
Законски оквир за развојно планирање 
 

Закон о основама система образовања и васпитања (2009, 2011,2013) 

 
Члан 49 

Установа има развојни план. 

Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете 

у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и 

мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој 

установе. 

Развојни план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о 

остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада установе. 

Развојни план доноси орган управљања, на предлог стручног актива за развојно 

планирање, за период од три до пет година. 

У поступку осигурања квалитета рада установе вреднује се и остваривање развојног 

плана установе. 

 

Члан 57 

Орган управљања установе: 

доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на 

акт о организацији и систематизацији послова; 

доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм 

образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о 

њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 

 

Члан 58 

Савет родитеља: 

предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања; предлаже 

мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада, 

предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове 

установе; 

 

Члан 62 

директор: 

планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 

активности установе; 

стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 

унапређивању образовно-васпитног рада; 

стара се о остваривању развојног плана установе; 

 

Члан 66 

Стручни органи предшколске установе јесу васпитно-образовно веће и стручни активи 

васпитача и медицинских сестара, актив за развојно планирање и други стручни активи 

и тимови, у складу са статутом. 



Стручни органи школе јесу: наставничко веће, одељењско веће, стручно веће за 

разредну наставу, стручно веће за области предмета, стручни активи за развојно 

планирање и за развој школског програма и други стручни активи и тимови, у складу 

са статутом. Школа са домом има и педагошко веће. 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, васпитача, 

стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета 

родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање именује орган управљања.  

 

Члан 67 

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум: старају се о осигурању и 

унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе; прате остваривање 

програма образовања и васпитања; старају се о остваривању циљева и стандарда 

постигнућа; вреднују резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника; 

прате и утврђују резултате рада деце, ученика и одраслих; предузимају мере за 

јединствен и усклађен рад са децом, ученицима и одраслима у процесу образовања и 

васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа, тимова и педагошког 

колегијума уређује се статутом установе. 

 

Члан 89 

Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања 

програма образовања и васпитања. 

Годишњи план рада установа доноси у складу са школским календаром, развојним 

планом и предшколским, школским и васпитним програмом, до 15. септембра. 

 

Члан 161 

Новчаном казном од 30.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај установа ако:не 

донесе развојни план и годишњи план рада у року прописаном овим законом или их не 

примењује (чл. 49. и 89); 

 

Закон о основном образовању и васпитању (2013.) 

 
Развојни план 

Члан 26 

Школа доноси развојни план у складу са Законом и овим законом. 

Развојни план школе садржи и: 

1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе 

резултата ученика на завршном испиту; 

2) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и 

разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и 

ученике којима је потребна додатна подршка; 

3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, 

наставницима и родитељима; 

4) мере превенције осипања ученика; 

5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и 

васпитања који превазилазе садржај појединих наставних предмета; 



6) план припреме за завршни испит; 

7) план укључивања школе у националне и међународне развојне 

пројекте; 

8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и 

директора; 

9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања 

ученика; 

10) план напредовања и стицања звања наставника и стручних 

сарадника; 

11) план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе; 

12) план сарадње и умрежавања са другим школама и установама; 

13) друга питања од значаја за развој школе. 

Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања развојног 

плана. 

Развојни план служи као ослонац за израду школског програма и 

годишњег плана рада школе. 

 

Члан 75 

Вредновање квалитета рада школе остварује се као самовредновање и спољашње 

вредновање квалитета. 

Самовредновање и спољашње вредновање врши се у складу са Законом. 

На основу резултата вредновања квалитета рада ,школа сачињава план за унапређење 

квалитета рада у областима дефинисаним стандардима квалитета рада установе 

План унапређења квалитета рада саставни је део развојног плана школе 

 

     Члан 76 

Оствареност стандарда постигнућа у току основног образовања и васпитања проверава 

се и националним испитивањем на узорку школа и ученика....школа резултате користи 

за унапређење свог развојног плана,школског програма,плана стручног усавршавања и 

напредовања наставника 

 

 

Закон о средњем образовању и васпитању (2013.) 

 
 

     Члан 9 

Школа доноси развојни план у складу са Законом и овим законом. 

На основу извештаја о самовредновању у целини, извештаја о 

остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада, школа 

доноси развојни план. 

Развојни план школе садржи: 

1) приоритете у остваривању образовно-васпитног рада; 

2) план и носиоце активности; 

3) критеријуме и мерила за самовредновање планираних активности; 

4) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе 

резултата ученика на матурском и завршном испиту; 



5) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и 

разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике 

којима је потребна додатна подршка; 

6) план рада са талентованим и надареним ученицима; 

7) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

повећања сарадње међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима и 

запосленима; 

8) мере превенције осипања броја ученика; 

9) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе 

садржај појединих наставних предмета; 

10) план припреме за испите којима се завршава одређени ниво и врста 

образовања (матурски, завршни испити и др.); 

11) план стручног усавршавања наставника, директора, стручних 

сарадника и других запослених у школи; 

12) план напредовања и стицања звања наставника, стручних 

сарадника и васпитача; 

13) план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе; 

 

Члан 90 

Вредновање квалитета рада школе остварује се као самовредновање и спољашње 

вредновање квалитета. 

Самовредновање и спољашње вредновање врши се у складу са Законом 

 

 

Правилник о вредновању квалитета рада установе (2012.) 
 

Члан 12: 

На основу извештаја о самовредновању у целини, извештаја о остварености стандарда 

постигнућа и других индикатора квалитета рада, установа доноси развојни план. 

 

 

Правилник о стандардима квалитета рада установе (2009.) 

 
 1.2.1. У годишњи план рада школе уграђен je акциони план школског развојног 

плана за текућу годину. 

 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.  

 6.3.2. Директор учествује у раду стручних тимова. 

 


