
РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ



У Србији је 2002. покренут пројекат:

УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

циљеви:

доступност образовања
квалитетно образовање
демократизација процеса образовања

компоненте пројекта су:

1.ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

2.РАЗВОЈ СТАНДАРДА ОБРАЗОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊЕ

3.РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ 

СИСТЕМА

4.ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА



Концепт развојног планирања је заступљен у готово свим 
државама западне Европе, још од 90-их година.
У школама у Републици Србији процес школског развојног 
планирања започиње 2002. године

Развојни план је стратешки документ којим се дефинишу 
приоритети у оквиру образовно-васпитног рада а у циљу 
његовог унапређења.

За израду је задужен одређени круг људи али се у самом 
креирању морају консултовати сви субјекти који утичу или су 
укључени у рад школе.



Развојно планирање је усмерено на

развој аутономије
преузимање иницијативе и одговорности за развој школе

учешће свих
учествују наставници,родитељи,ученици,школски одбор,локална 

заједница,управа

дугорочни развој
како стићи до визије школе какву желимо

уважавање посебности
ослањање школе на специфичности које је разликују од других, на властите 

снаге и потенцијале



РАЗВОЈНИ ПЛАН 
УСТАНОВЕ

• стратешки план за 
побољшање рада школе

• усмерен на 
ученике,њихово учење и 
побољшање њихових 
резултата

• конкретан,јасан,реалан,о
стварив

• уважава потребе свих 
интересних група

• заснован на реалној 
процени постојећег 
стања и на 
расположивим 
ресурсима школе и 
локалне заједнице

• трасира правце развоја у 
наредних 3-5 година

• подржан од стране 
већина учесника 
школског живота

• јаван и доступан
• не превише опширан



КЉУЧНЕ РЕЧИ

• РАЗВОЈ

• ПРИОРИТЕТИ

• 3-5 ГОДИНА

• Носиоци активности

• Критеријуми и мерила за вредновање 
планираних активности



Карактеристике доброг
плана

1. препознаје специфичности школе и вредности које се у њој негују

2. даје преглед тренутног стања школе

3. развојни циљеви указују на промене које се желе остварити

4. дефинише начин на који ће се промена остварити (кроз задатке и 
план активности)

5. план активности разрађује кораке, носиоце активности и време 
реализације

6. дефинише мерљиве показатеље промена

7. омогућава  одступања од плана која су аргументована и 
документована анексима развојног плана

8. омогућава да је информисање свих интересних група о 
реализацији плана редовно и документовано

9. чини видљивим промене у квалитету наставе и учења



законски оквир за развојно 
планирање

• Закон о основама 
система образовања и 
васпитања-члан 49 
2009, 2013

• Закон о основном 
образовању-члан 26,  
2013.

• Закон о средњем 
образовању –члан 9, 2013.

• Правилник о 
стандардима квалитета 
квалитета рада установе, 

2009.

• Правилник о 
вредновању 
квалитета рада 
установе 2012.



какав треба да буде 
развојни план?

Сажет

Јасан

Табеларан

Циљеви са 

мерљивим 

показатељи

ма

Структуром 

приступачан 

за читање

Развојни 

план школе



структура развојног 
плана

Развојни план

Представљање 

школе
Анализа стања Циљеви и 

евалуација



СТРУКТУРА ПЛАНА

УВОД

КРАТАК ПРОФИЛ установе

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ ИЛИ УСТАНОВИ

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ(установе)

СПЕЦИФИЧНОСТИ установе

ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНО-НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ

ВРЕДНОВАЊЕ СТАРОГ ПЛАНА

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ У СВИХ 7 ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА

АНАЛИЗА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

SWOT АНАЛИЗА

МИСИЈА,ВИЗИЈА И ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ

ЦИЉЕВИ,ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА

ЕВАЛУАЦИЈА  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

АКТИВ ЗА РП, одлука школског одбора



уводни део 

(сажете, конкретне информације,без превише описа, 

табеларне-уколико је могуће. Наслови могу бити и 

другачији)

•УВОД

•КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ

•ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

•ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

•СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ

•ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ

•ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНО-НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ



анализа стања

•ВРЕДНОВАЊЕ СТАРОГ ПЛАНА

•ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ У СВИХ 

7 ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА

•АНАЛИЗА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА

•SWOT АНАЛИЗА



централни део развојног плана

•МИСИЈА,ВИЗИЈА

•УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ 

РАЗВОЈА ШКОЛЕ

•ЦИЉЕВИ,ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ

•ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА

•ЕВАЛУАЦИЈА  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

•АКТИВ ЗА РП

•ОДЛУКА ШКОЛСКОГ ОДБОРА



Како анализирати и оценити стари план?
• Шта су били главни развојни циљеви у плану?(не шта су 

били задаци или активности већ циљеви?)
• Да ли су ти циљеви остварени и имамо ли релевантан 

доказ?
• Зашто нису остварени?
• Да ли смо уопште остварили напредак?
• Да ли је то био посао двоје-троје људи?
• Који су главни проблеми у реализацији?
• Које делове старог плана преузимамо а које 

дорађујемо?
• Изводимо закључак који користимо у изради новог 

плана



Swot  анализа
• SWОТ анализа нам даје генералан приказ стања, који узима 

у обзир и квантитивне и квалитативне карактеристике рада 
школе.

• Ова анализа је платформа за дефинисање приоритетних 
подручја развоја,циљева, задатака и активности у  развојном 
плану и то на следећи начин :

• слабости се морају ублажити или анулирати;
• могућности се морају адекватно искористити;
• снаге се морају искористити  да би се могућности и слабости 

адекватно третирале;

• претње се морају увек имати на уму при дефинисању 
циљева, задатака и активности



• Предности: 
• због чега је добро  бити ученик ове школе?
• шта у школи треба и надаље неговати и развијати?
• (традиција,компетентни наставници, квалитетна 

настава, разноврсне ваннаставне активности,опремљени 
кабинети, стручно усавршавање, сарадња са..)

• Слабости:
• Које су мане, недостаци, шта треба отклонити, 

променити? 
• Шта радимо лоше,одакле долазе жалбе,шта треба да 

избегавамо?



• МОГУЋНОСТИ :
• Које могућности из окружења су неискоришћене? Који 

потенцијали се могу искористити за развој школе? 
(умреженост, подршка медија,стручна подршка, 
социјално партнерство....)

• ОПАСНОСТИ: 
• Које реалне опасности угрожавају и спречавају 

оптимални развој школе?Недостатак финансија, 
неинформисаност,недовољна подршка стратешких 
партнера...



ВИЗИЈА

Визија школе представља утврђивање идеала коме се 
тежи и која је изазов и смерница за све запослене 
ушколи. 

Потребно је да буде заједнички утврђена, да не постоји 
могућност тумачења на различите начине и да 
представља везу са вредностима школе. 

Из визије се дефинишу средњорочни и дугорочни циљеви 
развоја школе,за период од 3 до 5 година.”

Визија је кратка и сажета.
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КАЗУЈЕ:
• Ко смо ми? 
• Зашто постојимо? 
• По чему смо специфични и посебни? 
• Који “производ” “производимо”?
• Ко су наши корисници? 
• Коју вредност пружамо својим корисницима?

МИСИЈА је изјава о сврси, тј. разлог  
постојања. Наводи корист коју установа треба 
да донесе својој околини. Формулисана је тако да 
се из ње изводе циљеви квалитета установе,
вредности и уверења установе!



ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА 
СВИХ СЕДАМ ОБЛАСТИ
квалитета рада школе

• Самовредновање квалитета рада установе је процена квалитета рада коју 
спроводи установа на основу стандарда рада установе сваке године по 
појединим областима вредновања,а у року од пет година  из свих 
области

• Извештај о самовредновању за свих 7области је неизоставан део и 
основа развојног плана

• Од 2012. самовредновање се ради на основу

стандарда квалитета рада установе



Анализа образовних 
постигнућа

• Извештај о остварености 
стандарда постигнућа-обавезан



ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ 
ПРИОРИТЕТА

Како утврђујемо потребе и  приоритете?

• анализом  остварења старог развојног плана
• на основу анализе стања ,свот анализе
извештаја о самовредновању,извештаја о образовним 

постигнућима ученика
• на основу мишљења Наставничког већа, стручних тимова ,
• анкетирањем ученика,наставника,родитеља...

• у складу са законима из области образовања и  стратегијом
образовања



циљеви

• За сваки од приоритета развоја школе треба дефинисати 
циљеве које треба постићи у том подручју. 

• Правилно дефинисани циљеви одговарају на питања које 
промене и унапређења се желе постићи, који су очекивани 
исходи тих промена и како ће те промене утицати на развој 
школе у целини.

• Генерално, постављени циљеви треба да подигну квалитет 
учења и наставе,унапреде знања ученика и стандарде које они 
треба да достигну.



Какви треба да буду 
циљеви?

• Циљеви треба да буду „паметно постављени“ (енг. СМАРТ):

• Специфични (одређени), дефинисани тако да јасно искажу 
и означе шта се њима жели постићи  

• Мерљиви, дефи нисани тако да је могуће одмерити да ли 
се циљеви остварују или не  

• Остварљиви, дефинисани тако да су достижни, разумни  
• Релевантни, реалистични, дефинисани тако да их је могуће 

остварити са ресурсима који постоје у школи 
• Временски ограничени, дефинисани тако да се зна када, 

односно до када их треба остварити.
Дакле, циљ мора бити јасан, мерљив, достижан, изазован и 

временски одређен, и потребно је да сваки циљ у својој 
дефиницији обухвати барем три од ових пет карактеристика.



Још о циљевима

• Добро постављен циљ означава кретање ка 
бољем (унапредити,побољшати,развити 
итд...) или одржавање стања које је 
задовољавајуће

• Циљеви обухватају крупне,дугорочне,веома важне 
послове  а не свакодневне активности или оно што 
је иначе законска обавеза установе

• Имати на уму показатеље жељеног исхода и доказе 
у поступку дефинисања циља

• Стандарди квалитета рада установе могу помоћи у 
формулисању циљева



Разрада циљева

• Задаци представљају краткорочне циљеве. Они приказују 
промене до којих се долази у једном краћем временском 
интервалу.

• Активности одређујемо на начин да утврђујемо које конкретне 
кораке треба предузети да би се испунио постављени циљ.

• Индикатори су показатељи, маркери, чињенице, информације, 
мерила, ствари које нам показују да ли смо остварили наше 
циљеве.

• Временски оквир одговара на питање у којем периоду ће 
планирана активност бити реализована.

• За сваку од активности треба одредити носиоца и учеснике 
активности и оне који ће бити укључени у реализацију те 
активности (институције, групе и/или појединци) .

• „Активност се изводи да би се испунио Задатак чије 
испуњење води остварењу Циља и на тај
начин се унапређује стање у приоритетном подручју развоја 
школе“



ЕВАЛУАЦИЈА
• је начин проверавања да ли смо постигли 

оно што смо желели  и да ли је то добро. 
Циљ евалуације је модификација, 
усавршавање и унапређивање праксе. Зато је 
потребно евалуирати не само резултате и 
ефекте, већ и процес који је до њих довео.

• Кроз евалуацију се сазнаје шта је добро 
урађено, а шта није и како убудуће бити 
успешнији у томе.



ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
МЕРЕЊЕ

Како се прати и мери промена?

• анкете,
• скале процена
• документација
• разговори
• посматрање
• попис
• дискусије
• интервјуи
• увид у рад  ученика
• записници
• протоколи



Циљ: 1.Јачање компетенција наставника и васпитача у циљу подизања квалитета 

образовно-васпитног рада.

Исходи, промене које су се 

десиле

Индикатори Инструменти

Наставници користе 

савремене и иновативне 

методе рада на часу, 

примењујући савремене 

технологије

60% наставника који су 

присуствовали 

семинарима користе 

новостечена знања у 

наставном процесу

Прикупљени протоколи за 

анализу часа и извештаји 

са часа

Циљ: 2. Развијање мотивације за учење.

Ученици су мотивисани за 

рад кроз различите облике 

и технике учења, као и 

разноврсне облике 

оцењивања

60% ученика остварује 

напредак у учењу, 

укљученост у секције је 

повећана у односу на 

почетно стање за 15%

Листе за праћење 

напредовања, извештај о 

раду секције

Циљ: 3.Школа континуирано доприноси већој успешности ученика и остваривању 

образовних стандарда кроз унапређивање праћења и процењивања у настави.

Школске оцене су 

усклађене са оценама на 

завршном и матурском 

испиту

80% ученика остварује 

исти успех на завршном и 

матурском испиту као и 

током школовања

Извештаји са матурских и 

завршних испита

ЕВАЛУАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА- пример из једне школе



Милена Матић
саветник за развојно планирање

Школска управа Ваљево

milena.matic@kolubarskiokrug.rs


