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АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ 
 
Ресурси којима располажемо/јаке стране 
1. Високо стручно оспособљен наставни кадар 
КАДРОВСКА СТРУКТУРА КОЛЕКТИВА 
 
 

Степен стручне спреме 
VIII VII2 VII1 VII VI IV III II I Укупно 

1 1 1 80 8 1 2 1 15 110 
 
 
VIII степен: документалиста,  
VII2 степен: наставник  
VII1 степен: наставник 
VII степен: директор, помоћник директора, секретар школе, стручни сарадници, наставници  
VI степен: наставници, шеф рачуноводства 
IV степен: административни радник  
III степен: домар 
II степен: сервиркa 
I степен: спремачице 
Током претходних година, наставни кадар је прошао различите акредитоване семинаре, од 
којих су најзначајнији: 
- «Развионица», који су похађали сви запослени у оквиру пројекта «Подршка развоју људског 
капитала» 
- Обука за менторе - у оквиру пројекта «Подршка развоју људског капитала» 
- Формативно оцењивање 
 
2. Разноврстан и богат програм рада школе 

- Пројекат двојезичне наставе за ученике 7. и 8. разреда 
- Пројекат «Школа без насиља», у сарадњи са УНИЦЕФ-ом 
- Програм огледних и јавних часова 
- Дан замене улога  
- Пројекат „Семантис“ 
- Пројекат e –twinning 
- пројекат „Професионално оријентација на преласку у средњу школу“ (менторска 

школа)  
- пројекат „Подршка развоју људског капитала и истраживању“ (школа  вежбаоница) 
- учешће у асоцијацији Label france éducation 
- приредбе, такмичења, изложбе, Кермес 
- предавања за наставнике 
- предавања за родитеље 
- предавања за  ученике 
- родитељи предавачи 
- родитељи и ученици посматрачи наставе 

3. Положај школе и услови за рад 
Школа се налази у центру града. У њеној непосредној близини су културне и јавне институције 
од изузетног значаја: Југословенско драмско позориште, Београдско драмско позориште, 
Позориште «Славија», «Душко Радовић», «Дадов», СРЦ «Ташмајдан», биоскоп «Таквуд»... 
 
Школа «Владислав Рибникар» се може сматрати веома добро опремљеном. Школска зграда 
има : 13 учионица, 22 кабинета (за све наставне предмете другог циклуса, верску 
наставу, два кабинета за разредну наставу, два информатичка кабинета, два кабинета за 



техничко и информатичко образовање), 2 фискултурне сале и гимнастичку салу са 
припадајућим свлачионицама, 4 просторије за рад у продуженом боравку, 
мултимедијални центар (библиотека и читаоница), документалистички центар,  
свечану салу, кухињу са трпезаријом, 2 радионице. У једној просторији 
мултимедијалног центра у којој је била смештена, на захтев МПН Србије, канцеларија 
пројекта „Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном 
нивоу у основном и средњем образовању“, а која је опремљена средствима овог 
пројекта, намештај је дониран школи и биће коришћен за потребе реализације 
менторског рада наставника који учествују у  пројекту Школа  вежбаоница. 
Наставна опрема и учила добијена учешћем у пројекту „Подршка развоју људског 
капитала и истраживању“ (школа  вежбаоница) омогућила су  прелазак на кабинетску 
наставу који су опремљени најсавременијим наставним средствима. Школа је 
опремљена са укупно 9 интерактивних табли и 6 видеобим пројектора што уз добро 
опремљене информатичке кабинете, доступан интернет у свим деловима објекта 
омогућује примену ИКТ –а и модерних технологија у настави. У склопу пројекта 
билингвалне наставе опремљен је документационо-информатички центар опремљен 
компјутерима (три), штампачима (2), телевизором, ДВД - плејером, видео – рекордером, 
музичком линијом, копир-апаратом, вокменима (5) и одговарајућим намештајем. На тај начин 
документалистички центар истовремено има и функцију језичког кабинета за наставу 
француског језика, са акцентом на билингвалној настави. У ДИЦ-у се налази укупно 2100 
књига, 10 комплета дечијих игрица, 50 дечијих часописа на француском, 50 компакт дискова и 
40 касета и компакт-дискова који су саставни део уџбеника. 
Током претходних неколико година, Општина даје свим ученицима трећег разреда и њиховим 
учитељима лаптоп рачунаре. 
4. Интензивна културна и јавна делатност школе која се реализује кроз: 

x приредбе, такмичења, изложбе, Кермес 
x предавања за наставнике 
x предавања за родитеље 
x отворене, огледне и мултидисциплинарне часове 
x предавања намењена ученицима 
x учествовање у манифестацијама Дечја недеља, Дани франкофоније, „Деца-

композитори“ и „Дечја Евровизија“, „Таленти Врачара“, „Мала матура – велико 
срце“... 

x посете биоскопима, позориштима, музејима, организација излета и екскурзија.... 
x учествовање на такмичењима на свим нивоима, од школског до републичког нивоа 

 
5. Сарадња школе са институцијама: 
Током школске 2015/2016. године наставићемо сарадњу са следећим институцијама: 
- Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
- Градским секретаријатом за образовање и дечју заштиту 
- Градском општином Врачар  
- Француским институтом у Београду 
- Дечјим културним центром 
- Народном библиотеком Србије 
- Народном банком Србије 
- Етнографским  музејом 
- Агенцијом  за рециклажу 
- компанијом Recan 
- Београдским еколошким центром 
- Филозофским факултетом 
- Филолошким факултетом  
- Дефектолошким факултетом 
- Учитељским факултетом 



- Универзитетом  «Клод Бернар», Лион, Француска 
- Биолошким факултетом 
- Хемијским факултетом 
- Технолошко-металуршким  факултетом 
- Институтом за педагошка истраживања 
- Институтом за ментално здравље 
- Институтом за психофизиолошке и говорне поремећаје 
- Француском школом у Београду 
- Колежом «Ла Гаргет», Вержез, Француска 
- двојезичним школама Гимназиум 30 и Гимназиум 34, Вроцлав, Пољска 
- Колежом «Сент Етјен»,  Лион,Француска 
- Трећом београдском гимназијом, Десетом београдском гимназијом „Михајло Пупин“ 
и другим двојезичним школама у Србији 
- Математичком гимназијом 
- УНЕСКОМ 
- УНИЦЕФОМ 
- Одељењем за малолетничку деликвенцију Градског секретаријата за унутрашње 
послове 
- ОУП-ом Врачар 
- Центром за социјални рад Врачар 
- Асоцијацијом Спортиш и др. спортским организацијама и клубовима 
- Организацијом Gizz  boss 
- Le monde des possibles ASBL  Organisation internationale de la francophonie 
- Le Label france éducation  
Циљ наведене сарадње је повећање квалитета рада школе, већа понуда разноврсних садржаја 
који стоје на располагању ученицима, наставницима и родитељима, међународна културна 
сарадња и размена, стицање нових искустава и знања примењивих у пракси. 
 

Ко смо ми и зашто постојимо? 
Огледна основна школа `Владислав Рибникар` основана је 1882. године у Крунској 

улици, под именом `Женска основна школa`. Школа је више пута мењала свој назив и седиште, 
али је увек чувала амбицију изузетности и квалитета. У историјату школе, најзначајнија 
прекретница је увођење течаја француског језика на захтев родитеља, 1930. године. Традиција 
интензивног проучавање француске културе, учења француског и других европских језика, 
наставља се и данас.  

ООШ „Владислав Рибникар“ представља добро организован систем у ком постоји јасна 
подела улога и задатака који се правовремено и ефикасно реализују. Школа негује традицију 
континуираног и целоживотног усавршавања запослених и поставља високе циљеве који, како 
показују резултати ученика, нису недостижни. 
 
Школа негује амбицију квалитета кроз: 

x примену активног учења у планирању, припреми и реализацији наставе; 
x праћење новина у образовању укључивањем у пројекте Министарства просвете у 

земљи и иностранству; 
x увођење иновација у образовни процес; 
x самокритичност и самовредновање, дискусију и размену мишљења кроз велики број 

међусобно посећених редовних, јавних и огледних часова,  
x унапређивање рада кроз развојно планирање засновано на истраживању наставне 

праксе, самовредновању и екстерној евалуацији; 
x  континуирано стручно усавршавање и јачање компетенција наставника на семинарима 

ван школе, кроз редовну интерну едукацију и размену искустава из праксе и менторски 
рад са студентима; 

x настојање да формативно оцењивање постане саставни део рада и живота школе; 



x успостављање чврсте спреге између прописаних стандарда и њихове примене у 
планирању и реализацији наставе; 

x добру техничку опремљеност; 
x бројне и разноврсне пројекте („Семантис“, „Школа без насиља“, „Школа развионица“, 

„Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“  итд); 
x професионално усмеравање ученика током свих осам година школовања и 

индивидуална процена и саветовање на крају осмог разреда; 
x превенцију и заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
x превенцију ризичног понашања и болести зависности; 
x богат програм спортских, јавних и културних дешавања;  
x интензивну сарадњу са породицом;  

У раду поштујемо следеће принципе: 
- интерактивност 
- мултидисциплинарност 
- иновативност 
- отвореност 
- амбиција квалитета 
- сарадња са локалном и међународном заједницом 
 
Наша мисија је да обезбедимо: 
x стимулативну средину за учење, лични и социјални развој ученика и наставника; 
x изградњу и развој знања, вештина и компетенција неопходних за живот у стално 

промењивом свету 
 
Наш мото:  
„Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.“ 
(„Образовање није пуњење кофе, већ паљење ватре“) Вилијам Батлер Јејтс 

 
Визија: 

Желимо да постанемо: 
x подстицајна и динамична средина у којој се размењују идеје, прихватају иницијативе, 

примењују иновације и подржавају и промовишу резултати ученика и наставника; 
x средина која негује толеранцију, ненасилну комуникацију и поштовање различитости; 

међусобно уважавање, сарадњу  и подршку 
 
Наши приоритети су: 

x да школа постане центар учења, да се учење највећим делом одвија у школи, током 
часова и ваннаставних активности, кроз кабинетску наставу, у квалитетно опремљеном, 
савременом радном простору, који омогућава примену савремених технологија у 
настави; 

x да развијемо приступ заснован на компетенцијама и усмерен на учење 
x да понудимо квалитетан, богат и разноврсан Школски програм и Годишњи план рада 

школе, који проистиче из стандарда и компетенција; 
x да обезбедимо квалитетну  ефикасну наставу; 
x да школа буде безбедна средина за раст, развој и учење; 
x да развијамо потенцијале даровитих ученика; 
x да очувамо, развијемо потенцијале и помогнемо социјализацију ученика који се 

суочавају са развојним и здравственим тешкоћама; 
x да пружимо подршку деци из осетљивих група; 
x да омогућимо стално стручно усавршавање и осавремењивање наставе 



x да додатно унапредимо сарадњу са родитељима 

x На основу анализе стања у школи и као директна последица: укључивања школе у 
пројекат „Школа вежбаоница“, обимне обуке коју је целокупно наставно и ненаставно 
особље прошло у оквиру наведеног пројекта, увођења кабинетске наставе за све 
предмете у старијим разредима, добре опремљености школе наметнула се потреба да 
кроз Школски развојни план унапредимо рад школе у области  НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ. Осим тога, услов за подизање квалитета наставе је и веће укључивање 
родитеља у наставне и ваннаставне активности, што је показало искуство 
примене новоуспостављене законске обавезе кроз програм сарадње са 
породицом, па се као важна област намеће и  САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА. 
Због тога ће и ова област бити обухваћена Школским развојним планом. 

 
ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

- Примена интегративне наставе 
- Примена акционих истраживања у настави 

Анализа стања у области настава и учење, извршена је кроз увид у постојећу школску 
документацију. Анализирани су:  Школски програм, Годишњи план рада школе, Извештаји о 
раду школе, документација стручних сарадника.  
Анализа је показала  да се нека форма интегративне наставе током претходне две школске 
године спорадично јављала кроз јавне и огледне часове, али да систематски планиране и 
организоване интегративне наставе није било. Када је реч о примени акционих истраживања у 
настави, она су спровођена као део самовредновања, искључиво од стране Тима за 
самовредновање и повремено, као изузеци од правила, у раду појединих наставника, као 
последица њихових личних интересовања и мотивације. 
 

Циљ: Унапређивање квалитета и ефикасности наставе применом интегративне наставе 
Задатак: Примена интегративне наставе 
Активности: Стручни сарадници и директор школе 

припремиће и реализовати интерну обуку за 
наставнике на тему интегративне наставе. У 
обуку наставника и косулатаивни рад укључиће 
се  и наставници са факултета са којима је школа 
успоставила сарадњу у вези реализације 
студентске праксе.  
Стручни сарадници и директор школе 
консултативно ће учествовати у планирању 
часова интегративне наставе. 

Наставници ће 
индивидуално (у млађим 
разредима) или кроз 
сарадњу са колегама 
планирати по један час 
интегративне наставе у 
току сваког 
полугодишта. 
 

Наставници ће 
индивидуално или 
у сарадњи са 
колегама, 
реализовати по 
два часа 
интегративне 
наставе у току 
сваке школске 
године 

Време 
реализације: 

Октобар 2015. 
Током целе године 

Од новембра 2015. до  
маја 2018. 

Од новембра 2015. 
до маја 2018. 

Ефекти: Наставници, који су већ прошли обуку за 
примену интегративне наставе у оквиру пројекта 
„Школа – вежбаоница“, обновиће и допунити 
постојећа знања, те бити оспособљени за 
припрему и реализацију наведених часова 
 

Повезивање и међусобно 
прожимање сличних 
аспеката различитих 
дисциплина и креирање 
нових, смислених 
целина 

Повећан квалитет 
и ефикасност 
наставе  
 
 

Евалуација/
време  

Анкета/упитник за наставнике 
октобар 2015. 

Анализа припрема за час 
интегративне наставе 
од новембра 2015. до 
маја 2018. 

Протокол за 
посматрање 
часа/извештаји о 
посећеним 
часовима, анализа 
резултата 
завршних испита, 
критеријумских 
тестова и 



такмичења 
Мај 2018. 
 

Циљ: Унапређивање квалитета и ефикасности наставе применом акционих истраживања 
Задатак: Примена акционих истраживања у настави 
Активности: Стручни сарадници и директор школе 

припремиће и реализовати интерну обуку за 
наставнике на тему примене акционих 
истраживања у настави. Акциона истраживања 
биће и део сарадње са факултетима чији 
студенти реализују праксу у школи. 
Стручни сарадници и директор школе 
консултативно ће учествовати у планирању и 
реализацији акционих истраживања. 

Наставници ће 
индивидуално или у 
сарадњи са колегама 
планирати по једно 
акционо истраживање у 
току школске године. 

Наставници ће 
индивидуално или 
у сарадњи са 
колегама, 
реализовати по 
једно акционо 
истраживање у 
току школске 
године. 

Време: 
реализације 

Јануар 2016. 
Током целе године 

Од фебруара 2016. до  
маја 2018. 

Од фебруара 2016. 
до маја 2018. 

Ефекти Наставници, који су већ прошли обуку за 
примену интегративне наставе у оквиру пројекта 
„Школа – вежбаоница“, обновиће и допунити 
постојећа знања, те бити оспособљени за 
припрему и реализацију акционих истраживања 
у настави 
 

Наставници ће се кроз 
примену акционих 
истраживања оснажити 
да самостално 
идентификују и 
проналазе решења за 
проблеме са којима се 
суочавају. 

Повећан квалитет 
и ефикасност 
наставе  

Евалуација/
време  

анкета/упитник за наставнике 
јануар 2016. 

Анализа примене 
резултата акционих 
истраживања у настави, 
кроз посматрање часова. 
 

Протокол за 
посматрање 
часа/извештаји о 
посећеним 
часовима, анализа 
резултата 
завршних испита, 
критеријумских 
тестова и 
такмичења 
Мај 2018. 

 
ОБЛАСТ: САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

- Едукативни рад са родитељима 

Циљ: Унапређивање сарадње школе и родитеља кроз едукативни рад 
Задатак: Едукативни рад са родитељима 
Активности: ` Стручна већа, стручни сарадници и директор школе припремиће и реализовати најмање 

три пута у току шк.године  предавања у трајању од највише два школска часа, за 
заинтересоване родитеље и чланове Савета родитеља од значаја за образовно-васпитни 
напредак ученика. 

` Иницијатива родитеља при избору тема и ангажовање експерата – предавача (наставици 
са Универзитета са којима је успостављена сарадња у оквиру пројекта Школа 
вежбаоница) 

` Организација трибина на актуелне теме образовне политике за наставнике и родитеље 
 

Време 
реализације: 

Од новембра 2015. до  маја 2018.године 

Ефекти: Повећано задовољство наставника и родитеља оствареном сарадњом породице и школе. 
Евалуација/
време  

Анкета/упитник за наставнике и родитеље на крају сваке школске године 
 

 
 


