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Информација о установи 

Назив установе  

Адреса (улица и број)  

Град – Општина -Место  

Телефон, факс, E-mail  

Директор (име и презиме)  

Присутно одговорно лице  

Телефон, факс, E-mail  

 

 

Пппуоаваое се врши бплдираоем пдгпварајућег ппља. Укупан прпценат се израчунава из 

кпличника  пстваренпг брпја бпдпва на питаоа са пдгпвпрпм Усклађено – Да, са укупним брпјем 

бпдпваних питаоа па ппмнпжених са 100. Питаоа на кпје сте пдгпвприли Није применљиво не 

рачунате у укупан брпј бпдпваних питаоа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирање рада установе и стручни органи установе 

 

 

Планирање рада установе и стручни органи установе 

Опис контроле ( Контролном листом извршити проверу 

планирања рада и стручних органа установе )        

                                  

     Провера усклађености 

 (болдирајте одговарајуће поље) 
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Р.бр. Питање     

1 

Да ли  основна школа има стручне органе у складу са 

чланом 66. Закона о основама система образовања и 

васпитања? 

Да -1  Не – 0 Не  

2 Да ли основна школа има развојни план? Да -1 Не – 0 Не  

3 Да ли основна школа има школски програм? Да -1 Не – 0 Не  

4 Да ли основна школа има предшколски програм? Да -1  Не – 0 Не  

5 Да ли основна школа има ИОП? Да -1 Не – 0 Не  

6 Да ли основна школа има план стручног усавршавања? Да -1 Не – 0 Не  

7 
Да ли основна школа има годишњи план рада?  

Да -1  Не – 0 Не  

8 

Да ли су сви наставници/стручни сарадници предали 

глобалне планове рада? ( Мислим да ова питања што 

сам ставио плаво нису везана за нашу контролу већ за 

стручно педагошки надзор) 

Да -1 Не – 0 Не  

9 

Да ли су сви наставници /стручни сарадници предали 

оперативне планове рада за месеце до дана 

инспекцијског надзора? 

Да -1 Не – 0 Не  

 

 



10 
Да ли се сви наставници дневно припремају за 

образовно – васпитни рад? 
Да -1  Не – 0 Не  

11 
Да ли основна школа има распоред часова донет за 

обавезну наставу? 
Да -1 Не – 0 Не  

12 
Да ли основна школа има распоред часова донет за 

изборну наставу? 
Да -1 Не – 0 Не  

13 
Да ли основна школа има распоред часова донет за 

факултативну наставу? 
Да -1  Не – 0 Не  

14 
Да ли основна школа има распоред часова донет за 

наставу у блоку? 
Да -1 Не – 0 Не  

15 
Да ли основна школа има распоред часова донет за 

ЧОС/ЧОЗ? 
Да -1 Не – 0 Не  

16 Да ли основна школа има распоред часова донет за 

издвојена одељења? 

Да -1  Не – 0 Не  

17 
Да ли основна школа има распоред часова донет за 

разредну наставу? 
Да -1 Не – 0 Не  

18 
Да ли основна школа има распоред часова донет за 

писмене провера знања? 
Да -1 Не – 0 Не  

19 
Да ли основна школа има распоред часова донет за 

додатну наставу? 
Да -1  Не – 0 Не  

20 
Да ли основна школа има распоред часова донет за 

допунску наставу? 
Да -1 Не – 0 Не  

21 
Да ли основна школа има распоред часова донет за 

индувидуализовани рад? 
Да -1 Не – 0 Не  

22 
Да ли основна школа има распоред часова донет за 

секције/слободне активности? 
Да -1  Не – 0 Не  

23 
Да ли основна школа  има распоред часова донет за 

звоњења? 
Да -1 Не – 0 Не  



24 
Да ли основна школа има распоред часова донет за 

дежурства ученика и наставника? 
Да -1 Не – 0 Не  

25 
Да ли основна школа има распоред часова донет за 

пријем родитеља? 
Да -1  Не – 0 Не  

26 
Да ли основна школа има распоред часова донет за 

посете часовима? 
Да -1 Не – 0 Не  

27 

Да ли је наставничко веће основне школе одржало 

планирани број седница предвиђених годишњим 

планом рада за школску 2015/2016. годину? 

Да -1 Не – 0 Не  

28 

Да ли су одељењска већа основне школе одржала 

планирани број седница предвиђених годишњим 

планом рада у школској 2015/2016. години? 

Да -1  Не – 0 Не  

29 

Да ли је  стручно веће за разредну наставу  основне 

школе одржало планирани број седница предвиђених 

годишњим планом рада у школској 2015/2016. години? 

Да -1 Не – 0 Не  

30 

Да ли су  стручна већа за област предмета  основне 

школе одржала планирани број седница предвиђених 

годишњим планом рада у школској 2015/2016. години? 

Да -1 Не – 0 Не  

31 

Да ли је педагошки колегијум  основне школе одржао 

планирани број седница предвиђених годишњим 

планом рада у школској 2015/2016. години? 

Да -1  Не – 0 Не  

32 

Да ли је стручни актив за развојно планирање  основне 

школе одржао планирани број седница предвиђених 

годишњим планом рада у школској 2015/2016. години? 

Да -1 Не – 0 Не  

33 

Да ли је стручни актив за развој школског програма  

основне школе одржао планирани број седница 

предвиђених годишњим планом рада у школској 

2015/2016. години? 

Да -1 Не – 0 Не  

 

 

 

 

 



Укупан број бодова  

Коментар 

 

 

 

 

 

 

(*) Болдирајте одговарајуће поље 

(**) Коментаре упишите у табели под одговарајућим бројем 

 

Овлашћено лице                                                                                        Просветни испектор 

__________________                                                                                 ___________________ 

 

Р.бр. Степен ризика Број бодова у надзору у % 

1. Незнатан 91-100 

2. Низак 81-90 

3. Средњи 71-80 

4. Висок 61-70 

5. Критичан 60 и мање 

 

 

 


