
 

Акциони план за примену  развојног плана школе у шк.2021/22.год. 

                          

 

Област промене:НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

1.Циљ: Унапређење квалитета наставе и учења 

Задатак 2. Подстицати ученике  на критичко мишљење и оспособљавање да самостално 

користе  различите изворе знања 

 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А  

 

НОСИОЦИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

Задаци којима се 

развијају памћење, 

перцепција и 

критичко 

мишљење 

Предавање 

Посете 

часовима 

Структура  прип

рема 

Радови ученика 

Педагог и чланови актива за 

Развојни план,ученици 

 

септембар-

јануар  

2021-22. 

год. 

Упућивање 

ученика на разне 

изворе знања-

самостално 

 

Структура  прип

рема 

Припремљени 

материјали 

Наставници и учитељи 

септембар-

јануар 

  2021-22. 

год. 

Задатак 3. Унапређење рада на основу резултата Завршних испита 

Анализа 

остварености 

образовних 

стандарда по 

Решавање теста 

Анализа   

Наставнци , 

педагог, директор 

Прво 

полугодиште,2021.год 



нивоима са ЗИ План мера 

унапређења 

Израда плана 

припремне наставе 

за Пробни 

завршни испит 

План припремне 

наставе 

 

Предметни наставнци , 

педагог, директор 

 

Прво 

полугодиште,2021.год 

2.Циљ: Унапређење квалитета наставе и учења 

Задатак 1. Идентификација деце ученика којима је потребна додатна подршка 

Идентификација  у

ченика којима је 

потребна додатна 

подршка 

 

Праћењем 

ученика 

Учитељи и предметни наставници 

прво 

полугодишт

е 

Формирање 

подтима и израда 

плана рада 

подтима   

Одлука о 

формирању 

потимова  

ИОП-и 

Директор,чланови подтима  

прво 

полугодишт

е 

Израда 

педагошког 

профила за сву 

децу/ученике 

којима је потребна 

додатна подршка 

Прикупљањем 

података из 

различитих 

извора, 

Одељенски 

старешина и  

стручни 

сарадник 

 Чланови подтимова  , педагог 

прво 

полугодишт

е 

Израда ИОП и 

усвајање ИОП 

Израда и 

доношење 

ИОП-а 

Чланови подтимова  , педагог 

Педагошки колегијум  

прво 

полугодишт

е 

Праћење  и 

анализа 

постигнућа 

ученика-

Стручној 

служби 

достављени 

тестови и 

Тим за  ИО и подтим  

Крај  првог 

полугодишт

а  



оствареност 

постављених 

циљева и исхода  

анализа и 

објављивање 

резултата 

листе, 

записници 

тимова за 

додатну 

подршку 

 

Област промене: ЕТОС 

1.Циљ: Промовисати резултате ученика и наставника, радити на угледу школе и даљем 

развијању добре климе у школи 

Задатак 1. Развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у 

школи кроз различите облике ваннаставних активности 

 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А  

 

                    НОСИОЦИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

Организовање 

приредби, 

спортских сусрета, 

изложби, 

радионица, 

предавања, 

трибина, 

представа,у којима 

учествују и 

наставници и 

ученици 

Активности и 

пројекати у 

којима је 

укључена школа 

 Учитељи, наставници, 

ученици,педагог, директор 

Утоку првог 

полугодишт

а 

2.Циљ :Подизање квалитета сарадње са родитељима и локалном заједницом 

Задатак 1. Укључивање родитеља у активности 

 НАЧИН   



АКТИВНОСТИ ОСТВАРИВАЊА  НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

Укључивање 

родитеља у 

школске 

манифестације 

Родитељски 

састанци,организација,дог

овор 

Одељењске 

старешине,учитељи,дирек

тор и педагог школе 

Утоку 

првог 

полугодиш

та 

Заједнички 

разговори 

(размена 

искуства, 

екскурзије некад 

и сад, учење, 

дружење 

предавања, 

трибине, изложбе, 

промоције ...) 

Припремљени материјали 

за трибине,припрема 

изложби,организација 

излета или дружења 

Учитељи, наставници, 

ученици, родитељи, 

педагог, директор 

 

Утоку 

првог 

полугодиш

та 

Област промене:ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

1.Циљ: Подстицање позитивних ставова према школи, развој социјалних вештина, 

демократског духа и осећаја припадости колективу 

Задатак 2. Подстицање и развијање социјалних вештина код ученика - конструктивно 

решавање проблема, толерантно понашање, ненасилна комуникација , солидарност , 

развијање другарства;  

 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВА

ЊА  

 

НОСИОЦИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

Радионице,изложб

е, 

трибине 

На 

часовимаЧОС-а 

радионице на 

тему 

насиља,организ

овање изложби 

солидарности,т

рибина о 

Одељењски старешина,ђачки 

парламент,ученици,наставници,педа

гог,директор 

Током 

првог 

полугодишт

а  



другарству 

Област промене:РЕСУРСИ 

1.Циљ: Јачање професионалних капацитета 

Задатак 1. Даље јачање компетенција наставника 

 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВА

ЊА  

 

НОСИОЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

Излагање 

наставника о 

наученом на 

семинарима на 

нивоу школе и 

Стручних већа  

Припремљен 

материјал, 

демонстрација, 

анализа 

Директор, педагог,наставници 

Током 

првог 

полугодишт

а 

 


