
  АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2014/ 2015. ГОДИНУ 

 

 

 

 

1. КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

ЧЛАНОВИ ЗАДУЖЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ: Снежана Остојић, Весна Марковић 

 
 

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 

Наставни планови треба да обезбеђују повезаност и координацију наставних садржаја како у оквиру 

одређеног предмета,тако и оквиру сродних наставних предмета, и то: хоризонталну корелацију (у оквиру 

једне школске године, једног разреда), и вертикалну корелацију (у току целокупног школовања). Дакле, 

повезивањем наставних предмета у заједничке наставне целине покушати избећи предметну изолацију, 

расцепљеност и непотребно понављање истих садржаја. 

1. ЗАДАТАК: Пратити континуирано планирање и припремање како годишњег, тако и месечног 

рашчлањавања на наставне целине, наставне теме и наставне јединице. Схватити да добра организација 

отклања анархију у раду. Увидети значај иновирања наставе, као и препоруке за даљи будући рад.  



Р.бр. ОПИС 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИЗВОРИ 

ДОКАЗА 

1. Дорада (кориговање) 

планова за школску 

2014/15. годину. 

Наставници и 

учитељи 

Август-септембар 

2014.године 

Успостављене су могуће 

корелације у оквиру и ван 

наставних предмета. 

Доминантан је тимски рад 

наставника. Месечно 

планирање је унапређено 

и садржи потребне 

иновације  у раду-

годишњем планирању. 

Годишњи и 

оперативни 

планови рада 

предметних 

наставника и 

учитеља 

6. Састављање извештаја о 

постигнутим променама 

Стручна већа за 

област предмета и 

Актив за РПШ 

На класификационим 

периодима школске 

2014/15. 

Стручна већа афирмишу 

овакав начин рада и 

редовно бележе позитивне 

промене 

Записници 

стручних већа 

 

 

ПРЕПОРУКА ЗА ПОБОЉШАЊЕ: Кључна област НАСТАВА И УЧЕЊЕ се унапређује и ове школске године кроз 

предвиђене задатке и активности. Носиоци активности подносиће извештаје о остварености резултата, а чланови тима ће 

имати увид, и пратиће оствареност и реализацију активности. 

 

 

НАПОМЕНА: Континуирано праћење активности предвиђених акционим планом из 2013/14.школске године за област 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ вршиће помоћници директора увидом у комплетну школску документацију (извештаји, записници са 

састанака већа, тимова...) 

 

 

 

 



2. КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС 

 
 

 

ЧЛАНОВИ ЗАДУЖЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ: Љиљана Станојевић, Маја Кувекаловић, Љубица 

Јовановић, Далибор Петковић,  Мирјана Милић и Данијела Николић 

 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Остварена конструктивна и континуирана комуникација са локалном заједницом и свим заинтересованим 

странама (донатори) за рад и успех школе, а која се базира на координисаној реализацији циљева у усвојеним документима, 

укључујући тим за Самовредновање, и тим за ИО. 

 

ЗАДАТАК: Обезбедити да школски амбијент буде пријатан за све. 

ЗАДУЖЕНИ: Љиљана Станојевић,Маја Кувекаловић, Љубица Јовановић, Далибор Петковић,  Мирјана 

Милић и Данијела Николић 

Р.бр. ОПИС АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИЗВОРИ 

ДОКАЗА 

1. Улазни простор школе 

уредити да показује 

добродошлицу-

прикладно уредити 

школски хол(дечји 

радови намештај, цвеће...) 

Чланови РПШ, 

учитељи, 

наставници, 

ученици, 

донатори) 

Континуирано током 

школске 2014/15 

Пријатан изглед 

школе ради 

свеукупног 

задовољства (ученици, 

родитељи...) 

Фотографије 

хола школе, сајт 

школе. 



2.  Обезбеђивање и 

сређивање простора за 

индивидуалне разговоре 

ученика и наставника. 

 

Сви учитељи и 

наставници,учен

ички парламент, 

чланови РПШ. 

Септембар 2014. Пријатна и опуштена 

атмосфера за 

индивидуалне 

разговоре и сугестије 

на релацији 

наставник-родитељ, 

наставник-ученик. 

Уређена 

просторија. 

3. Школски простор је 

неопходно прилагодити 

потребама ученика са 

сметњама у развоју 

(обезбедити приступ за 

инвалидска колица). 

Управа школе, 

локална 

самоуправа 

Септембар-октобар 2014. Безбедан боравак у 

школи ученика са 

сметњама у развоју. 

Платформа на 

степеницама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



 

 

3. КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

 

 
ЧЛАНОВИ ЗАДУЖЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ: Љиљана Станојевић,Маја Кувекаловић, Љубица 

Јовановић, Далибор Петковић,  Мирјана Милић и Данијела Николић 
 
 

     РАЗВОЈНИ ЦИЉ: 
1.Подизање нивоа подршке ученицима постизањем већег учешћа ученика у раду школе и ваннаставним активностима. 
 

1.ЗАДАТАК: Организовање такмичења: „Ја имам таленат“ и  „Игре без граница“ у оквиру спортске недеље за ученике 

млађих и старијих разреда  

2.ЗАДАТАК: Помоћ и подршка ученицима у учењу.  

3. ЗАДАТАК: Пружање помоћи и подршке ученицима при преласку у други циклус образовања и средњу школу.  

4. ЗАДАТАК: Праћење и подршка ученицима из осетљивих група у сарадњи са тимом за ИО. 



Р.бр. ОПИС АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

ИЗВОРИ ДОКАЗА 

1. Организација такмичења Чланови Актива 

РПШ-а,разредне и 

одељенске 

старешине,педагог 

школе 

Септембар-

новембар 2014.год. 

Фебруар-март 

Већа укљученост 

ученика и боља 

развијеност 

такмичарског 

духа 

План организације 

такмичења, листа 

пријављених 

ученика, бодовна 

листа 

2. Реализација такмичења Чланови Актива 

РПШ-а,разредне и 

одељенске 

старешине,педагог 

школе 

Октобар 2014. 

Децембар 

2014.год. 

Март и јун 2015. 

Задовољство због 

постигнутог 

успеха и 

мотивација за 

даље постизање 

резултата-успеха. 

Видео запис, 

фотографије, 

писани материјал, 

награде 

3.  Организација састанака учитеља 

и наставника који предају петом 

разреду, ради даљег пружања 

подршке ученицима. 

Предметни 

наставници и 

учитељи. 

Септембар - 

октобар 

2014.године 

Усмеравање рада 

ка најбољем 

интересу детета. 

Извештај о 

одржаном састанку.  

5. Организовање дебата-вршњачко 

учење 

Ученички 

парламент 

Континуирано 

током школске 

2014/15. године 

Оснажени 

ученици који 

имају тешкоће у 

учењу. 

Боље просечне 

оцене ученика. 

 

 

 

 



6. Укључивање родитеља који ће 

презентовати своја занимања 

(практични део занимања). 

Разредне 

старешине и 

родитељи. 

Континуирано 

током школске 

2014/15. године 

Презентација 

занимања 

родитеља. 

Документација код 

школског педагога. 

7.  Праћење и подршка ученицима 

из осетљивих група у сарадњи са 

тимом за ИО. 

 

Чланови тима за 

ИО и чланови 

тима за РПШ. 

Континуирано 

током школске 

2014/15. године 

Сарадња оба 

тима. 

Документација тима 

за ИО. 

8. Анкета за родитеље Родитељи, 

одељенске 

старешине, 

чланови тима 

Друго 

полугодиште 

Добра сарадња са 

родитељима у 

интересу деце 

Анкете,анализа 

анкете 

 

НАПОМЕНА: На основу препоруке тима за Самовредновање и вредновање рада школе (извештај), а који се односи на 

ученике петог разреда ради што бољег прилагођавања на нове предмете и наставнике, тим за РПШ 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОБЛЕМИ УОЧЕНИ ТОКОМ АНАЛИЗЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА (извештај тима за Самовредновање и 

вредновање, и тим за ИО): 

 

- неадекватна употреба техника учења; 

- слаба мотивација; 

- незаинтересованост бољих ученика да помогну слабијима; 

- слаба подршка ученицима који брже напредују; 

- несамосталност ученика у учењу; 

- став ученика да је вршњачка подршка најпотребнија у петом разреду; 

- слаба подршка ученицима који слабије напредују; 

- несамосталност ученика у учењу; 

 

 

 

 

ЦИЉ: 

 
На основу анализе досадашњег рада током наредне школске године унапређујемо рад у следећим областима:  Подршка 

ученицима и Етос, док у области  Настави и учењу  вршимо праћење активности. 

Дошли смо до закључка да  ове област можемо унапредити   у току ове  школске године кроз предвиђене активности и 

унапредимо рад у истим, како би дошли до жељених постигнућа ученика ( да  обим ученичког знања и њихова 

употребљивост у новим ситуацијама буде квалитетнија и боља, као и већа  мотивисаност ученика да искажу свују 

креативност, способност и индивидуалност путем ваннаставних активности).  

       

 

 

     НАПОМЕНА: На крају сваког класификационог периода организовати заједничке састанке са тимовима: ИО, Школски  

програм, Самовредновање. 

 



 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК: 

 

На основу евалуације и у зависности од степена остварености циљева моћи ћемо да вршимо корекције, у складу са 

потребама. 

Циљеви и задаци који буду успешно остварени постаће саставни део живота школе. 

Делимично остварени циљеви могу бити настављени у наредном периоду и биће саставни део акционог плана за 

2015/16.. Зависно од потешкоћа при остваривању, могуће их је кориговати. Уколико буду стечени повољни услови, можемо 

себи постављати и нове, овде неименоване циљеве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЛАН ПРАЋЕЊА 
 

 

ОБЛАСТ ПРАЋЕЊА ОСОБА НАЧИН И ВРЕМЕ 

ПРАЋЕЊА 

КОГА ИНФОРМИШЕМО 

ВРЕМЕНСКИ ПЛАН Мира Милић ШЕСТОМЕСЕЧНИ 

ИЗВЕШТАЈ (чек листа) 

Наставничко веће 

Школски одбор 

Савет родитеља 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ Маја Кувекаловић ШЕСТОМЕСЕЧНИ 

ИЗВЕШТАЈ 

Директор 

Наставничо веће 

Школски одбор 

УЧЕШЋЕ ЛОКАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

Љиљана Станојевић ШЕСТОМЕСЕЧНИ 

ИЗВЕШТАЈ 

Директор 

Наставничо веће 

Школски одбор 

Савет родитеља 

 

 

 

 

 

 

 

 


