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[ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ 

РАЗВОЈНОГ ПЛАНА] 
      



Извештај о реализацији Школског развојног плана за 2018/19. годину 

 

Чланови:  Игор Марков, Даниел Киш, Гордана Пајовић, Милица Мартинов, Смиљана 

Берар, Вера Старчевић. Љубица Радош, представник Савета родитеља, Дуња Диклић, 

представник ученика. 

 

Циљ   Задатак Време  

реализације 

Реализатори Начин  праћења 

 

1. Унапређење  

комуникације 

и сарадње 

Укључивање  школског  

психолога у часове 

разредног  старешине  

првих разреда 

 

Прво  

полугодиште 

 

Психолог  

Дневник обр. – 

васпиног рада  

Документација шк. 

психолога 

Уједначавање 

критеријума у оквиру  

стручних већа о 

начинима сарадње 

ученика, као и  

критеријумима 

оцењивања 

Прво  

полугодиште 

 

Стручна  већа 

 

Записници  

стручних  већа 

Планирање  допунске и 

индивидуализоване 

наставе 

Септембар 

2018.  

Предметни 

наставници 

Истакнут  распоред  

допунске наставе 

Књиге евиденције о 

реализацији 

допунске и  

индивид. наставе 

Индивидуално 

саветовање 

Прво  

полугодиште 

Психолог Документација 

школ. психолога 

 Израда плаката  Друго 

полугодиште 

Психолог 

Педагог 

Плакат  

2. Унапређење 

рационалности  

и организације 

Сарадња  стручних  већа 

– размена  добре  праксе 

Прво  

полугодиште 

Предметни 

наставници 

Извештај  Тима  за  

професионални  

развој  и  Тима за  

каријерно  вођење и 

саветовање 

Сарадња  одељенских  

старешина и стручних  

сарадника 

Прво  

полугодиште 

Одељенске 

старешине и 

стручни  

сарадници 

Евиденција  

стручних сарадника 

Сарадња  предметних 

наставника  и стручних  

сарадника 

Прво  

полугодиште 

Предметни 

наставници и 

стручни  

сарадници 

 

Евиденција  

стручних сарадника 

 

 Сарадња са релевантним 

установама – 

повезивање  теорије и 

Друго 

полугодиште 

Наставници 

ученици 

Извештаји, 

фотографије 
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праксе  (стурчне посете) 

 

3. Унапређење  

подстицања  

ученика 

Иницирање 

ваннаставних активнсти 

Прво  

полугодиште 

Наставници 

здравствене 

неге 

Извештаји  

реализатора 

Секцијски рад Прво  

полугодиште 

Наставници  

здравствене 

неге и 

предузетништва 

Извештаји  

реализатора 

Организовање  

хуманитарних  акција 

Децембар  

2018.  

Ученици, Весна  

Витомир 

Извештај  

наставника 

Реализација програма 

вршњачке  едукације 

Током  првог 

полугодишта 

Патронажна  

служба из 

Саветовалишта 

за младе 

Предметни 

наставници  

Извештај , 

фотографије 

4. Унапређење  

корелације и 

примене знања 

Организовање  угледних 

и  огледних часова 

Прво 

полугодиште 

Тим за 

професионални 

развој 

Извештај  Тима за 

професионални 

развој  

Организовање  трибина 

и семинара 

Прво 

полугодиште 

Психолог, 

педагог 

Извештај 

 Стручне посете  Друго 

полугодиште 

Предметни 

наставници 

(здравствене 

неге, 

фармацеути) 

Извештаји  

5. Углед и 

промоција 

школе 

Промовисање свих  

акција у школи 

Прво 

полугодиште 

Наставници Фотографије 

Сајт  школе 

Новине „Зрењанин“ 

Ажурирање сајта школе Прво 

полугодиште 

Директор 

Администратор 

сајта 

Сајт  школе 

Укључивање спољњих  

сарадника који су  

стручњаци из  

одређених  области 

Прво 

полугодиште 

Наставници 

предузетништва 

Извештај Тима за 

међупред. 

компетенције и 

предузетништво 

Истицање  позитивних  

резултата ученика на 

такмичењима 

Прво 

полугодиште 

Наставници Фотографије 

 Школске новине Прво 

полугодиште 

Андријана 

Смиљковић 

Рацков 

Маја Ђукић 

Електронски 

часопис 

Часопис у 

штампаној форми 

Сајт школе 
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 Израда информатора 

школе 

Јун месец 

2019 

Андријана 

Смиљковић 

Рацков 

Маја Ђукић 

Станко 

Газибарић 

Смиљана Берар 

Информатор 

Сајт школе 

 

Напомена: Већина планираних циљева и активности је остварена. Наставници су 

похађали организоване семинаре у оквиру установе, који нису планирани Годишњим 

планом рада школе, али се током школске године указала могућност да буду реализовани.. 

Наставници и стручни сарадници су и  индивидуалнио похађали програме у оквиру своје 

уже струке , као и у оквиру општих питања наставе и васпитног рада (видети Извештај о 

стручном усавршавању). 


