
Реализација развојног плана шкоолске 2020/21. године 
Кординатор: Душица Јовановић 

Чланови: 

Александар Поповић; Зорица 
Поповић; Наташа Рогановић; 
Дргица Драгићевић – СР; 
Жарко Божић – ЛС; Николина 
Матић – УП 

Планирани број састанака: 5 Број одржаних састанака: 4 

    

Навести у укратко разлоге уколико 
није дошло до реализације 
планираног ГПРШ за 20/21. 

 

 
Стручни актив за развојно планирање формиран је на првој седници Наставничког већа у 

септембру месецу школске 2020/21. године. Израђен је и усвојен програм рада који је саставни 
део Годишњег плана рада школе. Извршена је подела задужења међу члановима актива.  

Чланови Актива су разматрали и анализирали битна питања која су од значаја за наставни 
процес и даљи развој школе. Сложили су се да је увођење Обогаћеног једносменског рада од ове 
школске године омогућило садржајнији боравак млађих ученика у школи. Због актуелне 
епидемиолошке ситуације са ученицима су реализоване само активности из области подршка 
ученицима. Сви задаци и активности планирани Развојним планом, а који се тичу побољшања 
материјално – техничких услова рада школе су реализовани у складу са планираном временском 
динамиком (замена крова, столарије, водоводне мреже, реновирање кухиње...). Чланови актива 
су истакли да нам све горе наведено може помоћи у остваривању једног од најважнијих 
приоритета школе –  смањење осипања броја ученика. Чланови актива су пратили реализацију 
задатака и активности планираних Развојним планом из свих области.  Планиране активности у 
области унапређења људских ресурса су у највећој мери реализоване. Сложили су се да је у 
наредном  периоду (посебно по нормализацији ситуације са вирусом Ковид – 19) потребно више 
радити на активностима које доприносе унапређењу сарадње са другим школама и установама. 
У области настава и учење потребно је унапредити формативно оцењивање и реализацију 
тематских дана и пројеката у старијим разредима. Једна од активности плана унапређења рада 
школе за наредну школску годину је да у оперативним плановима стручних органа, тимова, 
стручних сарадника, директора буду јасно конкретизовани циљеви из Развојног плана (област 
програмирање, планирање и извештавање). 

 Актив је сарађивао са Тимом за самовредновање рада школе и Тимом за обезбеђивање 
квалитета и развој школе. У наредном периоду план је да Актив за развојно планирање унапреди 
сарадњу и са стручним већима. Потребно је унапредити сарадњу са представницима локалне 
самоуправе. Актив је два пута у току школске године израдио Извештај о свом раду, на крају првог 
и другог полугодишта.  

 
 

 
 
 
 
Датум израде извештаја: 
 
12. јул, 2021. године 

 Подносилац извештаја: 
 

Душица Јовановић, 
педагог 

 
 
 



6.4.6.   Реализација развојног плана за школску 2019/2020. годину 
Кординатор: Душица Јовановић 

Чланови: 

Александар Поповић 
Светлана Анђелић 
Наташа Рогановић 
Светлана Игњатовић 
Николина Игњатовић 

Планирани број састанака: 5 Број одржаних састанака: 5 
 

Стручни актив за развојно планирање формиран је на првој седници Наставничког већа у септембру месецу 

школске2019/20. године. Израђен је и усвојен програм рада који је саставни део Годишњег плана рада школе.Извршена 

је подела задужења међу члановима актива. Чланови Актива су се осврнули на рад у претходној школској години када 

је израђен и усвојен нови Развојни план. 

Чланови Актива су разматрали и анализирали битна питања која су од значаја за наставни процес и даљи 

развој школе. Сложили су се да ће планирано увођење Обогаћеног једносменског рада од наредне школске године 

пружити могућност садржајнијег боравка ученика у школи и да ће до изражаја доћи креативност наставног кадра. Актив 

је истакао да нам реализација оваквог начина рада може помоћи у остваривању једног од најважнијих приоритета школе 

- смањење осипања броја ученика. Током школске године чланови актива су пратили реализацију активности 

планираних Развојним планом.Две последње седнице Актива одржане су онлајн.  

Током другог полугодишта Актив је сарађивао са многим тимовима школе, а највише са Тимом за 

самовредновање рада школе и Тимом за обезбеђивање квалитета и развој школе. Актив ће у овој области радити на 

унапређењу током наредне школске године, али и на већој укључености чланова из реда ученика и родитеља у раду 

Актива. 

 
Датум израде извештаја: 
 
 
12. 7. 2020. године 

Подносилац извештаја: 

Душица Јовановић, 
педагог 
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