
ПЛАН ТИМА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Чланови Тима за ШРП су:
Нинослава Пилиповић Валтер – директор школе
Предраг Вајагић – помоћник директора
Душанка Пријић Солар – помоћник директора
Милена Јовановић – педагог
Весна Вујичић – психолог 
Миона Поповић Ковачевић - дефектолог
Биљана Шијаков – наставник разредне наставе 
Мирјана Алиђукић – наставник разредне наставе
Јасна Капелан – наставник енглеског језика
Сава Шијаков – наставник математике
Марија Лаћарак-Мучибабић – наставник верске наставе, координатор Тима 
Рената Ђурић – представник локалне самоуправе
Наташа Ивановић – представник родитеља
Представник Ђачког парламента

РЕД. 
БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ 
РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ

НАЧИН 
РАДА МЕСТО

1.

Израда новог 
школског развојног 
плана за период од 
2020-2023. и договор 
о раду Тима школској 
2020/21.

септембар Тим састанак школа

2.

Упознавање свих 
актера са садржајем 
развојног плана за 
период  2020/23; 
Наставничко веће, 
Савет родитеља, 
Школски одбор

 октобар Тим, управа 
школе

састанак, 
презентација школа

3.

Израда у усвајање 
годишњег и акционог 
плана рада Тима за 
шк. 2020/21.

октобар Тим састанак школа

4.

Размена информација 
и заједничко 
планирање са Тимом 
за самовредновање

септембар 
/октобар тимови састанак школа

5. Праћење реализације 
активности ШРП

током школске 
године Тим

документациј
а; извештаји, 
записници, 
посете 
часовима

школа

6. Извештавање о раду квартално координатор састанци, школа



тима Тима Наставничко 
веће

7.

Израда акционог 
плана ШРП за шк. 
2021/22. јун/август Тим састанци школа

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП

РЕД. 
БРОЈ САДРЖАЈ РАДА

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН 
РАДА МЕСТО

Област – ЕТОС
развојни циљ: Унапређивање међуљудских односа свих актера

школског живота кроз подстицање међусобног поштовања, сарадње и тимског духа

1.

Развијање вештина за 
асертивну 
комуникацију и 
посредовање у 
решавању сукоба

друго 
полугодиш
те

стручна служба,
одељенске 
старешине 

интерна 
обука, 
презентаија, 
радионице на 
ЧОС-у

школа

2.
Развијање свести о 
важности и значају 
„Пословна тајне“

током 
године

управа школе, 
Педагошки 
колегијум

презентација, 
излагање 

школа

3.

Едукација Успешно 
вођење и учешће у 
тимовима и 
организацијама  
школе

прво 
полугоди-
ште

управа школе, 
педагог

едукација, 
извештаји школа

4.

Организовање 
заједничких 
активности 
запослених

током 
године

стручно веће 
физичког 
васпитања и 
географије, 
учитељи

излети, 
екскурзије, 
спортски 
термин у сали

школа, 
изабран

и 
локали-
тети и 

дестина
ције

5.

Организовање 
активности којима се 
подстиче разумевање 
и толеранција у 
одељењу

током 
године

одељенске 
старешине, 
стручна служба

хуманитарне 
акције, 
радионице, „у 
туђим 
ципелама“

школа

6.

Истицање и 
промовисање 
моралних начела и 
узорних примера 
(избор Нај-гест у ОЗ 
на кварталном, 

континуи-
рано, 
током 
године

одељенске 
старешине, 
ученици

избор  
ученика, 
промоција 
моралних 
начела и 
узорних 

школа



полугодишњем и 
годишњем нивоу)

ученика у 
одељењу на 
видним 
местима у 
школи и на 
родитељским 
састанцима

7.

Укључивање 
родитеља у учешће и 
креирање пројеката у 
школи

током 
године

Савет родитеља, 
управа школе

састанци, 
извештаји, 
информисање 
на сајту 
школе, 
фотографије

школа

развојни циљ: промоција и подизање угледа школе

1.
Информисање 
локалне средине о 
активностима у школи

крај  
полугоди-
шта директор

интервјуи, 
саопштења за 
медије

школа

2. 

Информисање 
локалне средине о 
појединачним 
успесима и 
активностима  
ученика и наставника

током 
године, по 
потреби

директор, 
наставници, 
учитељи

интервјуи, 
саопштења за 
медије

школа

3. Промовисање ђака 
генерације

јун директор интервју школа

4.

Отварање Facebook и 
Instagram профила и 
континуирано 
ажурирање новембар

Мирјана 
Алиђукић
Душанка Пријић 
Солар, Биљана 
Шијаков, Ђачки 
парламент (за 
ажурирање)

фотографије, 
објаве школа

5. 

Информисање 
ученика, родитеља и 
наставника о 
отвореним профилима

до краја 
децембра 

учитељи и 
одељењске 
старешине

састанци, 
презентација, 
праћење

школа

6.

Достављање 
материјала за 
Facebook, Instagram и 
сајт школе

током 
године, по 
потреби реализатори 

активности

најаве 
догађаја, 
извештаји, 
фотографије

школа

7. Побољшање рада 
сајта школе 

током 
године, по 
потреби

Тим за сајт континуирано 
ажурирање школа

8.

Снимање кратких 
филмских сегмената о 
животу школе 

друго 
полугоди-
ште

Ђачки парламент, 
наставници 
информатике

снимање 
филма 
ипостављање 
на сајт и 
друштвене 

школа



мреже школе

9. 

Покретање и израда е- 
часописа април, мај, 

јун

актив српског 
језика, 
библиотекар, 
наставнице 
информатике

састанци, 
прикупљање 
грађе,
израда 
часописа

школа

10.

Промовисање и 
истицање позитивних 
примера ученика и  
најхуманијих 
одељења...

током 
године, 
квартално

ОС, ОВ, Тим за 
маркетинг, 
стручна служба

промоција 
преко 
друштвених 
мрежа и сајта 
школе, Књиге 
обавештења, 
билборда, е-
часописа 

школа

11. 

Планиране трибине за 
родитеље и спортске 
активности за 
предшколце биће 
реализоване уколико 
епидемиолошка 
ситуација буде 
дозвољавала

током 
године

наставно особље, 
стручна служба, 
стручно вече 
физичког 
васпитања

састанци, 
најаве, 
организација, 
учешће, 
извештаји

школа

12.

Током  пандемије 
постављати на сајт 
школе теме које су 
родитељим посебно 
интересантне и 
одговарати на питања 
родитеља
(пп служба вам 
одговара)

током 
године, 
континуи-
рано

ПП служба, 
дефектолог, 
учитељи

састанци, 
прикупљање 
грађе, 
анализа, 
објављивање

школа

13.

Дан (недеља) 
отворених врата – 
обилазак школе 
(родитељи, 
предшколци, 
васпитачи)

децембар, 
фебруар сви запослени

састанак, 
најава, 
организација, 
учешће, 
извештај, 
фотографије

школа

Област – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
развојни циљ: унапређеивање образовних постигнућа ученика

1.

Израда плана мера 
индивидуализације на 
основу педагошког 
профила ученика

по потреби,
кроз све 
фазе 
наставног 
процеса

учитељи, 
наставници

састанак, 
израда плана, 
праћење, 
евалуација

школа

2. Израда ИОП-а септембар Тим за ИОП

састанак, 
израда плана, 
праћење, 
евалуација

школа

3. Повећање нивоа 
активног учествовања 

континуи-
рано 

учитељи, 
наставници

припреме, 
посете школа



у настави (свакодне-
вно), током 
читаве 
године 

часовима, 
упитник

4.

Примена 
прилагођених 
дидактичких и 
методичких решења 
на часу

континуи-
рано, 
током 
године

учитељи, 
наставници

припреме, 
посете 
часовима, 
упитник

школа

5.

Идентификација 
даровитих ученика, 
израда ИОП-а 3, уз 
придржавање корака 
дефинисаним 
правилником

након 
идентифик
ације 
ученика, 15 
дана по 
добијању 
решења о 
праву на 
ИОП

чланови ИОП 
тима

идентифика-
ција, израда 
плана, 
саветодавни 
рад, праћење, 
евалуација

школа

6.
Постављање задатака 
на три нивоа

свакодне-
вно, за 
време часа

наставници, 
учитељи

планирање, 
посета часова, 
упитник

школа

7.

Коришћење помоћних 
материјала у раду 
(конкретни)

континуи-
рано, 
током 
године

наставници, 
учитељи

састанци по 
активима и 
стручним 
већима,плани
рање

школа

8.

Коришћење посебно 
припремљених 
наставних листића, 
птт, квизова за 
ученике којима је 
неопходна додатна 
подршка

континуира
но, током 
године

наставници, 
учитељи

састанци по 
активима и 
стручним 
већима,плани
рање

школа

9.

Интерна обука 
наставника за 
примену различитих 
техника прћења 
постигнућа и 
оцењивања

децембар стручни 
сарадницц

организација, 
учешће, 
извештај

школа

10.

Коришћење техника 
формативног 
оцењивања, 
похваљивањем 
напредовања ученика

континуира
но, током 
године

наставници, 
учитељи

посета часа, 
формулар за 
праћење 
наставе,
анкетни 
листић за 
наставнике

школа

11. 

Анкетирање ученика о 
њиховим 
интересовањима 
(секцијама)

прво 
полугоди-
ште

стручна служба, 
ОС

анкета, 
анализа, 
организација

школа



12. 

Израда и реализација 
плана припреме за 
завршни испит

крај првог 
полугоди-
шта

предметни 
наставници за 
предмете који се 
полажу на 
завршном испиту

састанци 
стручних 
већа, израда 
плана, 
извештај

школа

13.

Израда плана, 
припрема за завршни 
испит за ученике који 
се образују по ИОП-у

крај првог 
полугоди-
шта

Тим за додатну 
подршку ученика

састанак, 
израда плана школа

14.

Анализа усклађености 
закључних оцена и 
постигнутих резултата 
на завршном испиту

август психолог анализа, 
извештај школа

15. 

Благовемено 
информисање 
родитеља и ученика о 
постигнућима ученика 
како би се постигао 
бољи резултат на 
завршном испиту и 
самим тим обезбедио 
упис у жељену средњу 
школу

континуи-
рано, 
током 
године

ОС, стручни 
сарадници

састанци, 
писмена 
обавештења, 
индивидуални 
разговори

школа

16.

Едукација нових 
наставника за 
пружање 
индивидуализоване 
подршке, израду 
програма са циљем 
што бољег постигнућа 
ученика и 
мотивисаности за 
учење

септембар/
октобар стручни 

сарадници

састанак, 
интерна 
обука, посете 
часовима

школа


