
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У ШКОЛСКОЈ  

2021/2022.ГОДИНИ 

 

Приоритет 2 – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛСКЕ КЛИМЕ 

Задатак Активности Носиоциакти

вности 

Динамика 

2.1. Школа ће развијати у 

континуитету добре међуљудске 

односе међу свим актерима 

школског живота и јачати 

васпитни рад са ученицима. 

2.1.1. Одређивање 

особа и подела 

задужења која су у 

вези са 

информисањем  

наставника. 

Директор 

Помоћници 

Стручни 

сарадници 

Почетак школске 2021/ 2022.  године. 

 

2.1.2. Одређивање 

особе која ће 

информисати 

координаторе тимова 

о предстојећим 

састанцима. 

Директор 

Помоћници 

Стручни 

сарадници 

Координатори 

тимова 

Чланови 

тимова 

Почетак школске 2021/ 2022.  године. 

2.1.3. Организовање 

састанака 

координатора тимова 

и већа и размена 

информација у циљу 

побољшања 

комуникације и 

међуљудских односа 

(задња седмица у 

месецу се планира за 

заједничке састанке). 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Координатори 

тимова 

У току школске 2021/ 2021. године. 



 2.1.4.Школа 

организује 

разноврсне 

радионице и 

предавања за ученике 

од првог до осмог 

разреда с циљем 

јачања васпитног 

рада 

- Адаптација  план 

рада одељењског 

старешине/одељенске 

заједнице новим 

условима рада 

- о.с. 

- стручни 

сарадници 

током школске године 

  

Мере за праћење остваривања задатка 

Критеријумуспеха Инструмент Носиоциактивности Времереализације 

У односу на протеклу 

школску годину школа 

ће 30 %  више  радити 

на развијању   добрих 

међуљудских односа 

међу свим актерима 

школског живота и 

јачати васпитни рад са 

ученицима. 

Праћење протока 

информација  

Евиденција о реализацији 

састанка; 

Евиденција о реализацији 

састанака и присутности 

координатора тимова, као 

и осталих чланова НВ. 

. 

 

Директор 

Помоћници 

Стручни сарадници 

Координатори тимова 

Чланови тимова 

 

У току школске 2021/ 2022. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задатак Активности Носиоци 

активности 

Динамика 



2.2. Школа подстиче 

иновативност у 

образовно – васпитној 

пракси. 

 

2.2.1.  Израда пројеката 

који ће утицати на 

подстицање 

иновативности у 

образовно – васпитној 

пракси (конкурисати код 

лакалне самоиправе) 

 

Наставници; 

Стручни сарадници; 

Тим за иновације 

 

Континуирано у току школске 

године. 

2.2.2. Школа интерно 

планира креативне 

радионице и креативне 

конкурсе. 

 

 

Наставници; 

Стручни сарадници; 

Тим за иновације 

У току школске 2021/ 2022. године. 

2.2.3.Организовање 

обука за наставнике са 

циљем оспособљавања за 

примену иновација у 

настави. 

Стручни сарадници; 

Одељењнске 

старешине; 

Тим за стручно 

усавршавање. 

Континуирано у току школске 

године. 

2.2.4. Организовање , 

спровођење и 

коришћење података 

акционих истраживања 

са циљем подстицања 

иновативне праксе. 

 

Стручна већа; 

Стручни сарадници; 

Наставници; 

Одељењске 

старешине; 

Директор; 

Ученици. 

 

У току школске 2021/ 2022. године. 

 

Мере за праћење остваривања задатка 

Критеријумуспеха Инструмент Носиоциактивности Времереализације 



50% запослених 

реализује и 

примењује 

резултате 

истраживања у 

циљу унапређење 

васпитно- 

образовне праксе; 

50% наставника 

користи извештаје 

за унапређење 

образовно- 

васпитног рада. 

 

Подаци Тима за иновације; 

 

Извештај Тима за 

унапређење квалитета рада 

школе. 

  

Стручна већа; 

Стручни сарадници; 

Наставници; 

Одељењске 

старешине; 

Директор. 

 

У току школске године. 

 

 

 

 

 

 


