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 АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА 2017/2018. ГОДИНУ  

  

Развојни циљ 1. У ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ УГРАДИТИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ 

Акциони план за задатак број 1: Формирати тим за израду акционог плана школског 

развојног плана за текућу годину 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Формирање тима за 

израду акционог 

плана за 2017/18. 

год. 

август 2017. Директор Записник, решење о 

задужењу 

 

Акциони план за задатак број 2: Урадити акциони план школског развојног плана за 

текућу годину 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда акционог 

плана школског 

развојног плана за 

2017/18. годину 

август 2017. Тим за израду 

акционог плана 

Увид у акциони план 

 

Акциони план за задатак број 3: Координација тима за израду акционог плана са тимом 

за израду Годишњег плана рада школе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Заједнички рад и 

координација 

тимова 

Током године Директор, Тим за 

израду акционог 

плана , Тим за израду 

Годишњег плана рада 

школе 

Међутимска сарадња, 

Поштовање законских 

рокова, правилна 

распоређеност 

задужења 

 

 

Развојни циљ 2. УНАПРЕЂИВАЊЕ КАВЛИТЕТА НАСТАВЕ  УВОЂЕЊЕМ 

ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА ОЦЕЊИВАЊА И ВРЕДНОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
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Акциони план за задатак број 1: Усклађивање критеријума оцењивања ученика у 

складу са Правилником о оцењивању и усвојеним стандардима образовања 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

    

Информисање 

ученика  о 

критеријумима 

оцењивања и 

стандардима 

образовања 

 Септембра 2017. Предметни 

наставници, учитељи 

Спроведено 

анкетирање ученика 

на крају сваке шк. 

године 

Континуирано 

давање повратне 

информације о 

постигнућу и 

напредовању 

ученика 

током  године 

 

Предметни 

наставници, учитељи 

Спроведено 

анкетирање ученика 

на крају сваке шк. 

године 

Информисање  

родитеља о 

критеријумима 

оцењивања и 

стандардима 

образовања 

 2017. Одељењске 

старешине, 

наставници, учитељи 

Спроведено 

анкетирање родитеља 

на крају сваке шк. 

године 

 

 

 

 

Акциони план за задатак број 2: Израда тестова знања по стандардима 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

-Израда два  теста 

знања по предмету  

за сваки разред,  

као и ажурирање 

портфолиа 

наставника 

током  год. 

 

Учитељи 3.и 4. 

разреда за српски и 

математику и 

наставници предмета 

који се полажу на 

завршном испиту 

Увид у портфолиа 

наставника 
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-Реализација 

интерних школских 

тестирања 

током  год. 

 

Учитељи 3.и 4. 

разреда за српски и 

математику и 

наставници предмета 

који се полажу на 

завршном испиту 

Евиденција у 

дневнику, примери 

добре праксе, увид у  

тестове 

-Табеларна анализа 

постигнућа ученика 

на тестовима  

После реализације 

тестирања 

 

Учитељи 3. и 4. 

разреда за српски и 

математику и 

наставници предмета 

који се полажу на 

завршном испиту 

Увид у портфолија 

наставника 

 

-Састављање  

извештаја о 

постигнућу ученика 

на урађеним 

тестовима 

На крају школске 

године 

 

Чланови Одељењских 

већа 

извештај Одељењског  

већу 

 

Акциони план за задатак број 3: Анализа тестова знања и нивоа постигнућа 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Прикупљање 

тестова за анализу 

по предметима и 

разредима 

током год. 

 

ПП служба, директор Прикупљено 18 

тестова из различитих 

разреда и предмета 

Анализирање 

тестова знања   

 

током  год. 

 

психолошко 

педагошка служба 

Педагошки колегијум 

–годишњи извештај   

 Информисање 

наставника и 

давање предлога 

мера за унапређење 

током год. 

 

директор, психолог, 

педагог 

Саветодавно- 

инструктивни  рад 

директора и  ПП 

службе 
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Развојни циљ 3. УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ ПРИМЕНОМ 
ДИФЕРЕНЦИРАНОГ ПРИСТУПА И ПРИЛАГОЂАВАЊА ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ ТЕШКОЋЕ ДА 
САВЛАДАЈУ ПРОГРАМ НА ОСНОВНОМ НИВОУ 

Акциони план за задатак број 1: Процена постигнућа ученика на почетку школске 

године 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

-Договор о изради и 

реализацији 

иницијалних 

тестова по 

предметима и 

разредима 

Август 2017. Наставници, учитељи Записници са састанка 

одељењских актива 

 - Спровoђење  

иницијалног 

тестирање на 

почетку школске 

године 

прва пол. септембра  Наставници, учитељи Увид у планове рада, 

Дневник рада, свеску 

за евиденцију 

праћења напредовања 

ученика 

-Анализа резултата 

тестирања, 

утврђивање три 

нивоа постигнућа 

ученика 

прва половина 

септембра  

Наставници, учитељи Записници са састанка 

одељењских актива 

 

 

 

 

Развојни циљ 3. УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ ПРИМЕНОМ 
ДИФЕРЕНЦИРАНОГ ПРИСТУПА И ПРИЛАГОЂАВАЊА ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ ТЕШКОЋЕ ДА 
САВЛАДАЈУ ПРОГРАМ НА ОСНОВНОМ НИВОУ 

Акциони план за задатак број 1: Процена постигнућа ученика на почетку школске 

године 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

-Договор о изради и 

реализацији 

прва половина Наставници, учитељи Записници са састанка 
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иницијалних 

тестова по 

предметима и 

разредима 

септембра   одељењских актива 

 - Спровoђење  

иницијалног 

тестирање на 

почетку школске 

године 

прва пол. септембра  Наставници, учитељи Увид у планове рада, 

Дневник рада, свеску 

за евиденцију 

праћења напредовања 

ученика 

-Анализа резултата 

тестирања, 

утврђивање три 

нивоа постигнућа 

ученика 

прва половина 

септембра  

Наставници, учитељи Записници са састанка 

одељењских актива 

 

Акциони план за задатак број 2: Класификација наставног садржаја основног нивоа по 

темама за сваки разред 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Класификација 

градива основног 

нивоа по темама за 

сваки разред 

За теме из првог 

полугодишта – 

септембар 2017, а из 

другог фебруар 2018. 

Предметни 

наставници 

Каталог градива 

основног нивоа по 

темама и разредима 

Упознавање 

ученика са 

каталогом градива 

основног нивоа 

На почетку сваке 

школске године 

Предметни 

наставници предмета 

који се полажу на 

завршном испиту 

Записници стручних 

већа, анкета 

 

Акциони план за задатак број 3: Израда задатака основног нивоа по темама 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда задатака и 

питања основног 

нивоа по темама 

Током школске године Предметни 

наставници 

Каталог задатака, 

Извештај Стручног 

већа 
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Акциони план за задатак број 4: Прилагођавање васпитно образовног рада 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

На основу анализе 

одредити ученике 

који ће радити 

задатке из каталога 

за основни ниво 

Почетком школске 

године 2017/18. 

 

Предметни 

наставници 

Посета часовима од 

стране ППС и директора, 

педагошка 

документација, 

извештаји 

Рад са ученицима  током године Предметни 

наставници 

Посета часовима од 

стране ППС и директора, 

педагошка 

документација,извештаји 

Анализа постигнућа Крај школске године 

 

Предметни 

наставници 

Увид у извештај   

 

 

Развојни циљ 4. ПОДСТИЦАЊЕ ЛИЧНОГ, ПРОФЕСИОНАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ 

РАЗВОЈА УЧЕНИКА КРОЗ ПОБОЉШАН КВАЛИТЕТ 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ С ЦИЉЕМ ЗАДОВОЉСТВА СВИХ И 

СМАЊЕЊА ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

Акциони план за задатак број 1: Унапређивање и осавремењавање  рада школских 

секција  

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

-Сумирање 

предлога и 

заједничка израда 

годишњег програма 

секција;  

Почетак  шк.године  Наставници и ученици 

укључени у рад 

секција 

Увид у планове и 

извештаје о раду 

секција 

Реализација 

програма секција 

током године Наставници задужени 

за рад секција 

Евиденција 

реализованих часова у 

Дневник рада  

Израда извештаја о 

укључености 

ученика у 

Јун  сваке године  

 

Наставници  задужени 

за рад секција 

Педагошки колегијум 
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ваннаставне 

активности 

 

Акциони план за задатак број 2: Организовање – Сајма науке 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Формирати тим за 

организацију 

Почетком другог 

полугодишта   

Председници 

Стручних већа 

Записници Стручних 

већа, формирани тим 

Рад на 

организацији Сајма 

науке 

Током другог 

полугодишта 

тим за организацију Извештај тима, 

фотографије, снимци, 

летопис, сајт 

Презентација Сајма 

науке 

Друго полугодиште 

 

Тим за организацију, 

предметни 

наставници 

Извештај тима, 

фотографије, снимци, 

летопис, сајт, јавно 

информисање 

 

 

Акциони план за задатак број 3: Спровођење програма  професионалне оријентације  

за ученике  

Активности Време 

реализације 

Носиоци активности Инструменти праћења 

Реализација  програма 

професионалне 

оријентације  кроз  

програме одељењских 

заједница 

Током године Разредне старешине Планови рада ОЗ 

Реализација  посебног 

саветодавног рада  са 

уч.  VIII р. у овиру ПО 

Друго полугодиште Педагог 

психолог 

План рада стручних 

сарадника 

Реализација програма  

ПО у сарадњи са 

средњим школама,  

предузећима, другим  

школама, НЗС, 

родитељима 

Крај школске 

године 

Педагог 

Психолог 

Тим за ПО 

План рада стручних 

сарадника 
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експертима 

Анкетирање ученика на крају школске 

године  

Педагог,психолог Анкете 

 

Акциони план за задатак број 4: План припреме за завршни испит  

Активности Време 

реализације 

Носиоци активности Инструменти праћења 

Лични план припреме 

наставника 

почетак другог 

полугодишта 

Наставници предмета 

математика, српски 

језик, историја, 

географија, биологија, 

хемија, физика 

Увид у планове 

Организација времена 

и простора за 

припрему 

Друго полугодиште  Директор, помоћник Увид у распоред 

простора и времена за 

припрему 

 

Развојни циљ 5. ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ НА СВИМ НИВОИМА У ЦИЉУ ПРОМОЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ  

Акциони план за задатак број 1: Промовисање резултата ученика и наставника 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Поштовање 
Правилника о 
награђивању и 
похваљивању 
ученика и 
Правилника о 
избору ђака 
генерације 

Током године  Директор, одељенски 
старешина и 
наставници 

Формирани 
критеријуми 

Постављање 
информација на 
школски сајт 

Током године 
 

Администратор сајта Садржај на сајту 
школе 

Сарадња са 
медијима 

Током године 
 

Директор, помоћник 
директора 

Чланци и вести у 
средствима јавног 
информисања 

Афирмативни 
текстови у 
информатору – 
Наша школа и листу 

На крају школске 
године 
 

Уредници, наставници информатор – Наша 
школа, лист - Прозор 
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- Прозор 

Промоција школе 
на видео зиду 
општине 

Током године 
 

Директор План активности 
оператера оштинског 
видео зида 

 

 Акциони план за задатак број 2: Оплемењивање школског амбијента 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Уређивање 
простора радовима 
ученика 

Током године 
 

Наставници Интервју 

Набавка паноа за 
ходник и учионице 

2017. Директор, помоћни 
радник 

Интервју 

Уређивање улазног 
простора школе 
тако да показује 
добродошлицу и 
оплемењен амбије 

Током године 
 

Директор, педагошки 
колегијум 

Интервју 

 

Акциони план за задатак број 3: Унапређење сарадње са родитељима, локалном 

заједницом и другим установама и организацијама 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

-Формирање  тим за 

сарадњу  са 

родитељима,  другим 

школама , установама 

локалне заједнице  и 

невладиним сектором  

Почетком школске  

2017/2018. 

директор, психолог,  

педагог 

Формиран тим за 

сарадњу 

-Снимање потреба и 

добијање 

информација о 

могућностима 

сарадње, као и израда 

планова укључивања 

родитеља  и  сарадње  

са школама и 

установама локалне 

заједнице 

Поч. шк. године 

 

Тим за сарадњу  

Тим за професиналну 

оријентацију  

Увид у план тема 

сарадње са 

родитељима и 

локалном заједницом 

-Формирање списка 

родитеља запослених 

Поч. шк. Тим за сарадњу  са Састављен  списак  

потенцијалних 
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у различитим 

областима , 

представника 

невладиних 

организација, 

успостављање 

контакта  и добијање 

информација о 

могућностима 

сарадње  

 родитељима  

Тим за ПО 

сарадника у текућој 

школској години 

-Израда  годишњих 

планова сарадње са 

родитељима, 

школама и другим 

установама - 

временска и 

садржајна  

артикулација 

Поч. шк. 

 

Тим за сарадњу  са 

родитељима ... 

Тим за ПО 

Годишњи планови 

сарадње чине део 

годишњег плана 

школе 

-Реализација 

планираних разних 

активности, 

предавања, акција и 

прикључивања 

разним образовним,  

хуманитарним, 

културним, 

еколошким акцијама 

Током године Тим за сарадњу  са 

родитељима ... 

Тим за ПО 

Евиденција у 

Дневнику рада,  

активно учешће 

заинтересованих 

чланова на   

планираним акцијама 

 

 

 

Акциони план за задатак број 4: Организовање разних слободних и културних 

активности у циљу што већег повезивања колектива 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Посета сајму књига октобар 2017. Директор, одељењска 
већа 

Извештаји, чланци  

Организовање 
наставничких 
екскурзија 

крај школске године  Директор, одељењска 
већа 

Извештаји, чланци 



12 

 

Организовање 
заједничких 
активности по 
избору наставника 

током године Директор, одељењска 
већа 

Извештаји, чланци 

 

 

Развојни циљ 6. УКЉУЧИВАЊЕ ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ 

ПРОЈЕКТЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЦИЉУ   

ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ  

Акциони план за задатак број 1: Континуирано стручно усавршавање, напредовање и 

професионални развој наставника и стручних сарадника 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда  плана 

стручног 

усавршавања, 

професионалног 

напредовања и 

стицања звања за  

наставника и стручних 

сарадника 

до почетка школске 

године  

Наставници, 

директор, психолог,  

педагог 

Увид у   план 

напредовања  и 

стицања звања  

Праћење остварености 

плана и ефеката 

стручног усавршавања 

на побољшање 

квалитета наставе 

Током године директор, психолог,  

педагог 

Шестомесечни 

извештај Педагошки 

колегијум Наставничко 

веће 

 

 

Акциони план за задатак број 2: Учешће и конкурисање школе у пројекту  за добијање 

додатних финансијских средстава 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Праћење расписаних 

конкурса за пројекте 

2016/2020. Директор   

 

Педагошки колегијум, 

Наставничко веће, 

Школски одбор 

Реализација и израда 2016/2020. Директор  Извештаји о 
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пројекта реализацији 

 

 

Акциони план за задатак број 3: Сарадња и  повезивање школе са другим школама  и 

установама у окружењу или региону 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Направити план 

сарадње са 

заједницом школа 

које носе име Краљ 

Александар 

почетком школске 

године 

Директор, 

 финансијска служба 

Увид у план сарадње и 

Годишњи план рада 

Направити план 

сарадње са 

пријатељским 

школама из Словењ 

Градеца и Кавадараца 

почетком школске 

године 

Директор, 

 финансијска служба 

Увид у план сарадње и 

Годишњи план рада  

Праћење реализације 

сарадње 

током школске године Директор, тим за 

евалуацију 

Извештај о сарадњи 

 

 

Развојни циљ 7. ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ ОПРЕМАЊЕМ ПРОСТОРА ЗА 

РАД  

Акциони план за задатак број 1: Опремање учионица пројекционим комплетом 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Обезбеђивање  

средстава за 

набавку 2 

пројектора са 

опремом и 2 

рачунара  

Током  шк. године   Директор, 

 финансијска служба 

Педагошки колегијум  

Школски одбор 

 

Набавка и 

монтирање опреме 

Током школске године   Одабрани добављач 

опреме 

извештај директора о 

располагању 
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финансијс. средствима  

 

Акциони план за задатак број 2: Опремање кабинета музичке културе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Набавка 

дигиталног 

клавира за кабинет 

музичке културе 

2017/18. Директор, наставник 

музичке културе, 

комисија за избор 

понуђача 

Документација везана 

за активности 

 

 

Акциони план за задатак број 4: Побољшати опремљеност наставним средствима 

издвојена одељења у Луњевици 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Стварање листе 

потреба 

почетком шк. године учитељице које раде у 

Луњевици 

Увид у листу потреба 

Набавка  наставних 

средстава 

2016-17. учитељице и ученици 

у Луњевици 

Продукти рада 

 

 

Развојни циљ 8. ПОБОЉШАЊЕ РАДНОГ ОКРУЖЕЊА  АДАПТАЦИЈОМ И 

РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ШКОЛЕ 

  

Акциони план за задатак број 3: Санација и реконструкција објекта боравка 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда 

документације 

2017-2020. Директор, секретар Увид у документацију 

Избор понуђача 2017-2020. Директор, секретар, 

комисија 

Увид у понуде 
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Реализација радова 2017-2020. изабрани понуђач Радови у објекту 

 

 

Акциони план за задатак број 5: Увођење видео надзора 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда 

документације 

2016-2017. Директор, секретар Увид у документацију 

Избор понуђача 2017. Директор, секретар, 

комисија 

Увид у понуде 

Реализација радова 2017. изабрани понуђач Радови у објекту 

 

Акциони план за задатак број 6: Израда централног грејања у школском објекту у 

Брђанима 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда 

документације 

2017/18. Директор, секретар Увид у документацију 

 

Акциони план за задатак број 7: Замена столарије у Брђанима 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда 

документације 

2017-2018. Директор, секретар Увид у документацију 

 

Акциони план за задатак број 8: Изградња фискултурне сале 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Израда пројектне 

документације 

2017-2020. Директор, секретар,  Увид у документацију 
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Праћење и евалуација остварености задатака  предвиђених  развојним планом, вршиће Тим за 
евалуацију шестомесечним извештавањем.  
Стручни актив развојног планирања припремаће годишње извештаје о реализацији задатака и 
урадиће анализу процеса остварености циљева, а за део о финансијама задужен је директор 
школе. 
Праћење остварених циљева и евалуација ефеката развојног плана вршиће се на начин који је 
дефинисан у Школском развојном плану. 
 




