
Основна школа „Иван Горан Ковачић” 
 

школска 2021/22. година  

 

АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ  2022/23. ГОДИНУ 
 

 

I ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Редни 

број 

циља 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

1. 

 

1.2. Усклађивање планова 

одржавања ваннаставних 

активности са областима и 

темама у оквиру појединих 

предмета и пројеката.  

1.2. 

➢ Сарадња наставника у планирању и избору 

пројектних тема 

➢ Формирање Тима за обележавање јубилеја 

школе – 70 година 

➢ Сарадња Већа у тематском планирању и 

избору активности поводом обележавања 

јубилеја школе 

➢ Реализација Свечане акдемије  

➢ Израда пропратног дигиталног и штампаног 

материјала  

➢ Сарадња ученика и наставника у реализацији 

изабраних тема уз коришћење ресурса ван 

школе 

➢ Размена примера добре праксе на нивоу школе 

➢ Израда анекса Школског програма слободних 

наставних активности у школској 22/23. 

Тим за развој 

школског програма,  

Тим за развојно 

планирање,  

Тим за 

самовредновање,  

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе, 

Педагошки 

колегијум, 

Школски одбор, 

Савет родитеља 

Стручна већа 

Директор 

ПП служба 

 

Школска 2022/23. 
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2.  

2.2. Развијање процеса 

самовредновања сопственог рада 

и подизање нивоа компетенције 

наставника. 
 

 

 

 

2.2. 

 

➢ Израда и чешћа примена евалуационог 

упитника  
 

 

Тим за развојно 

планирање, 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета рада 

установе, 

Стручна већа 

Руководиоци 

тимова  

Директор 

ПП служба 

Тим за развој 

школског програма 

Савет родитеља  

Школски одбор 

 

До 15. септембар  

2022.  

 

 

 

 

 

 

 

Мај-јун 2023. 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

Јун-август 2023. 
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II ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Редни 

број 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. 

 

1.2. Континуирана едукација 

свих учесника  и  примена 

савремених наставних 

средстава  

 

 

 

 

1.2. 

➢ Обука наставника путем вебинара „Дигитални 

свет” и „Срећна породица” 

➢ Укључивање у актуелне пројекте са циљем 

развоја технолошких и техничких капацитета 

 

Професори разредне 

наставе 

Стручна већа 

 

 

Септембар 2022. 

 

 

 

 

По потреби 

2. 

2.2. Анализа квалитета 

формативног оцењивања  

2.2. 

➢ Квартално праћење и препоруке за унапређење 

формативног оцењивања 

 

 

Директор  

ПП служба 

Педагошки колегијум 

наставници 

 

 

 

Септембар 2022. 

 

 

Друго 

полугодиште 

школске 2022/23. 

3. 

 

3.2. Обогатити материјал за рад 

са ученицима којима је потребна 

посебна подршка у образовању 

      3.2. 

➢ Самостална израда дидактичког материјала, 

презентовање и употреба у настави 

➢ Интензивирати примену и размену разноврсног 

дидактичког материјала за рад на часу  ИОП1, 

ИОП2, ИОП3 
 

 

Тим за ИО 

Наставници 

 

током  2022/23. 

године 
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III ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Редни 

број 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  

 

1.1. Подршка ученицима и 

родитељима у припреми и 

реализацији завршног испита 

 

1.1. 

➢ Редовно и прецизно планирање припреме 

завршног испита 

➢  Анализа резултата пробног завршног испита и 

предлог мера за побољшање резултата 

➢ Саветодавни рад и редовно информисање 

ученика и родитеља завршних разреда 

➢ Анализа резултата завршног испита  

 

Предметни 

наставници 

 

 

 

Предметни 

наставници и стручна 

већа 

 

 

Током школске 

године 2022/23. 

IV ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Редн

иброј 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  

 

 

1.1.Унапредити планирање и 

реализацију додатне и допунске 

наставе 

1.1. 

➢ Обавештавање родитеља о потреби 

похађања допунске наставе од стране 

предметног наставника писаним путем 
 

Предметни 

наставници 

ПП служба 

Одељењски 

старешина 

 

Током школске 

2022/23. 
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2.  

2.1. Континуирано спровођење 

активности за подршку 

ученицима у прилагођавању 

школском животу  

2.1. 

➢ Организација приредбе за пријем ђака-првака 

➢ Израда свеске за прваке и школског часописа 

➢ Редовно ажурирање школског сајта 

➢ Организација активности упознавања 

предшколаца са школом 

➢ Посете ученика четвртих разреда радионицама и 

нестандардним часовима  

 

 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Директор 

ПП служба 

Септембар 2022. 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Мај-јун 2023. 

 

 

Током године 
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3.  

3.2. Информисање ученика о 

занимањима успостављањем  

сарадње са релевантним лицима 

и установама 
 

3.2. 

➢ Наставак израде и допуна базе презентација 

средњих школа на школском сајту 

Наставници 

информатике 

Ученици осмих 

разреда 

Лице задужено за 

школски сајт 

Прво полугодиште 

2022/23. 

4.  

4.2. Израда плана рада Тима за 

заштиту животне средине и 

здравља  

 

 

4.2. 

➢ Обележавање значајних датума предвиђених 

планом рада Тима за заштиту животне средине 

и здравља 

➢ Израда играчака од рециклираних материјала 

➢ Акција прикупљања е-отпада на нивоу школе 

➢ Уређење школског дворишта и учешће у 

волонтерским акцијама и пројектима, 

формирање Тима 

➢ Спровођење акције осликавања зидова у 

школском дворишту 

Чланови Тима за 

заштиту животне 

средине и здравља 

Директор 

ПП служба 

Савет родитеља 

Сви запослени 

Ученици 

 

Током школске 

2022/23.  
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V ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ЕТОС 

Редн

иброј 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  

1.1. Наставак реализације 

пројекта Предузетна школа 

 

 

 

1.1. 

➢ Реализација слободне наставне активности 

Предузетништво у седмом разреду (лосион 

у стику, израда обележивача за књиге, 

робот за рециклажу употребљених 

батерија - Анђелка Мустур и Биљана 

Тадић) 

 

➢ Повезивање са хуманитарним 

организацијама и донирање производа у 

хуманитарне сврхе 

 

 

Наставничко веће, 

Тим за 

предузетништво, 

Директор, 

ПП служба 

Тим за израду и 

реализацију 

пројеката 

 

 

Током школске 

2022/23. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 2022. 

 

 

Прво полугодиште 

школске 2022/23. 

2.  

2.1. Ревизија и доследност у 

примени протокола 

 

2.2. 

➢ Дорада и анализа примене Кодекса 

понашања са правилима  електронске 

комуникације за наставнике, родитеље и 

ученике. 

➢ Формирање комисије за израду 

критеријума за вредновање рада 

наставника у циљу награђивања. 

 

ТЗЗ, Директор, ПП 

служба, Одељењске 

старешине, 

Ученички 

парламент, ВТ,сви 

запослени, Савет 

родитеља 

 

 

 

 

 

Септембар, 

октобар и  

током школске 

године 2022/23. 

године 
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VI ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

Редни 

број 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  

 

1.1.  

Континуирано спровођење 

самовредновања и вредновања 

рада школе 

 

1.3. Мотивисање запослених у 

оквиру материјалних и 

техничких средстава 

1.1. 

➢ Вредновање области  Настава и учење и 

Постигнућа ученика 

 

1.3.  

➢ Расподела техничких средстава за 

равномерно и ефикасно коришћење 

 

 

  

Током школске 

године 2022/23. 

2.  

2.1. Дигитално опремање школе 

и запослених 

 

 

2.1. 

➢ Утврђивање постојећег стања 

опремљености учионица и кабинета 

савременим дигиталним средствима 

➢ Набавка нових дигиталних средстава 

према специфичним потребама школе 

 

Педагошки 

колегијум, 

Наставничко 

веће, 

Тим за израду и 

реализацију 

пројеката 

 

Током школске 

године 2022/23.  


