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ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

- 2011 – 2016. године -  

I КЉУЧНА ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Координатор кључне области: Душанка Никачевић 

Чланови задужени за реализацију: Душица Илић, Светлана Кнежевић и Милован Шаренац 

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  Усклађивање Годишњег плана са потребама и условима рада Школе. 

1. ЗАДАТАК: Унапређење Годишњег плана рада Школе. 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор доказа 

1. Упознавање наставника са садржајем 
и функцијом Годишњег плана рада 
школе и процесом његове израде 

 

 

 

 

 

 

Директор и педагог 
школе 

Септембар сваке 
школске године 

Сви наставници познају 
Годишњи план рада 
школе и схватају његов 
значај и функцију   

Годишњи план 
рада школе 
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2. Упознавање наставника са садржајем 
и функцијом Школског развојног 
плана и процесом његове израде 

Актив за  школско 
развојно планирање 

Септембар сваке 
школске године на 
седницама 
Наставничког већа, 
на седницама 
Педагошког 
колегијума  

Сви наставници познају 
Школски развојни план и 
схватају његов значај и 
функцију   

Записници са 
седница 
Наставничког 
већа и 
Педагошког 
колегијума 

3. Усаглашавање Годишњег плана рада 
школе са Школским развојним планом  

ШРТ, Тим за 
израду Годишњег 
плана рада Школе 

Јун сваке школске 
године  

ШРТ је дао препоруке за 
усаглашавање и 
унапређење израде 
Годишњег плана рада  

Извештај Актива 
за школско 
развојно 
планирање 

4. Усклађивање планова рада стручних 
већа – Наставничког већа, 
Одељењских већа, Педагошког 
колегијума 

Тим за израду 
Годишњег плана 
рада Школе 

Август и 
септембар сваке 
школске године 

Усклађени и побољшани 
планови рада стручних 
већа 

Годињи план рада 
школе и Годишњи 
извештај 

5. Усклађивање планова рада стручних 
већа за област предмета 

Стручна већа за 
област предмета 

Август и 
септембар сваке 
школске године 

Усклађени и побољшани 
планови рада стручних 
већа за област предмета 

Годињи план рада 
школе и Годишњи 
извештај 

6. Усклађивање индивидуалних планова 
рада одељењских старешина 

Одељењске 
старешине свих 
разреда 

Август и 
септембар сваке 
школске године 

Усклађени и побољшани 
планови рада одељењских 
старешина 

Годињи план рада 
школе и Годишњи 
извештај 

7. Усклађивање планова рада секција и 
организације ваннаставних активности 
у складу са реалном могућношћу 
реализације 

Председници 
секција 

Август и 
септембар сваке 
школске године 

Усклађени и побољшани  
планови рада секција 

Годињи план рада 
школе и Годишњи 
извештај 
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8. Анализа урађеног усклађивања Актив за школско 
развојно планирање 

Јун и јул сваке 
школске године 

Усклађен и побољшањи 
Годишњи план рада шкое 

Извештај о 
релизацији 
Школског 
развојног плана 

II КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Координатор кључне области: Светлана Гавриловић 

Чланови задужени за реализацију: Милена Јелисавчић, Јадранка Папић, Соња Златић, Невенка Демировић 

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Наставни планови треба да обезбеђују повезаност и координацију наставних садржаја како у оквиру одређеног 
предмета, тако у сродних наставних предмета, и то: хорзонталну корелацију (у оквиру једне школске године, једног разреда) и 
вертикалну корелацију ( у току целокупног школовања). Дакле, повезивањем наставних предмета у заједничке дидактичке целине 
покушати избећи предметну изолацију, расцепљеност и непотребно понављање истих садржаја. 

1. ЗАДАТАК: Увидети значај континуираног планирања и припремања како годишњег, тако и месечног рашчлањавања на наставне 
целине, наставне теме и наставне јединице. Схватити да добра организација отклања анархију у раду. Увидети значај иновирања 
наставе, као и препоруке за бољи будући рад. 

Задужени: Милена Јелсавчић и Владимир Пејчић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци активности Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор доказа 

1. Годишње планирање - успоставити 
унутарпредметну и међупредметну 
интеграцију и корелацију  

Стручна већа за 
област предмета, 
Актив за школско 
развојно планирање  

 

Август сваке 
школске 
године 

Успостављене су могуће 
корелације у оквиру и ван 
наставног предмета. Доминантан 
је тимски рад наставника при 
пригодишњем планирању 

Годишњи 
планови рада 
предметних 
наставника 
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2. Месечно планирање – унапредити 
планирање наставног рада уношењем и 
осмишљавањем иновација  

Предметни 
наставници, педагог 
школе 

На месечном 
нивоу 

Месечно планирање је унапређено 
и садржи потребне иновације у 
раду 

Месечни 
планови рада 
предметних 
наставника 

3. Дневно планирање – унапредити 
планирање наставног рада разрада са 
аспекта  организације, садржаја и 
методике 

Предметни 
наставници 

Свакодневно Постигнута је боља и прегледнија 
организација у раду свих 
наставника 

Припреме 
наставника 

4. Урадити свакодневну анализу  
сопстврног рада и саставити препоруке 
за будући добар сопствени рад 

Предметни 
наставници 

Свакодневно Припреме наставника садрже 
анализу и препоруке 

Припреме 
наставника 

5. На основу анализе сопственог рада 
планрати и додатну и допунску  наставу 

Предметни 
наставниви 

Континуиран
о сваке 
школске 
године 

Предметни наставници су 
мотивисани да искажу своје 
ставове 

Планови 
додатне и 
допунске 
наставе 

6. Састављање извештаја о постигнутим 
променама 

 

Стручна већа за 
област предмета, 
Актив за школско 
развнојно планирање 

Јун сваке 
школске 
године 

Стручна већа афирмишу овакав 
начин рада и редовно бележе 
позитивне примере  

 

Записници 
стручних 
већа 
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II КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  Превазилажење наставе која је пртежно заснована на предавањима. Постизање квалитета наставе кроз 
примену савремених метода, облика и наставних средстава уз активно коришћење и уважавање наставникове живе речи.  Постизање 
континуитета при оцењивању 

1. ЗАДАТАК: Демонстрација иугледних и огледних часова применом активних метода у оквиру спровођења различитих видова 
индивидуализације и диференцијације наставе (индивидуални, рад у паровима, групни рад, настава на више нивоа 
сложености) укључивањем савремених система наставе (проблемска, програмирана, егземпларна).  

Задужени: Светлана Гавриловић, Јадранка Папић и Перка Вранешевић 

Р. 
б
р. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор доказа 

1. Утврдити план одржавања угледних 
и огледних часова укључујући 
различите обике рада и савремене 
системе наставе 

Стручна већа за 
област предмета 

Август сваке 
школске 
године 

Прецизан, на месечном нивоу 
утврђен план релизације 
часова 

Индивидуални 
месечни планови 
наставника, планови 
стручниг већа 

2. Прибављање потребне литературе и 
израда материјала потребног  за 
реализацију часова на основу 
различитих облика и система 
наставе  

Стручна већа, 
педагог школе 

Континуиран
о током 
школске 
године 

Потребне информација о 
методологији и различитим 
стратегијама поучавања и 
учења су прикупљене, а   
дидактички материјал је 
израђен 

Код предметног 
наставника 

3. Демонстрација угледних и огледних 
часова на основу различитих облика 
и сестема наставе 

Предметни 
наставник 

Континуиран
о током 
школске год 

Сваки предметни наставник 
реализовао је по два часа 
годишње 

Писана припрема 
наставника, дневник 
рада 
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4. Анализа на нивоу стручних већа за 
област предмета 

Стручна већа за 
област предмета, 
директор, 
педагог 

Недељу дана 
после сваког 
одржаног часа 

Реализовани часови су 
допринели побољшању 
наставе и постигнућа ученика 

Записници стручног 
већа и евиденција 
директора и педагога 

 

2. ЗАДАТАК: Усаглашавање критеријума оцењивања уз пратећење утврђених стандарда, на нивоу стручних и сродних већа, 
какао би се сузбиле разлике у оцењивању предметних наставника.  

 

Задужени: Светлана Гавриловић, Јадранка Папић и Перка Вранешевић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор доказа 

1. Дорада усаглашених 
критеријума оцењивања 

Стручна већа  Континуирано 
током школске 
године 

Сви предметни наставници су 
учествовали у усаглашавању 
критеријума оцењивања и примењују 
их у свом наставном раду 

Код Стурчних 
већа 

2. Разматрање најчешћих 
видова оцењивања 
предметних наставника на 
нивоу стручних већа 

Стручна већа Континуирано 
током школске 
године 

Предметни наставници примењују 
све Законом прописане видове 
оцењивања ученика 

Књига 
евиденције, 
код 
предметног 
наставника 

3. Заједничка израда тестова 
објективног типа 

Стручна већа Континуирано 
током школске 
године 

Сви наставници сарађују на изради 
тестова објективног типа 

Код 
предметних 
наставника 
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4. Састављање евалуација 
знања ученика за завршну 
етапу часа  

Стручна већа Континуирано 
током школске 
године 

Повратна информација је адекватан 
показатељ онога што су ученици 
запамтили на часу 

Код 
предметних 
наставнка 

5. Посета часова у оквиру 
стручних и сродних већа – 
хоризонтална евалуација 
предметних наставника 

Стручна већа Континуирано 
током школске 
године 

Број хоризонталних евалуација 
предметних наставника 

Хоризонталне 
евалуације, 
код Стручних 
већа 

6.  Извештај о оцењивању 
наставника на нивоу 
Стручног већа 

Стручна већа  На крају школске 
године 

Састављен извештај на годишњем 
нивоу 

Записници 
Стручних 
већа 

3. ЗАДАТАК: Унапређивање планирања и реализације допунске наставе. 

Задужени: Соња Златић и Бранкица Скорковић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци активности Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор 
доказа 

1. Презентација о значају и 
релизацији допунске наставне  

Педагог школе Август 2012. 
Године 

Одржана презентација на 
седници  Наставничког већа 

Записник са 
седнице 

2. Допунска настава се планира а 
осмишљава се наставни рад се 
осмишљава организацијски, 
садржински и методички  

Предметни 
наставници, педагог 
школе 

Континуирано 
током школске 
године 

Постоје писане припреме за 
реализацију допунске наставе 

Евиденција 
предметног 
наставника 

3. Врши се анализа  сопстврног 
рада и састављају препоруке за 
будући добар сопствени рад 

Предметни 
наставници 

Након сваког 
одржаног часа 
допунске наставе 

Предметни наставници су 
мотивисани да искажу своје 
ставове 

Евиденција 
предметног 
наставника 
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4. Извештај о реализацији допунске 
наставе 

Стручна већа На крају наставне 
године 

Велики проценат ученика је 
схватио значај допунске наставе 
и редовно је похађа 

Записници 
стручних 
већа 

4. ЗАДАТАК: Развијањем личне одговорности ученика за сопствено напредовање и  постигнуте резултате редуковати 
репродуктивни приступ учењу.    Задужени: Невенка Демировић и Саша Станојевић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор 
доказа 

1. Не одступати од на почетку 
школске године утврђеног   
распореда контролних и 
писмених задатака 

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 
године 

Све контролне вежбе и писмени задаци 
су реализовни у предвидено време 

Књига 
евиденције 

2. Усмено оцењивање унапред 
договорити са ученицима 

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 
године 

Ученици су упознати са усменом 
провером знања и спремни долазе на час 

Извештај 
ШРТ-а 

3. Приликом оцењивања обавезно 
питати за мишљење ученика који 
је одговарао и одељење  

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 
године 

Ученици се подстичу да буди објективни 
приликом вредновања сопстеног и туђег 
знања 

Извештај 
ШРТ-а 

4. Оцена је у служби повратне 
информације ученику и садржи 
препоруке за његов даљи рад 

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 
године 

Препоруке су упутсво за даљи рад  Извештај 
ШРТ-а 

5. Анализа резултата (о напретку 
ученика, успешности 
континуиране евалуације) 

Координатор 
кључне 
области 

На крају првог и 
другог 
полугодишта  

Постигнут је континуитет у оцењивању и 
самим тим је доста урађено на сузбијању 
кампањског учења 

Извештај 
Стручних 
већа,  ШРТ-а 
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III КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Координатор кључне области: Милијана Аћимовић 

Чланови задужени за реализацију: Бранка Вукић, Слободан Суботић, Душица Ристовић, Марија Станковић   

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  Јавном промоцијом ученика такмичара и њихових постинућа мотивисати и ученике и наставнике на 
квалитетнији наставни рад. 

1.ЗАДАТАК: Мотивисати ученике за самообразовање и самоучење - промена односа ученика према учењу. Редуковати 
репродуктивни приступ учењу.   

Задужени: Милијана Аћимовић, Мирјана Благојевић и Душица Ристовић, Биљана Спаловић  

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор 
доказа 

1. Развијање учениких компетенција за различите 
облике учења - ученике активно укључујемо у 
наставни процес и навикавамо на сарадњу путем 
различитих  наставних облика  

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 
године 

Реализација 
наставе уз активно 
учешће ученика  

Анализе 
непосредног 
увида у 
наставни 
процес 

2. Упућивање ученика на шире коришћење 
литературе и самостални истраживачки рад 
навикавамо ученике на  коришћење различитих 
извора знања 

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 
године 

Ученици при учењу 
самостално 
истражују 
користећи  
различите изворе 
знања  

Анализе 
непосредног 
увида у 
наставни 
процес 
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3. Организовати посете установама, институцијама и 
сајмовима - ученике мотивишемо на практични рад 

Водитељи 
секција праве 
план  

Континуирано 
током школске 
године 

Организоване 
студијске посете 

Извештаји о 
раду секција 

4. Развијање менторских односа ученик-наставник - 
ученике навикавамо на одговорност и  поучавамо 
самосталности у раду  

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 
године 

Ученици су 
заинтересовани за 
овај вид сарадње 

Извештаји о 
допунском 
раду 

6. Анализа резултата  Стручна већа На крају првог и 
другог 
полугодишта 
сваке шк. год. 

Остварена је 
промена односа 
ученика према 
учењу и редукован 
је репродуктивни 
приступ учењу  

Записници 
стручних 
већа 

2.ЗАДАТАК: Направити базу података школских постигнућа ученика и на основу тога континуирано пратити напредак школе у 
наредном периоду 2011-2015. године. 

Задужени: Слободан Суботић, Снежана Јевђовић и Љиљана Смиљанић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци активности Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор 
доказа 

1. Праћење резултата ученика остврених 
при упису у Гимназију  

Школски педагог Септембар 

 

Анализа резултата на нивоу 
генерације 

Код 
школског 
педагога 

2. Праћење оставрених резултата 
матураната при упису на жељене 
факултете 

Одељењске стрешине, 
школски педагог 

Септембар 

 

Велки проценат матураната 
је уписао жељене факултете 

Код 
школског 
педагога 
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3. Праћење постинућа ученика на разним 
такмичењима 

Предметни 
наставници, школски 
педагог 

Континуирано 
током сваке 
школске год. 

Ученици учествују и 
постижу добре резлтате на 
свим нивоима такмичењима 

Код 
школског 
педагога 

4. Анализа постигнућа и израда 
пропратне документација 

Предметни 
наставници, разредне 
старешине, школски 
педагог 

Континуирано 
током сваке 
школске год. 

Документација је ажурна, а 
извештавање о резултатима 
је континуирано и служи као 
додатни вид мотивације 
постигнућа осталих ученика 

Стучна већа 

3. ЗАДАТАК: Направити систем јавне промоције ученика који постижу завидне резултате у наставним и ваннаставним 
активностима. 

Задужени: Марија Станковић, Душко Мијалилиовић, Бранка Вукић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци активности Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор доказа 

1. Сачинити кратке биографије 
ученика и поставити на сајт 
школе; 

Предметни 
професори, 
нагређени ученици, 
секција за инфор. и 
рачунарство 

Континуирано 
током школске 
године 

Биографије ученика су 
постављене на сајт школе 

Сајт школе, 
предметни 
професори 

2. Уредити огласну таблу код 
школске библиотеке 

Предметни 
професори 

Континуирано 
током школске 
године 

Огласна табла је редовно 
ажурирана 

Огласна табла 

3. Промоција талентованих ученика 
који су се устакли у појединим 
областима на родитељским 

Разредне старешине, 
директор, педагог 

Континуирано 
током школске 

Школски одбор и Савет 
родитеља су редовно 
информисани о резултатима 

Записници са 
родитељских 
састанака, Савета 
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састанцима, ШО и СР године ученика на нивоу школе родитеља и 
Школског одбора 

4. Презентација талентованих 
ученика који су се устакли у 
појединим областима  локалној 
заједници (стипендије, награде, 
медији) 

Предметни 
наставници, 
професори српског 
језика и 
књижевности, 
награђени ученици 

Континуирано 
током школске 
године 

Локална заједница је 
правовремено информисана 
о успесима које ученици 
постижу 

Код предметних 
наставника 

5. Кратки текстови о награђеним 
ученицима у школском листу 

Новинарска секција Континуирано 
током школске 
године 

Текстови о награђеним 
ученицима у Гимназијалцу и 
Извештају 

Гимназијалац 

Извештај 

 

4. ЗАДАТАК: Организовати једно Републичко такмичење из наставних предмета заступљених у Гимназији. 

Задужени: Стручно веће одређеног наставног предмета 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци активности Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор 
доказа 

1. Прибављање конкурсне документације 
и аплицирање за добијање 
организације Републичког такмичења 

Стручно веће за област 
предмета 

Током 
школске 
године 

Одобрена организација 
Републичког такмичења 

Дозвола 
Министарст
ва просвете 

2. Прикупљање информација и стварање 
услова за њихов квалитетан проток до 
свих заинтересованих појединаца  

 

Наставници рачунарства 
и информатике 

Током 
школске 
године 

На сајту се могу наћи све 
информације о такмичењу 

Сајт школе 
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3. Oрганизација и реализација такмичења Стручно веће за област 
предмета, ученички 
парламент 

Током 
школске 
године 

Припреме за такмичење се 
одвијају без проблема 

Извештаји 

4. Сумирање резултата и подношење 
извештаја 

Стручно веће за област 
предмета 

Током 
школске 
године 

Велики број пријављених 
школа за такмичење 

Извештај 

 

 

IV КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Координатор кључне области: Цмиљка Васовић 

Чланови задужени за реализацију: Вукадин Симовић, Славица Вељовић, Милица Зарић и Мирјана Галечић 

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:   Сензибилисати ученике и све запослене у школи за квалитетније међусобне односе у циљу стварања 
подстицаје радне атмосфере. 

1. ЗАДАТАК: Обезбедити безбедно и сигурно партиципирање свих учесника васпитно – образовног процеса. 

Задужени:  Вукадин Симовић, Драгица Селаковић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор 
доказа 

1. Утврдити безбедносно стање школе 
путем анкетног упитника за ученике 

Разредне 
старешине, 
школски педагог 

Школске 
2013/14.године 

Ученици су анкетирани и 
сумирани су резултати 

Код 
школског 
педагога 
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2. Едукација и информисање о облицима 
насиља, злостављања и занемаривања 
свих заинтересованих страна (код 
ученика развити одговорност за 
властите поступке, бригу о другима и 
сараднички однос) 

Одељењске 
старешине, 
педагог, директор 

Током школске 
године 

Све заинтересоване стране су 
информисане о начинима насиља, 
злостављања и занемаривања 

Евиденција 
одељењских 
старешина, 
записници 

5.  Обука вршњачких едукатора- 
организација едукативно-психолошких 
радионица које се односе на мирно 
решавање конфликта, медијацију, 
толеранција, поштовање  различитости, 
реаговање у ситуацијама насиља и 
сл.(обуку пролазе ученици првог и 
другог разреда)  

Задужени 
наставници, 
педагог 

Током школске 
године 

По два ученика првог и другог 
разреда свих одељења прошла су 
обуку 

Извештај 
ТЗБ 

6. Креирање и имплементација 
акција/кампања које се односе на 
превенција вршњачког насиља у 
школама  

Ученици, 
задужени 
наставници, 
педагог 

Током школске 
године 

Успешно изведене акције које су у 
служби превенције насиља 

Извештај 
ТЗБ 

7. Промоција пројекта и примера добре 
праксе  локалној заједници  

 

 

 

 

Ученици, 
задужени 
наставници, 
педагог 

Током школске 
године 

Презентација пројеката и примера 
добре праксе локалној заједници 

Извештај 
ТЗБ 



25 

 

2. ЗАДАТАК: Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина. Подстицање и развијање социјалних вештина код 
ученика за конструктивно решавење проблема, толерантно понашање, ненасилну комуникацију, солидарност, развијање 
другарства и сл. 

Задужени: Мирјана Галечић и Милица Зарић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци активности Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор 
доказа 

1. Упознати одељењске старешине са 
инструментом и методологијом 
утврђивања социјалног статуса ученика 

Школски педагог Новембар сваке 
школске 
године 

Одељењске старешине 
познају методологију рада  

Школски 
педагог 

2. Утврдити социјални статус (ученици 
другог разреда) 

Одељењске 
старешине, педагог 

Децембар сваке 
школске 
године 

Анкетирани ученици другог 
разреда 

Школски 
педагог 

3. Идентификовати неприлагођене 
(одбачене) ученике и направити њихове 
план подршке 

Школски педагог, 
одељењске 
старешине 

Децембар Ученици су идентификовани 
и направљен је план њихове 
подршке 

Школски 
педагог 

4. Индивидуално праћење и формирање 
досијеа ученика којима је потребна помоћ 

Школски педагог, 
одељенски 
старешина 

Континуирано 
током школске 
године 

Идентификованим ученицима 
се пружа неопходна помоћ 

Школски 
педагог 

5. Едукација ученика на часовима 
одељењског старешине – неговање 
демократског духа и развијање осећања 
припадности колективу 

 

Одељенски 
старешина 

Друго полугође На часовима одељенске 
заједнице ученици едукују 
социјалним вештинама 

Евиденција 
одељенски
х 
старешина 
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3. ЗАДАТАК: Подршка личном и социјалном развоју ученика. 

Задужени: Мирјана Галечић и Милица Зарић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор 
доказа 

1. Омогућити ученицима  укљученост у 
хуманитарни и друштвено-корисног 
рада с циљем подстицања емпатије 
(неговање вршњачке помоћи)   

Предметни 
наставници, 
педагог, директор 

Током школске 
године 

Број ученика који подржава 
хуманитарне акције и друштвено-
корисни рад 

Извештај 

 

2. Рад на адекватном укључивању 
ученика у живот и интересе школе, као 
и у непосредно друштвено окружење 

Предметни 
наставници, 
педагог, директор 

Током школске 
године 

Већина ученика је заинтересована за 
неку ваннаставну активност или 
учествује у раду неке секције 

Извештај 

 

3 Наставити и установити нову сарадњу 
са релавантним установама и 
стручњацима који раде на промоцији 
репродуктивног здравља, 
равноправности полова и хуманих 
односа 

Предметни 
наставници, 
педагог, директор 

Током школске 
године 

Остварена сарадња са Дечјим 
диспанзером, саветовалиштем за 
младе, НВО, Центром за социјални 
рад, МУП-ом, Црвеним крстом, 
ДСЛ-ом и сличним организацијама 

Извештај 

 

4. Подршка и помоћ ученицима при 
организацији различитих врста 
културних, музичких, спортских и 
сличних манифестација и облика 
дружења 

 

Предметни 
наставници, 
педагог, директор 

Током школске 
године 

Број реализовних културних, 
музичких, спортских и сличних 
манифестација на годишњем нивоу 

Извештај 
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5.  Анализа урађеног у виду извештаја Предметни 
наставници, 
педагог, директор 

На крају 
школске 
године 

Изваштај говори о реализованим 
активностима на годишњем нивоу 

Извештај 

4. ЗАДАТАК: Пружање помоћи и подршке ученицима при избору даљег образовања. 

Задужени: Ружица Марјановић, Славица Вељовић и Цмиљка Васовић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци активности Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор 
доказа 

1. Усклађивање програма професионалне 
оријентације са потребама ученика 

 

Предметни наставници, 
школски педагог 

Континуриато 
током шк.год. 

Ученицима се пружа 
неопходна помоћ 

Код 
школског 
педагога 

2. Интезивирати сарадњу са факултетима 
и вишим школама (теоријски део 
занимања) 

Директор и школски 
педагог 

Континуирано 
током школске 
године 

Успостављена је сарадња са 
свим високошколским 
установама за које су ученици 
заинтересовани 

Код 
школског 
педагога 

3. Укључивање родитеља који ће 
презентовати своја занимања 
(практични део занимања) 

Разредне старешне 
трећег и четвртог 
разреда 

Континуирано 
током школске 
године 

Родитељи су приказали 
практични део своје струке 
ученицима  

Код 
школског 
педагога 

4. Успоставити интезивнију сарадњу са 
тржиштем рада, односно НСЗ 
(упућивање неопредељењих ученика 
на тестирање) 

 

Директор и школски 
педагог 

Континуирано 
током школске 
године 

Успостављена је боља 
сарадња са НЗС и 
недопредељени ученици су 
упућени на тестирање 

Код 
школског 
педагога 
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5. ЗАДАТАК: Унапређење рада ђачког парламента.            Задужени: Професори грађанског васпитања 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци активности Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор 
доказа 

1. Помоћ при конституисању новог 
ђачког парламента 

Ученички парламент, 
руководство школе, 
предметни наставници 

Крај првог 
полугодишта 

Свако одељење има по два 
легитимно изабрана 
представника  ђачком 
парламенту 

Евиденција 
ученичког 
парламента 

2. Континуирано повећање броја акција 
које су у организацији ђачког 
парламента  и ученика који учествују 
у њима 

Руководство школе, 
разредне старешине, 
Савет родитеља 

Континуирано 
током школске 
год.  

Број акција и пројеката које је 
реализовао ђачки парламент 

Годишњи 
извештаји о 
раду и 
евиденција 
парламента 

3. Логистичка подршка акцијама ђачког 
парламента 

Директор, школски 
педагог, предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 
год. 

Успешне акције ученичког 
парламента Повећања 
активност чланова ђачког 
парламента 

Задовољни 
ученици 

4. Обезведити доступност информација 
о раду ђачког парламента за све 
ученике и запослене (огласна табла, 
постављени извештаји на сајту 
школе)  

Секција за рачунарство и 
информатику, ученички 
парламент 

Континуирано 
током школске 
год. 

Акције ученичког парламента 
су презентоване на сајту 
школе 

Сајт школе 

5. Извештај о раду Ђачки парламент, 
Координатор кључне 
области 

На крају 
школске 
године 

Састављен извештај о раду 
ђачког парламента на 
годишњем нивоу 

Годишњи 
извештај 
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6. ЗАДАТАК: Подтицати и омогућавати све видове програма размене (недељна, месечна годишња) ученика. 

Задужени: Ружица Марјановић, Славица Вељовић и Цмиљка Васовић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор 
доказа 

1. Обезбедити свим ученицима 
доступност информација о различитим 
видовима размене   

Предметни 
наставници, 
предагог, директор 

Током школске 
године 

Све информације о размени су 
доступне ученицима путем 
огласних табли 

Извештај 
ШРТ 

2. Обезбедити препоруке ученицима који 
желе да конкуришу  

Предметни 
наставници, 
предагог, директор 

Током школске 
године 

Сваки ученик који жели да 
конкурише за програм размене је 
добио адекватну препоруку 

Извештај 
ШРТ 

3. Креирати размену ученика и као вид 
награде најбољим ученицима на нивоу 
школе 

Предметни 
наставници, 
предагог, директор 

Током школске 
године 

Најбољим ученицима се пружа 
могућност наградних путовања у 
оквиру размена 

Извештај 
ШРТ 

4. Омогућити повратну иформацију и 
размену искустава стечених путем 
размене  

Предметни 
наставници, 
предагог, директор 

Током школске 
године 

Велики број ученика је сазнао 
искустава оних који су  
учетвовали у размени 

Извештај 
ШРТ 

5. Водити евиденцију  о размени ученика 
на годишњем нивоу 

Координатор 
кључне области 

На крају 
школске 
године 

Постоји евидендија о свим 
разменама на годишњем нивоу 

Извештај 
ШРТ 
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V КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС 

Координатор кључне области: Гордана Даниловић 

Чланови задужени за реализацију: Рајко Тубић, Мирјана Милошевић, Борка Бесовић, Борис Илић  

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и свих запослених истицањем њених основних и 
посебних обележја, промоцијом ученичких постигнућа и резултата рада наставника, али и подизањем нивоа културе понашања; 

1. ЗАДАТАК: Развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у Школи.  

Задужени: Рајко Тубић, Борис Илић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор доказа 

1. Успешна комуникација – повећати 
проток и доступност информација 
свим запосленима и ђацима 

Сви запослени, 
ученици 

Током 
школске 
године 

Објављивање и прослеђивање 
информација (усмено, штампано и 
електронски) 

Резултати 
анкетних 
упитника 

2. Редовно извештавање о учешћу 
чланова колектива и ученика у 
активностима значајним за 
одвијање школског живота 

Сви запослени, 
ученици 

Током 
школске 
године 

Сви запослени су упућени у 
предстојеће активности и дешавања 

Резултати 
анкетних 
упитника 

3. Приказ новинских чланака, радио и 
ТВ емисија о школи  

Сви запослени, 
ученици 

Током 
школске 
године 

Приказ на седницама Наставничког 
већа 

Записници, 
извештаји 

4. Организовање дружења, излета и 
екскурзија за чланове колектива 

Руководство 
школе, предметни 
наставници 

Током 
школске 
године 

Реализовани излети и екскурзије на 
годишњем нивоу 

Записници, 
извештаји 
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5. Објективни извештај о атмосфери и 
међуљудским односима у Школи 

Координатор 
кључне области 

На крају 
школске 
године 

Извештај говори о побољшању 
атмосфере и међуљудских односа 

Извештај 
ШРТ-а 

2. ЗАДАТАК: Подршка и помоћ родитеља, Школског одбора и локалне заједнице у промоцији  Школе; Обележавање јубилеја 
поводом 175-те годишњице постојања Школе. 

Задужени: Борка Весовић и Мирјана Благојевић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци активности Време реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор доказа 

1. Направити план активности 
поводом обележавања 175-те 
годишњице школе 

(Савет родитеља, Школски 
одбор, локалана заједница) 

Организациони одбор 
за прославу јубилеја 

До краја првог 
полугодишта 

Сачињен план са 
јасном расподелом 
активности 

ИзвештајШРТ-а 

2. Подстицање и припремање 
свих заинтересованих страна 
за активно учешће у прослави 
175-те годишњице 

(Савет родитеља, Школски 
одбор, локалана заједница) 

Руководство школе, 
предметни 
наставници 

Континуирано током 
школске год. 

Активно учешће свих 
заинтересованих 
страна  

Извештај ШРТ-а 

3. Израда презентационог и 
промотивног материјала  

Стручно веће српског 
језика и књижевности, 
ученички парламент 

Континуирано током 
школске год. 

Презентациони и 
промотивни материјал 
је израђен 

Промотивни 
материјал, 
фотографије 
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4. Реализација прославе јубилеја  Сви запослени у 
школи и сви ученици 

Октобар 2014. године Успешна прослава 
175-те годие 
постојања школе 

Прослава са богатим 
културно-
уметничким 
програмом и 
презентацијама 

5.  Састављње извештаја Координатор кључне 
области 

На крају школске 
године 

Извештај садржи опис 
свих догађаја везаних 
за јубилеј 

Извештај ШРП-а 

 

 

3. ЗАДАТАК: Презентовати школу путем Веб-сајта; занчајне информације превести на енглески језик; редовно га ажурирати. 

Задужени: Мирјана Милошевић, Невенка Демировић, Бранкица Скорковић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци активности Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор 
доказа 

1. Поделити одговорности 
члановима Тима за 
одржавање сајта 

Секције за рачунарство и 
информатику, предметни професори, 
ученички парламент и 
заинтересовани родитељи 

Континуирано 
током школске 
године 

Сваки члан има своју 
област за коју је задижен и 
редовно је ажурира 

Школски 
сајт 

2. Унапређење идејног 
решења сајта 

 

Секције за рачунарство и 
информатику, предметни професори, 
ученички парламент и 
заинтересовани родитељи 

Континуирано 
током школске 
године 

Направљено је побољшање 
школског сајта  

Школски 
сајт 

3. Омогућити успешнију 
комуникацију и сарадњу 
са ученицима и 

Секције за рачунарство и 
информатику, предметни професори, 
ученички парламент и 

Континуирано 
током школске 

Сајт се редовно ажурира и 
бележи се повећани преглед 

Сајт школе 
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родитељима 

 

заинтересовани родитељи године 

4. Превођење делова сајта 
на енглески језик 

Професори енглеског језика, ученици Континуирано 
током школске 
године 

Најбитније информације о 
школи су преведене на 
енглески језик 

Сајт школе 

5. Извештај о реализацији Координатор кључне области, Тим за 
ажурирање сајта 

На крају 
школске 
године 

Постоје извештаји о 
унапређењу сајта на 
годишњем нивоу 

Извештај 
ШРТ-а 

 

4. ЗАДАТАК: Наставити и проширити сарадњу Ужичке гимназије и школа у окружењу и суседним земљама (хорске и друге 
активности) и тежити ка томе да она прерасте у традиционално дружење. 

Задужени: Зоран Жупић, Ружица Марјановић, Јадранка Папић, Јован Панић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци активности Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор доказа 

1. Направити договоре у вези посета 
Ужичке гимназије другим школама 

Директор школе, 
предметни наставници 

Септембар, 
октобар 

Постигнути договори 
о сарадњи 

Код директора 

2. Договорити пријем гостију у Ужичку 
гимназију 

Директор школе, 
предметни наставници 

Септембар, 
октобар 

Постигнути договори 
о сарадњи  

Код директора 

3. Саставити план активности које ће 
адекватно представити нашу школу и 
град 

Предметни наставници, 
ученици 

Октобар, 
новембар 

Активности успешно 
предтављају школу и 
град 

Код предметних 
наставника 
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4. Организација и реализација тематских 
сарадњи  

Директор, предметни 
наставници, ученици 

Током 
школске 
године 

Успешно 
представљена школа 

Извештаји ШТР-а, 
видео-записи 
активности 

5. ЗАДАТАК: Промоција Школе на Сајму образовања. 

Задатак: Гордана Даниловић, Љиљана Смиљанић 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор доказа 

1. Израда плана представљања 
Школе на Сајму образовања 

Педагошки 
колегијум, 
Стручна већа 

Април сваке 
школске године 

Израђен је јасан и прецизан план 
представљања Школе на Сајму 
образовања 

Записници 
Педагошког 
колегијума и 
Стручних већа 

2. Израда рекламног материјала  Педагог школе, 
ученици 

Април сваке 
школске године 

Рекламни материјал садржи све 
значајне и потребне информације  

Годишњи 
извештај 

3. Одабир дежурних наставника и 
ученика 

Педагог школе Април сваке 
школске године 

Утврђен план дежурства наставника 
и ученика 

Годишњи 
извештај 

4. Израда презентација које су 
репрезент школске праксе, 
припрема хора и школске 
представе  

Стручна већа, 
ученици 

Април сваке 
школске године 

Стручна већа су приказала 
репрезентативне примере свог 
наставног рада 

Годишњи 
извештај 

5. Реализација Сајма образовања Наставници, 
ученици, 
директор, педагог 

Мај сваке 
школске године 

Представљање на Сајму је 
заинтересовало велики будућих 
средњошколаца 

Годишњи 
извештај 
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6. Састављање извештаја   Педагог школе Мај сваке 
школске године 

Састављени извештаји на 
годишњем нивоу 

Годишњи 
извештај 

 

VI КЉУЧНА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ  - СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Координатор кључне области: Славка Живанић 

Чланови задужени за реализацију: Велимир Фемић, Горан Ковачевић, Светлана Миловановић, Светлана Кнежевић 

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  Обезбедити савремен, сручан, мотивисан и за реформу спреман наставни кадар, као и његов развој кључних 
способности: самоиницијативност, аналитичко мишљење, укључености у тимски рад, самосталност и сл.  

1. ЗАДАТАК: Развијати систем стручног усавршавања и континуираног развоја наставника, стручних сарадника и директора.  

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци активности Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор доказа 

1. Анализа потреба и израда плана  
стручног усавршавања на свим 
нивоима  

Стручна већа за област 
предмета, Педагошки 
колегијум 

Континуирано 
током школске 
године 

Утврђене су потребе и 
направљен је план  
стручног усавршавања 

Извештаји Актива 
за школско 
развојно 
планирање 

2. Понудити и омогућити различите 
облике стручног усавршавања 
наставника 

Директор, педагог Континуирано 
током школске 
године 

Број наставника који 
пролазе обуке на 
годишњем нивоу 

Извештаји Актива 
за школско 
развојно 
планирање 

3. Мотивисати наставнике за 
анализа наученог на  семинарима 
на нивоу стручних већа 

Директор, педагог, 
Актив за школско 
развојно планирање 

Континуирано 
током школске 
године 

Урађена је анализа 
наученог на семинарима 

Извештаји 
Стручних већа 
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4. 

 

 

Мотивисати наставнике за 
употребу новостечених вештина 
и знања краз разне облике 
професионалних активности  

 

Директор, педагог, 
Актив за школско 
развојно планирање 

Континуирано 
током школске 
године 

Наставници користе и 
примењују знања и 
вештине усвојене на 
обуци у свом раду  

Писане припреме 
наставнике, 
хоризонталне 
евалуације, анализе 
директора и 
педагога 

5. Оформити мрежу предметних 
сарадника (могу и стручна већа) 
за размену искустава наставника 
између школа 

Директор, стручни 
сарадници, предметни 
наставници 

Континуирано 
током школске 
године 

Стечена искуства се 
успешно  размењују 

 

Извештаји 
Стручних већа 

2. ЗАДАТАК: Подстицати професионални развој наставника, стручних сарадника и директора. 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци активности Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор 
доказа 

1. Утврђивање потреба и израда плана 
напредовања и професионалног 
развоја наставника, стручнх сарадника 
и директора 

Предметни 
наставници, 
директор и педагог 
школе 

На почетку 
сваке школске 
године 

Утврђене су потребе и 
направљен је план  
професионалног развоја 
запослених 

Извештаји 
актива за 
школско 
развојно 
планирање 

2. Развијање менторских односа на 
релацији наставник – ментор и  
наставник-проправник 

Директор, педагог, 
предметни 
наставници 

По потреби Број наставника који су били 
ментори припраницима у 
школи и ван ње 

Извештаји 
актива за 
школско 
развојно 
планирање 
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3. Мотивисати наставнике да стекну 
звање ментора, саветника и вишег 
пеагошког саветника  

 

Директор, педагог, 
предметни 
наставници 

Током 
школске 
године 

Број наставника који је стекао 
одређења звања 

Извештаји 
актива за 
школско 
развојно 
планирање 

4. Омогућити приказ истраживања и 
пројеката које су у школи спроводили 
наставници 

 

Стручна већа, 
директор 

Током 
школске 
године 

Број приказа истраживања и 
пројеката наставника 

Извештаји 
актива за 
школско 
развојно 
планирање 

5. Омогућити приказ објављених 
стручних чланака, рецензија, стручних 
књига и уџбеника 

 

Стручна већа, 
директор 

Током 
школске 
године 

Број приказа објављених 
стучних чланака, рецензија, 
стручних књига и уџбеника  

Извештаји 
актива за 
школско 
развојно 
планирање 

6. Анализа професионалног развоја 
запослених 

 

Стручна већа, 
Педагошки 
колегијум 

Током 
школске 
године 

Број наставника и руководећег 
кадра у школи који на 
годишњем нивоу користе 
могућности професионалног 
развоја 

Извештаји 
актива за 
школско 
развојно 
планирање 
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3. ЗАДАТАК: Развијени капацитети за креирање и организовање наставе изборних предмета. 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор доказа 

1. Набавити одговарајућу литературу о 
предстојећој реформи гимназије 

Библиотекари Континуирано 
у складу са 
потребама 

 

Набављена је одговарајућа 
литература о реформи гимназије  

Библиотека 

3. Омогућити обуку наставника, 
стручних сарадника и руководства 
путем семинара и извештавања - 
реформа захтева ''нови тип 
наставника'' који ће бити 
припремљен да употребом 
разноврсних метода учења ставити 
ученика у центар активности 

Руководство 
школе 

Континуирано 
у складу са 
потребама 

 

Развијени капацитети за креирање 
и организовање наставе изборних 
предмета 

Код школског 
педагога 

4. Да се на нивоу стручних већа за 
област предмета додатно осмисли и 
организује изборна настава како би 
опредељеност ученика за одређене 
предмете у изборној настави била 
својеврсна припрема и оријентације 
према одређеним студијским групама 

Стручна већа, 
директор и 
педагог школе 

Континуирано 
у складу са 
потребама 

 

Осмишљена и добро организована 
настава изборних предмета  

Код стручних 
већа 

5. Анализа урађеног Директор, 
школски 
педагог, 

Континуирано 
у складу са 

Сви учесници у образовно – 
васпитном систему задовољни су 
квалитетом и квантитетом 

Извештаји 
актива за 
школско 
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предметни 
наставници 

потребама 

 

информација о предстојећим 
променама 

развојно 
планирање 

4. ЗАДАТАК: Побољшање материјално-техничких услова Школе - набавка школске опреме, наставних средстава и дидактичких 
материјала. 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци активности Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор 
доказа 

1. Набавка стручне литературе, 
штампане и електронске 

Стручна већа Током школске 
године 

Потребна литература је 
набављена 

Библиотека 

2. Набавка ормара за уређење 
изложбеног простора за пехаре, 
медаље и ученичке радове 

Директор школе Током школске 
године 

Набављени ормари који су у 
функцији изложбеног 
простора 

Увид и 
извештаји 

3. Набавка савременије информатичке 
опреме – постављање висећих видео-
бимова у већини учионица  

Директор школе Током школске 
године 

Стара опрема је замењена 
новом, постављени су висећи 
видео-бимови у већини 
учионица и кабинета 

Увид и 
извештаји 

4. Набавка безичног интернета Директор школе Током школске 
године 

У школи постоји бежични 
интернет 

Увид и 
извештаји 

5. Анализа побољшаних материјално-
техничких услова Школе 

Школски актив за 
развојно планирање  

На крају сваке 
школске 
године 

Планирано побољшање 
материјано-техничкох услова 
је 80% реализовано 

Увид и 
извештаји 
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VII КЉУЧНА ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

Координатор кључне области: Биљана Гријичић  

Чланови задужени за реализацију: Зоран Жупић, Дејан Цвијетић  

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  Праведно, транспарентно и демократично руковођење са већим степеном одговорности у управљању јавним 
средствима које ће допринети повећању ефикасности и успешности остваривања постављених образовних циљева, али и 
континирано спровођење самовредновања и вредновања рада. 

1. ЗАДАТАК: Директор мора бити сратег, организатор, контролор, комуникатор, доносилац одлика, иноватор, мотиватор и вођа 
школских тимова. 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор доказа 

1. Подизање квалитета комуникације и 
међуљудских односа свих школских 
актера 

Директор школе Континуирано 
током школске 
године 

Број индивидуалних 
разгвора са запосленима и 
ученицима 

Извештаји о 
раду директора 

2. Реализација, координација стручним 
већима, радним групама и школским 
тимовима  

Директор школе Континуирано 
током школске 
године 

Број реализованих радних 
састанака  

Извештаји о 
раду директора 

3. Развијање сарадње са родитељима и 
локалном заједницом 

Директор школе Континуирано 
током школске 
године 

Број реализованих 
пројеката који укључују 
родитеље и локалну 
заједницу 

Извештаји о 
раду директора 

4. Развијање сарадње са партнерским 
школама у земљи и иностранству 

Директор школе Континуирано 
током школске 

Број остварених сарадњи са 
партнерским школама 

Извештаји о 
раду директора 
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године 

5. Полагање испита за добијање лиценце 
за рад директора 

Директор школе Континуирано 
током школске 
године 

Добијена лиценца за рад 
директора 

Извештаји о 
раду директора 

6.  Анализа урађеног Директор школе У законски 
предвиђеном року 

Анализа показује висок 
ниво реализације 

Извештаји о 
раду директора 

2. ЗАДАТАК:  Обављање послова из проширене делатности школе 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор доказа 

1. Организовање курсева за стране језике Стручно веће за 
стране језике 

Током школске 
2012/13.г одине 

Реализација курсева на 
страним језицима који 
се изучавају у школи 

Документација 

2. Организовање курсева за рад на 
рачунару 

Стручно веће 
математике и  
информатике 

Током школске 
2012/13.г одине 

Реализација курсева за 
рад на рачуару  

Документација 

3. Организовање припремне наставе за 
полагање пријемних испита  

Комисија за избор 
наставних предмета 

Током школске 
2012/13.г одине 

Припремна настава се 
организује за матуранте  

Документација 

4. Припрема и усклађивање плана рада са 
планом осталих образовно-васпитних 
активности  

Директор, педагог Током школске 
2012/13.г одине 

Реализација курсева и 
припремне настраве не 
ремети реализацију 
сталог образовно-
васпитног рада 

Документација 
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5. Припрема одговарајуће документације 
и материјала за рад 

Директор, стручна 
већа, шеф 
рачуноводства  

Током школске 
2012/13.г одине 

Припремљена је 
документација и 
материјал за несметан 
почетак и ток рада 

Документација 

6. Припрема простора за рад Директор, стручна 
већа, педагог 

Током школске 
2012/13.г одине 

Припремљен је простор 
за несметан почетак и 
ток рада 

Документација 

7. Сумирање резултата и састављање 
извештаја 

Сручна већа Током школске 
2012/13.г одине 

Састављен извештај Извештај 

   3. ЗАДАТАК: Самовредновање Школског развојног плана, његове реализације и постигнутих ефеката.   

Задужени: Тим за самовредновање рада школе 

Р. 
бр. 

Опис активности Носиоци 
активности 

Време реализације 
активности 

Критеријум успеха  

 

Извор доказа 

1. ШРП – структура и садржај Актив за школско 
развојно 
планирање 

Сваке сколске 
године по урађеним 
областима 

Кључне области су јасно 
исказане и имплицирају 
промене у школи 

Школски развојни план 

2. Реализација ШРП  Сви запослени 2008 - 2011. година Остварен је највећи 
могући део ШРП  

Извештаји о 
реализацији 

3. Ефекти реализације Актив за школско 
развојно 
планирање 

2008 - 2011. година Ефекти реализације 
ШРП су јасно видљиви 

Извештаји о 
реализацији записниц 
са Наставничких већа, 
Педагошког колегијума 
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