
Извештај о реализацији Школског развојног плана  

за школску 2019/2020. годину 

 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања школа је донела 

Школски развојни план који ће бити реализован у периоду од 2017/2021. године. 
 Стручни актив за школско развојно планирање чине: 

Владан Маринковић, Тања Николић, Бојан Живковић, Бранислав Бокан, Младен Антић, 

Бригита Ђорђевић, Зорица Бајић, Зденка Миливојевић, Тања Глигоријевић, Александра 

Павловић, представник Савета родитеља, Марко Лукић, представник Школског одбора, 

председник Ученичког парламента. 

Планом су одређени правци развоја школе у следећим областима: 

- Настава и учење 

- Постигнућа ученика 

- Подршка ученицима 

 

Школске 2019/20. године су се реализовале  активности у оквиру свих подручја која су 

предвиђена Школским развојним планом. Услед специфичности организације рада школе 

изазване пандемијом вируса ковид-19 циљеви су у већој мери постигнути, а задаци у већој 

мери о реализовани.    

 

 

Настава и учење 

 
Специфични циљеви унапређења наставе и учења су:  

- Усклађивање тема и унапређење корелације између предмета 

- Стварање подстицајног окружења за ефикасно учење 

- Прилагођавање наставних садржаја индивидуалним потребама ученика 

Циљ 1 – Усклађивање тема и унапређење корелације између предметаоствариван је кроз 

реализацију задатака у току целе школске године, а почели смо са усклађивањем 

наставних области на састанцима стручних актива из области предмета, у августу 2019. 



године. Праћење квалитета извођења наставе вршено је приликом посете часовима, а 

конструткивни предлози дати су приликом разговора о часу.  С обзиром да су угледни 

часови планирани за друго полугође, због специфичности реализације наставе услед 

пандемије, њихова реализација је померена за школску 2020-2021 годину. 

Циљ 2 – У оквиру стварања  подстицајног окружења за ефикасно учење реализоване су  

активности израде очигледних наставних  средстава у виду паноа, табла асоцијација, као и 

остали продукти израђени  у оквиру пројектне наставе, као и предмета потребних за 

реализацију наставе физичке културе, бројалица и лењира за наставу математике у нижим 

разредима. У настави су свакодневно коришћени  лаптоп рачунари и  пројектори, док су 

интерактивне табле коришћене у мањој мери, и то на часовима историје, биологије, 

географије и др. У току школске године остврена је добра сарадња са институцијама, 

организацијама и удружењима из окружења:  

• Гост на часу, посета пољопривредним домаћинствима у оквиру пројектне наставе  

• Планинарско друштво „Оштра чука“ – планинарска акција 

• Аматерско позориште „СБ“ 

• Сокобањско еколошко друштво 

• Ватрогасно друштво и полицијска станица 

 

Од марта месеца настава се реализовала путем школског портала, ТВ часова и 

директне комуникације са ученицима преко мејлова и друштвених мрежа. Током оваквог 

начина реализације наставе, наставници су водили рачуна о што ефикаснијем учењу 

припремањем подстицајних и креативних задатака на свим нивоима и подстицајних 

материјала, увек водећи рачуна да се оствари контакт са сваким учеником. 

Циљ 3 – Прилагођавање наставних садржаја индивидуалним потребама ученика. У првом 

полугодишту су реализоване предвиђене активности. У другом плогодишту смо 

активности прилагођавали условима реализације наставе. 

 

Постигнућа ученика 

 

 Специфични циљеви: 

- Повећање просечне пролазности ученика на класификационим периодима 

- Унапређење квалитета знања ученика 

- Побољшање резултата ученика на завршном испиту и такмичењима 

- Повећање мотивисаности ученика развијањем позитивних ставова ученика према 

општеприхваћеним моралним и естетским вредностима друштва 



Циљ 1 – Повећање просечне пролазности ученика на класификационим периодима 

односно мањи број недовољних оцена на тромесечјима је остварен, што показују и 

извештаји са седница одељењских већа. Реализоване су активности реализоване планом, 

осим одржавања родитељских на класификационим периодима. Наставило се са  

позивањем родитеља од стране наставника или разредног старешине уколико ученик има 

неке потешкоће у раду или понашању.   

Циљ 2 – Унапређење квалитета знања ученика : Промоција најуспешнијих ученика и 

наставника је реализованан кроз  организацију свечане доделе диплома и јавног 

похваљивања ученика путем паноа са фотографијама најуспешнијих ученика у ходнику 

школе. С обзиром да су остале предвиђене активности подразумевале окупљање већег 

броја учесника, њихова реализација је пребачена за следећу школску годину.  

 

Подршка ученицима 

Специфични циљеви су: 

- Брига о ученицима 

- Подршка у учењу 

- Оспособљавање ученика да одговорно и самостално донесу квалитетну одлуку о 

упису средње школе 

 

Циљ 1 – Примена едукативних радионица из области комуникације у оквиру одељењских 

заједница– У оквиру сарадње са Министарством унутрашњих послова, једном месечно, у 

току школске године реализоване су радионице у свим одељењима 1., 4. и 6. разреда са 

темом безбедност ученика. Трибина за родитеље и радионица за ученике седмог и осмог 

разреда на тему болести зависности као и родитељски састанци на тему безбедност на 

интернету. У оквиру пројекта ОПД реализовано је више едукативних радионица за 

наставнике и ученике. На  одељењским заједницама ученици су израдили паное са 

правилима понашања који су  истакнути на видним местима.  

Циљ 2 – Подршка у учењу организована је у оквиру одељењских заједница и Ученичког 

парламента формиране су групе вршњачких помагач и израђени и набављени различити 

материјали (временске ленте и интерактивне географске карте).  

Циљ 3 – У оквиру професионалне оријентацијеу првом полугодишту су реализоване све 

активности предвиђене планом Тима за професионалну оријентацију. Дан отворених врата 

и реални сусрети нису реализовани услед пандемије. У току другого полугодишта су 

ученици, посредством одељенских старешина добијали све потребне информације у вези 



ПО. Ученицима је понуђен индивидуални саветодавни разговор као и тестирање на тему 

професионалних интересовања са школским психологом.  

 

Унапређење материјално-техничких услова рада 

Школским развојим планом предвиђена је замена столарије, обнова фасаде и замена 

електро мреже на централној школи, што је и завршено пројектом Министарства просвете 

и Канцеларије за јавна улагања. Инсталиран је школски разглас у централној школи. 

Видео надзор у згради старе школе је инсталиран а у новој школи осавремењен новом 

опремом. Набављене су зидне карте за наставу географије и историје, одређени број лопти 

за наставу физичке и здравствене културе, прибор за наставу математике.  Купљено је 17 

рачунара за кабинет информатике и __ лап-топ рачунара за кабинете. У току је 

реконструкција зграде старе школе. 

 

Стручни актив за школско развојно планирање 

Председник актива 

Владан Маринковић 


