
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА  

КИКИНДА 

 

Акциони план Тима за развојно планирање за школску 2022/23. годину 
 

донет на основу чл. 49. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13 ) и Школског развојног 

плана за период 2020/2021-2022/2023. године од 31.08.2020. године 

 

Месец Развојни циљ/задатак Активност Задужења Где Начин 
Праћење 

реализације 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

III Развојни циљ: Подизање нивоа 

обучености и мотивације 

наставника у наставном процесу/ 

Наставник упознаје ученике са 

различитим техникама учења 

Наставник на првом часу 

ученицима даје упутство за 

учење конкретног предмета 

Предметни 

наставници 

У 

Школи 

Усмено 

излагање, 

садржај часа у 

Дневнику 

рада, потпис 

на листи на 

огласној 

табли 

Листа о 

обављеној 

активности са 

потписима 

наставника 

III Развојни циљ: Подизање нивоа 

обучености и мотивације 

наставника у наставном процесу/ 

Повећан број угледних часова и 

стручног усавршавања ван 

установе  

Утврдити да ли је повећан 

број угледних часова и 

стручног усавршавања ван 

установе за 5% 

Тим за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Извештај 

Тима за 

стручно 

усавршавање 

Извештај 

Тима за 

развојни план 

IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 

ученика ради побољшања 

процеса учења/ Упознати ученике 

са Правилником о оцењивању 

Давање инструкције 

одељењским старешинама да 

на ЧОСу упознају ученике са 

Правилником о оцењивању 

Тим за развојно 

планирање, 

координатор 

тима 

У 

Школи 

Усмено 

излагање, 

садржај часа у 

Дневнику 

рада, потпис 

на листи на 

огласној 

табли 

Листа о 

обављеној 

активности са 

потписима 

одељењских 

старешина 



Месец Развојни циљ/задатак Активност Задужења Где Начин 
Праћење 

реализације 

V Развојни циљ: Подстицај 

личног, професионалног и 

социјалног развоја ученика/  

Интензивније укључивање 

ученика у ваннаставне активности 

Утврдити да ли се повећао 

број ученика ангажованих у 

ваннаставним активностима  

у односу на претходну 

годину за 5% 

Тим за развојно 

планирање, 

координатор 

тима 

У 

Школи 

Извештај 

тима за 

допунску и 

додатну 

наставу 

Извештај 

Тима за 

развојни план 

О
к

т
о
б
а
р

 

V Развојни циљ: Подстицај 

личног, професионалног и 

социјалног развоја ученика/  

Интензивније укључивање 

ученика у ваннаставне активности 

Анкетирати наставнике о 

томе да ли желе да воде 

секцију 

Тим за развојно 

планирање, 

координатор 

тима 

У 

Школи 

Наставници 

се уписују на 

листу 

истакнуту на 

огласној 

табли 

Листа са 

именима 

наставника и 

секцијама које 

желе да воде 

Информација о секцијама 

које су активне у Школи – у 

складу са епидемиолошком 

ситуацијом 

Тим за развојни 

план, Ј. Грбић 

У 

Школи 
Израда текста 

Текстуална 

информација 

Одељењске старешине 

обавештавају ученике о 

секцијама у Школи – у 

складу са епидемиолошком 

ситуацијом 

Одељењске 

старешине 

У 

Школи 

Старешине 

читају 

информацију 

на ЧОСу 

Листа о 

обављеној 

активности са 

потписима 

одељењских 

старешина 

Поставити информацију на 

сајт Школе – у складу са 

епидемиолошком ситуацијом 

Администратор 

сајта школе 

У 

Школи 

Постављање 

информације 

Информација 

на сајту 

Школе 



Месец Развојни циљ/задатак Активност Задужења Где Начин 
Праћење 

реализације 

III Развојни циљ: Подизање нивоа 

обучености и мотивације 

наставника у наставном процесу / 

Мотивација наставника за 

примену различитих облика, 

метода и техника рада, као и 

савремених наставних средстава  

Презентовање припремљеног 

материјала о различитим 

методама и техникама рада 

предметним наставницима 

који су нови у колективу 

Педагог Школе 
У 

Школи Презентовање 
Записник са 

састанка 

V Развојни циљ: Подстицај 

личног, професионалног и 

социјалног развоја ученика/ 

Упознавање ученика са 

активностима Тимова у школи 

Час одељењског старешине – 

активности тимова са 

акцентом на Тим за каријерно 

вођење 

Тим за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Усмено 

излагање 

одељењског 

старешине 

Листа о 

обављеној 

активности са 

потписима 

одељењских 

старешина 

V Развојни циљ: Подстицај 

личног, професионалног и 

социјалног развоја ученика/ 

Мотивација ученика 

Обавестити одељењске 

старешине и наставнике да 

позову на час бившег ученика 

школе који ће причати о 

својим искуствима – у складу 

са епидемиолошком 

ситуацијом 

Тим за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Усмено 

излагање 
Записник НВ 

Одељењске старешине и 

наставници позивају на час 

бившег ученика школе који 

ће причати о својим 

искуствима (октобар 2022. – 

јуни 2023.) 

Одељењске 

старешине и 

наставници 

У 

Школи 

Усмено 

излагање, 

садржај часа у 

Дневнику 

рада, 

Извештај 

одељењског 

стареине или 

наставника 



Месец Развојни циљ/задатак Активност Задужења Где Начин 
Праћење 

реализације 

I Развојни циљ: Школа је 

безбедна средина за све/ 

Истражити став ученика о 

безбедности у Школи   

Израда анкете за ученике о 

безбедности у Школи 

Тим за развојни 

план и  педагог 

Школе 

У 

Школи 
Израда анкете Анкетни лист 

Н
о
в

ем
б
а
р

 

I Развојни циљ: Школа је 

безбедна средина за све/ 

Истражити став ученика о 

безбедности у Школи   

Предавање, радионица на 

тему насиља и безбедности 

Педагог и Тим 

за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Усмено 

излагање, 

презентација, 

филм… 

Извештај о 

одржаној 

активности 

Спровођење анкете за 

ученике 

Психолог и 

Тим за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Попуњавање 

упитника на 

ЧОСу или 

онлајн 

Попуњени 

упитници 

Обрада података 

Тим за развојно 

планирање 
У 

Школи 

Сумирање 

резултата 

Извештај 

Тима за 

развојни план 

IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 

ученика ради побољшања 

процеса учења/Пружити 

могућност ученику да процени 

свој напредак 

Обавестити ученике да је на 

сајт школе постављена чек 

листа за самопроцену 

напредовања ученика   

Одељењске 

старешине 

У 

Школи 

Усмено 

излагање, 

садржај часа у 

Дневнику 

рада, 

Потписи 

одељењских 

старешина о 

обављеној 

активности  

Анкетирање ученика на 

основу чек листе за 

самопроцену напредовања 

ученика 

Тим за развојно 

планирање, 

професори 

У 

Школи 

Попуњавање 

упитника на 

ЧОСу или 

онлајн 

Попуњени 

упитници 



Месец Развојни циљ/задатак Активност Задужења Где Начин 
Праћење 

реализације 

V Развојни циљ: Подстицај 

личног, професионалног и 

социјалног развоја ученика/  

Интензивније укључивање 

ученика у ваннаставне активности 

Анкетирање ученика – 

испитивање интересовања и 

афинитета – ако 

епидемиолошка ситуација 

буде дозвољавала да се 

организују ваннаставне 

активности у Школи 

Тим за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Попуњавање 

упитника на 

ЧОСу или 

онлајн 

Попуњени 

упитници 

Д
ец

ем
б
а
р

 

I Развојни циљ: Школа је 

безбедна средина за све/ 

Истражити став ученика о 

безбедности у Школи   

Анализа резултата анкете 

Израда презентације 

Тим за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Формирање 

извештаја 

Израда ППТ 

презентације 

Извештај 

Тима за 

развојни план 

Израђена 

презентација 

IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 

ученика ради побољшања 

процеса учења/Пружити 

могућност ученику да процени 

свој напредак 

Сумирање и обрада података 

анкете „Самопроцена 

напредовања ученика“ 

Израда презентације 

Тим за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Формирање 

извештаја 

Израда ППТ 

презентације 

Извештај 

Тима за 

развојни план 

Израђена 

презентација  

V Развојни циљ: Подстицај 

личног, професионалног и 

социјалног развоја ученика/  

Интензивније укључивање 

ученика у ваннаставне активности 

Обрада, анализа и сумирање 

резултата анкете о 

интересовањима и 

афинитетима 

Израда презентације 

Тим за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Формирање 

извештаја 

Израда ППТ 

презентације 

Извештај 

Тима за 

развојни план  

Израђена 

презентација 



Месец Развојни циљ/задатак Активност Задужења Где Начин 
Праћење 

реализације 

I Развојни циљ: Школа је 

безбедна средина за све/ 

Истражити став ученика о 

безбедности у Школи   

IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 

ученика ради побољшања 

процеса учења/Пружити 

могућност ученику да процени 

свој напредак 

V Развојни циљ: Подстицај 

личног, професионалног и 

социјалног развоја ученика/  

Интензивније укључивање 

ученика у ваннаставне активности 

Презентовање резултата 

спроведених анкета 

Тим за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Усмено 

излагање, 

ППТ 

презентације 

Записник НВ, 

Савета 

родитеља, 

Школског 

одбора 

Оствареност свих развојних 

циљева/задатака 

Сумирање резултата и 

остварености планираних 

активности 

Тим за развојно 

планирање – 

сви чланови 

У 

Школи 
Састанак 

Записник 

Тима 

Ј
а
н

у
а
р

 

Оствареност свих развојних 

циљева/задатака 

Извештавање НВ, чланова 

ШО и СР о активностима 

тима 

Координатор 

тима 

У 

Школи 

Усмено 

излагање/през

ентација 

Записник НВ, 

ШО И СР 

I Развојни циљ: Школа је 

безбедна средина за све/ 

Едукација ученика о облицима 

насиља и безбедности 

Припрема материјала за 

едукацију 

Педагог и Тим 

за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Састављање 

писаног 

материјала 

или /и 

презентације 

Материјал у 

облику текста 

или ППТ 

презентације 



Месец Развојни циљ/задатак Активност Задужења Где Начин 
Праћење 

реализације 
Ф

еб
р

у
а
р

 

I Развојни циљ: Школа је 

безбедна средина за све/ 

Едукација ученика о облицима 

насиља и безбедности 

Едукација ученика 

(презентација о насиљу и 

безбедности, сарадња са 

Црвеним крстом,  сарадња са 

другим организацијама и 

институцијама – активност се 

спроводи у току целог 

полугодишта) 

Одељењске 

старешине 

У 

Школи 
На ЧОСу 

Потврда 

одељењског 

старешине 

III Развојни циљ: Подизање нивоа 

обучености и мотивације 

наставника у наставном 

процесу/Наставник упознаје 

ученике са различитим техникама 

учења 

 IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 

ученика ради побољшања 

процеса учења/Редовно давање 

повратне информације ученицима 

о њиховом раду 

Припрема анкете за технике 

учења и информисање 

ученика 

Тим за развојно 

планирање и 

педагог школе 

У 

Школи 

Састанак 

Тима за 

развојно 

планирање 

Усмено 

излагање, 

дискусија, 

прикупљање 

предлога 

Записник 

Тима 



Месец Развојни циљ/задатак Активност Задужења Где Начин 
Праћење 

реализације 
М

а
р

т
 

III Развојни циљ: Подизање нивоа 

обучености и мотивације 

наставника у наставном 

процесу/Наставник упознаје 

ученике са различитим техникама 

учења 

 IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 

ученика ради побољшања 

процеса учења/Редовно давање 

повратне информације ученицима 

о њиховом раду 

Израда анкете за технике 

учења и информисање 

ученика 

Тим за развојно 

планирање и 

педагог школе 

У 

Школи 
Израда анкете Анкета 

А
п

р
и

л
 

III Развојни циљ: Подизање нивоа 

обучености и мотивације 

наставника у наставном 

процесу/Наставник упознаје 

ученике са различитим техникама 

учења 

 IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 

ученика ради побољшања 

процеса учења/3.2. Редовно 

давање повратне информације 

ученицима о њиховом раду 

Спровођење анкете за 

технике учења и 

информисање ученика  

Тим за развојно 

планирање – 

сви чланови и 

педагог школе 

У 

Школи 

Попуњавање  

анкете на 

ЧОСу и у 

зборници 

Попуњена 

анкета 



Месец Развојни циљ/задатак Активност Задужења Где Начин 
Праћење 

реализације 
М

а
ј 

III Развојни циљ: Подизање нивоа 

обучености и мотивације 

наставника у наставном 

процесу/Наставник упознаје 

ученике са различитим техникама 

учења 

 IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 

ученика ради побољшања 

процеса учења/ Редовно давање 

повратне информације ученицима 

о њиховом раду 

Обрада упитника и сумирање 

резултата анкете за технике 

учења и информисање 

ученика 

Тим за развојно 

планирање – 

сви чланови и 

педагог школе 

У 

Школи 

Унос 

података, 

обрада и 

сумирање 

Извештај 

Ј
у
н

и
 

III Развојни циљ: Подизање нивоа 

обучености и мотивације 

наставника у наставном 

процесу/Наставник упознаје 

ученике са различитим техникама 

учења 

 IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 

ученика ради побољшања 

процеса учења/Редовно давање 

повратне информације ученицима 

о њиховом раду 

Анализа резултата анкете за 

технике учења и 

информисање ученика 

Тим за развојно 

планирање – 

сви чланови и 

педагог школе 

У 

Школи 

Анализа 

извештаја 

путем 

дискусије 

Извештај 



Месец Развојни циљ/задатак Активност Задужења Где Начин 
Праћење 

реализације 
Ј
у
л

и
 

III Развојни циљ: Подизање нивоа 

обучености и мотивације 

наставника у наставном 

процесу/Наставник упознаје 

ученике са различитим техникама 

учења 

 IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 

ученика ради побољшања 

процеса учења/Редовно давање 

повратне информације ученицима 

о њиховом раду 

Презентовање резултата 

спроведене анкете за технике 

учења и информисање 

ученика Наставничком већу, 

Савету родитеља и 

Школском одбору 

Координатор 

Тима 

У 

Школи 

Усмено 

излагање, 

презентација 

Записник НВ, 

записник ШО 

и СР 

V Развојни циљ: Подстицај 

личног, професионалног и 

социјалног развоја ученика/ 

Интензивније укључивање 

ученика у ваннаставне активности 

Увид у књиге евиденције 

ваннаставних активности и 

формирање извештаја 

Тим за додатну 

и допунску 

наставу 

У 

Школи 

Формирањем 

извештаја 
Извештај 

Анализирати да ли је учешће 

наше школе на Републичким 

и другим такмичењима 

повећано за 5% 

Тим за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Формирањем 

извештаја 
Извештај 

А
в

г
у
ст

 

Оствареност свих развојних 

циљева/задатака 

Израда извештаја о раду 

Тима у школској 2022/2023. 

години 

Тим за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Формирањем 

извештаја 
Извештај 

Израда планова 

Израда новог плана Тима за 

развојно планирање, за 

следећи период 

Тим за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Формирањем 

плана 

Развојни план 

Школе за 

наредни 

период 

Израда Акционог плана за 

школску 2023/2024. годину 

Тим за развојно 

планирање 

У 

Школи 

Формирањем 

плана 
Акциони план 



 

 

Датум, 24.08.2022.        Координатор Тима за развојно планирање 

  Јасна Грбић 


