
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  чине представници наставника (од првог 
до осмог разреда) и стручних сарадника које именује Наставничко веће. У школским програмима за 
сваки појединачни разред наведени су наставници који чине стручни актив за тај разред. 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Месец Садржај рада Извршиоци 

Септембар Конкретизација циљева школског програма 
за шк. 2016/17. год. 

ПП служба, Стр. веће за области предмета 

 Разматрање стручног усавршавања 
наставника и одабир тема према новом 
Каталогу МП 

ПП служба 

Усвајање ГПРШ, Годишњег извештаја о 
остварености ГПРШ, Школског развојног 
плана, Плана стручног усавршавања 
наставника и стручних сарадника, 
Школског програма 

Директор, пп служба и руководиоци 
Стручних актива и Тимова 

Децембар Сарадња са стручним сарадницима кроз 
праћење и евалуацију редовне наставе и 
огледних часова 

ПП служба 

 Сарадња са релевантним институцијама 
локалне самоуправе кроз часове 
Грађанског васпитања и друге предмете 
(гостујући предавачи) и ваннаставне 
активности 

Директор и Стручно веће друштвених 
наука 

 Развијање социјалних вредности 
(другарство, ненасиље, одговорност, 
толеранција, итд) 

Психолог, педагог, Стручно веће 
друштвених наука 

Фебруар Анализа сарадње са родитељима на 
унапређивању образовања и васпитања која 
се реализује кроз заједничка „отворена 
врата“ 

Руководиоци Стручних већа 

Мај Самоевалуација остварености Школског 
програма из природних наука и математике 

Стручна већа природних наука, 
друштвених наука и математике 



кроз вредновање постигнућа ученика 

 Извештај о раду Стручних већа, истицање 
проблема у реализацији Школског 
програма и планирање активности и 
сарадње за наредну шк. годину 

Руководиоци Стручних већа 

Јун Анализа планираних активности Школског 
програма за шк. 2017/18. годину 

Чланови Актива 

 
  



СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ чине чланови Школског развојног тима који су 
аутори ШРП-а и примене ИН-приступа у настави за школску 2016/17. год. 

За школску 2016/2017. годину активности планиране школским развојним планом су: 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА 2016/2017. ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

1. Побољшање квалитета наставе и учења 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

1)  
Стручно 

усавршавање 
наставника 

(похађање три 
различита 
семинара) 

1. Презентација  и одабир електронских 
семинра за наредну  годину 

Прво полугодиште 
2016-2017. год. 

Чланови тима за 
развојно планирање 

 

2. Формирање групе наставника којима је 
потребна додатна  подршка 
 

 

     

прво  полугодиште 

2016-2017. год 

наставници 
информатике 

3. одабир  семинара    који развијају  
компетенције за комуникацију и сарадњу,  
и и оних који проширују знања  познавања 
прописа, закона  правних аката 

септембар  2016 психолог и директор 
школе 

3.Похађање одабраног семинара 
Школска 

2016-2017.год 

 

 

 

 

 
 

Наставници и стручни 
сарадници 

4. Примена  и евалуација Школска 2016-
2017.год 

 

Наставници и стручни 
сарадници 

2) 

Примена тематске 
наставе 

1. Одабир тема  у оквиру ''зеленог пакета'' 
јануар-фебруар 

2016-2017.год 

 

 

Стручна  већа 

2.  Извођење  тематске наставе Април 

 

 

 

Наставници и учитељи 

3. Обележавање 
светских дана 

 

 

 

Светски Дан јабука 20. 10. 2016. 

Снежана Ђорђевић, 
ученици 1-4, 
заинтересовани 
учитељи, наставници, 
родитељи 

 
Светски Дан права детета 

19. 11. 2016. 

 

Снежана Ђорђевић, 
ученици 1-4, 
заинтересовани 
учитељи, наставници 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Међународни Дан породице 13. 5. 2017 

Снежана Ђорђевић, 
ученици 1-4, 
заинтересовани 
учитељи, наставници 

обележавање Светског Дана планете 
Земље 
 

22. април 

 

наставник географије 

 

Светски Дан заштите животне 
средине 

6. 6. 2017. 
Снежана Ђорђевић, 
ученици 1-4, 
заинтересовани 
учитељи, наставници 
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