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Акциони план за школску 2022/2023. годину је сачињен у складу са стандардима квалитета 

рада установе прописаним у Правилнику о стандардима квалитета рада установе (Службени 

гласник РС - Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. године), на основу извештаја о 

самовредновању рада школе, које је спровео тим за праћење и вредновање квалитета рада 

рада школе и извештајима о раду школе за школску 2021/2022. годину и усаглашен је са 

школским развојним планом.   

У складу са предлогом мера за унапређивање квалитета рада школе, датим од стране тима за 

самовредновање рада школе, тим за акционо планирање је размотривши резултате анкетирања 

ученика и родитеља по свим подручјима вредновања унутар кључних области вредновања, 

осмислио активности са циљем унапређења стандарда у односу на претходни период 

вредновања. 

Акциони план за школску 2022/2023. годину односи се на следеће области вредновања: 

- Настава и учење 

- Подршка ученицима 

- Етос 
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 Област: Настава и учење  

 

Активности Циљеви 
Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Радионице на којима ће се 

ученици оспособљавати за  

коришћење различитих 

техника учења 

Подстицање 

радозналости и 

интересовања 

ученика 

Током 

школске 

године 

-Припрема за 

час 

-Примена на 

часовима 

Стручна 

служба  

Коришћење различитих 

облика рада на редовним и 

допунским часовима и 

подстицање заједничког 

налажења нових решења 

проблема, како на часу тако и 

кроз израду домаћих задатака, 

радова и пројеката 

Вршњачко 

учење и 

развијања 

креативности 

код ученика 

Током 

школске 

године 

-Припрема за 

час 

-Примена на 

часовима 

Наставници, 

стручна 

служба 

Повезивање наставних 

садржаја са примерима из 

праксе и свакодневног 

живота, као и повезивање 

градива из различитих 

наставних предмета 

Мотивисање 

ученика за 

учење и 

развијање 

интересовања за 

наставне 

садржаје 

Током 

школске 

године 

-Тимско 

планирање и 

припрема за час 

-Корелативни и 

тематски часови 

Наставници 

Упућивање и подстицање 

ученика да самостално 

користе додатне изворе 

информација (стручне књиге, 

часописе, интернет, ТВ,...). 

Стицање знања, 

усвајање 

вредности, 

развијање 

вештина и 

компетенција 

ученика на часу 

Током 

школске 

године 

-Припрема за 

час 

-Примена на 

часовима 

Наставници 

Индивидуализација наставе 

задавањем задатака 

различитих нивоа тежине, уз 

континуирано проверавање да 

ли су ученици исправно 

разумели задатке и упутства 

Прилагођавање 

динамике рада 

различитим 

образовно-

васпитним 

потребама 

ученика 

Током 

школске 

године 

-Припрема за 

час 

-Примена на 

часовима 

Наставници 

Прилагођавање захтева и 

темпа рада могућностима 

ученика и посвећивање 

посебне пажње ученицима 

који спорије напредују 

Наставни процес 

прилагођен 

различитим 

образовно-

васпитним 

потребама 

ученика 

Током 

школске 

године 

-Припрема за 

час 

-Примена на 

часовима 

-Допунски рад 

Наставници 
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Област: Подршка ученицима 

 

 Активности Циљеви 
Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

У оквиру пројектне наставе из 

предмета Примењене 

информационе технологије-

Веб програмирање 

реализоваће се интернет 

презентација 

“ucenici.etsmijastanimirovic.ed

u.rs”, на поддомену школског 

сајта. 

Идеја је да ученици кроз ову 

апликацију размењују 

белешке, литературу, 

организују акције ђачког 

парламента, размењују 

обавештавања о додатним, 

допунским часовима и 

секцијама које се реализују у 

нашој школи. 

Унапређење 

подршке  

ученицима   

Током 

школске 

године 

- Радионице 

- Анкете 

- Додатни и 

допунски рад 

- Ваннаставне 

активности 

Одељенске 

старешине, 

наставници, 

стручна 

служба 

Организовање разноврсних 

ваннаставних активности, 

секција, хуманитарних и 

других манифестација у 

складу са интересовањима и 

афинитетима ученика 

Подстицање  

личног, 

професионалног 

и социјалног 

развоја ученика 

Током 

школске 

године 

- Приредбе 

- Изложбе 

ученичких 

радова 

- Спортске 

активности 

Стручна 

служба, 

наставници 

Унапређење сарадње са 

успешним компанијама и рад 

на заједничким пројектима 

Подстицање  

личног, 

професионалног 

и социјалног 

развоја ученика 

Током 

школске 

године 

-Посете ученика 

социјалним 

партнерима и 

другим 

институцијама 

Наставници 
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Област: Етос 

 

Активности Циљеви 
Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Трибине на тему - Здрави 

стилови живота, заштита 

околине 

Радионица на тему - 

толеранција 

Зелена недеља, скупљање 

електронског отпада 

 

Едукација 

ученика и 

њихових 

родитеља о 

ненасилној 

комуникацији и 

развијању 

сарадње и 

толеранције и 

заштити 

животне средине 

Прво 

полугодиште 

-Радионице 

-Трибине 

-Предавања 

Тим за заштиту 

од дискрими-

нације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Стручна служба 

Организација промотивних 

активности школе у широј и 

ужој локалној и стручној 

заједници  

Промоција 

резултата рада 

школе и 

подршка успеху 

ученика и 

радника школе 

Друго 

полугодиште 

-Промотивне 

сесије 

-Наступи у 

медијима 

Наставници 

(тим за 

промоцију), 

помоћник 

директора/дире

ктор,   

стручна служба 

Интензивније ангажовање 

родитеља у школским 

активностима 

Унапређење 

сарадње са 

родитељима 

Током 

школске 

године 

-Активно 

учешће 

родитеља у 

различитим 

активностима 

школе 

Одељењске 

старешине, 

стручна служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за акционо планирање чине следећи чланови: 

1. Снежана Предић – професор стручних предмета 

2. Марија Станковић – професор стручних предмета 

3. Ненад Стојић – професор стручних предмета 

4. Валентина Стојиљковић – професор стручних предмета 

5. Саша Михајленко – професор стручних предмета 

6. Оливера Марковић – професор математике 


