
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ШК.2017/18.ГОД. 

У протеклом периоду рађено је на остварењу ШРП-а, који је обухватао период од јануара 

2016.год. до краја школске 2017/18.године. 

У оквиру првог приоритета - ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА остварено је следеће: 

 Постигнућа и успех ученика су се систематски пратили и према томе утврђивале потребе сваког ученика и 

активности које ће помоћи свим ученицима. 

Оцена остварености специфичног циља 1.1.: 

Целовитија припрема ученика за полагање завршних испита  

 Резултати  

 Наставници предметне наставе (српски језик, математика, биологија, историја, географија, физика и 

хемија) одржали су часове припремне наставе за полагање завршног испита, како у току школске године, тако и 

по завршетку школске године, у складу са задужењима на основу годишњег фонда часова. Исти часови су 

посећени од стране 60% ученика осмог разреда, циљ је био да посећеност не буде мања од 80%. 

 Оствареност 75%. 

Оцена остварености специфичног циља 2.1.: 

Сарадња са родитељима на истицању обавезности похађања припремне наставе и значаја доброг избора 

средње школе.  

 Резултати 

 Одржани су родитељски састанци са родитељима ученика осмог разреда, са следећим дневним редом: 

-истицање обавезности похађања припремне наставе 

-истицање значаја радних навика и професионалне информисаности ученика и родитеља 

-информисање родитеља о процедури полагања ЗИ и условима уписа средњих школа. Посећеност 80 %. 

 Ученици и родитељи су тражили и добили информације од одељењских старешина и стручних сарадника 

на тему професионалне оријентације ученика на прелазу у средњу школу. 

 Одржане су презентације средњих школа у окружењу и реализоване посете ученика осмог разреда 

средњим школама из окружења. 

 Оствареност 100%. 

Оцена остварености специфичног циља 3.1.: 

Детаљна анализа пробног завршног испита и регуларних завршних испита на крају школске године, ради 

израде одговарајућег акционог плана за наредну школску годину. 

 Резултати 



 На основу анализе пробних завршних испита и реализованих завршних испита, акциони план за 2016/17. 

и 2017/18.годину садржи активности за унапређење оних области које су се показале незадовољавајућим. 

2018.године је успешност ученика на ЗИ била знатно већа него претходне године.  

 Оствареност 100%. 

У оквиру другог приоритета - РЕСУРСИ  остварено је следеће: 

 Опремање савременим наставним средствима, припрема и реализација пројеката на унапређење услова 

рада у свим школама. 

Оцена остварености специфичног циља 1.2.: 

Адаптација и опремање медијатеке у Сикирици. 

 Резултати  

 Израђен је пројекат за адаптацију и опремање просторије у Сикирици. За реализацију пројекта нису 

обезбеђена потребна средства. Радило се на опремању библиотеке у матичној школи савременим наставним 

средствима: интерактивна табла, наставна средства за спровођење ИОП-а у настави, обогаћен је фонд књигама и 

монтиране су нове полице за књиге. 

 Оствареност 50%. 

Оцена остварености специфичног циља 2.2.: 

Опремање школа савременим наставним средствима. 

 Резултати  

 Стручна већа су направила списак потребних наставних средстава. У сарадњи са Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја набављене су књиге за богаћење фонда библиотеке, као и део наставних средстава 

за реализацију индивидуалних образовних планова и успешнију имплементацију инклузије по школама. 

 Оствареност 70 %. 

Оцена остварености специфичног циља 3.2.: 

Израда пројеката за унапређење услова рада у свим школама. 

 Резултати  

 Формиран је Тим за пројекте. На основу утврђених потреба, Тим израђује пројекте (уз консултацију 

стручних лица) којима  се конкурише кад  се распишу конкурси за финансирање школских пројеката. 

 Тим за пројекте аплицирао је за реновирање матичне школе и реконструкцију школе у Дреновцу. Очекује 

се реализација пројеката наредне школске године. Четири наставника је учествовало у пројекту ''2000 дигиталних 

учионица'' и добило потребну опрему (дигитални уџбеници, лап топ, пројектор, звучници..) за реализацију 

дигиталних часова. 

 Оствареност 90%. 

 



У оквиру трећег приоритета -НАСТАВА И УЧЕЊЕ  остварено је следеће: 

 Примена иновативних метода наставе, учења и оцењивања уз уважавање потреба и различитости код 

ученика, реализацијом квалитетних угледних часова, дигиталних часова и тематских дана и часова. 

Оцена остварености специфичног циља 1.3.: 

Планирање и реализација дигиталних часова у одељењима млађих и старијих разреда (најмање по један 

дигитални час по наставнику). 

 Резултати  

 Реализовани су часови физике коришћењем ППП презентација за програмирану наставу. Остали 

наставници не реализују дигиталне часове у довољној мери. Одржани часови су презентовани Наставничком 

већу фебруара и јуна 2018.године, а након тога је урађена анализа. 

 Оствареност 5%. 

Оцена остварености специфичног циља 2.3.: 

Планирање и реализација угледних часова у млађим и старијим разредима применом иновативних 

метода и облика рада (најмање по један угледни час по наставнику). 

 Резултати  

 Наставници су уврстили угледне часове у својим наставним плановима. уз налажење могућности за 

реализацију квалитетних угледних часова, коришћењем савремених иновативних метода и облика рада. Угледни 

часови реализовани су и у разредној и у предметној настави, укупно 15.  Одржани часови су презентовани 

Наставничком већу фебруара и јуна 2018.године, а након тога је урађена анализа. 

 Оствареност 38%. 

Оцена остварености специфичног циља 3.3.: 

Тимско планирање наставника за тематске дане и часове, уз истицање конкретних корелационих 

садржаја међу предметима и разредима (најмање пет тематских дана у школској години).  

 Резултати  

Наставници израђују наставне планове у оквиру својих стручних већа (из области предмета), уз налажење 

могућности за тематско планирање и извођење квалитетне наставе у сарадњи са колегама из различитих 

наставних области. Наставници разредне наставе су реализовали осам тематских дана, и два дана амбијенталне 

тематске наставе. Наставници предметне наставе три тематска часа. Одржани тематски дани и часови су 

презентовани Наставничком већу фебруара и јуна 2018.године, а након тога је урађена анализа. 

 Оствареност 100%. 

 

 

 


