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Школски развојни план наше школе за период 
2010-2015. 

 
 Актив за школско развојно планирање: 
 
председник актива: психолог Мирјана Танасковић 
записничар: професор Мицко Лепојевић 
 
Чланови тима за школско развојно планирање: 
ученик:  
ученик: 
представник Савета родитеља:  
 
остали чланови: помоћници директора Рајка 
Шарчевић и Мирјана Вићентијевић, професорка 
Мирјана Радојичић,педагог Мира Стијеповић- 
Михаиловић 
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Анализа стања у школи 
 
Снаге наше школе 
 

 стручан наставни кадар 

 школа са традицијом 

 модерна школа 

 добри међуљудски односи 

 отвореност за сарадњу са различитим 
социјалним партнерима 

 добро руковођење 

 заинтересованост и спремност наставника за 
даље усавршавање 

 спремност за прихватање изазова у реформи 
средњег стручног образовања 

 савладане обуке и семинари  

 сређен ентеријер школе 

 коришћење информационих технологија у 
настави 

 повећана безбедност ученика 

 смањење свих облика насиља 

 велики број образовних профила и могућност 
прилагођавања потребама тржишта рада 

 тимски рад 
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Слабости наше школе  
 

 непотпуна  опремљеност наставним 
средствима и пратећим школским намештајем 

 постигнућа свих ученика 

 лоше предзнање ученика 

 немотивисаност ученика  

 непотпуна мотивисаност професора 

 неажурност институција које oбезбеђују 
средства за реализацију предвиђених  
пројеката 

  штура  интернет презентација школе 
 

 
 
 
 
 
Област промена 
 

 настава и учење 

 брига о ученицима 

 етос 

 руковођење, организација и обезбеђивање 
квалитета 
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    Развојни циљеви 

 Уједначавање критеријума оцењивања 

 Подстицање личног и социјалног развоја ученика и 
професора 

 Естетско и функционално уређење школског 
простора 

 Партнерство са родитељима 

 Стална и квалитетна презентација школе 

 
Активности 
 Направити улазни тест из математике 

 Направити излазни тест из математике 

 Направити излазни тест из рачунарства и 
информатике 

 Графички приказати резултате тестова 

 Припремити заједничка питања из општеобразовних 
предмета 

 Организација  огледних  часова, у  циљу  
осавремењавања  наставног  процеса 

 "Ја добар друг " – вршњачка едукација у решавању 
конфликата 

 Водити евиденцију о награђивању ученика и 
професора 

 Свечана подела диплома матурантима уз учешће 
ученика млађих разреда 

 " Моја учионица" наградни конкурс 

 Реализација најуспешнијег решења учионице 

 План активности Савета родитеља 

 Праћење реализације предложених активности 

 Оспособити и користити школски разглас 

 "Ми у региону" анализа показатеља на нивоу 
стручно-педагошког колегијум 
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Програм активности 
 
 
 

Временски период 
(дан, месец) 

Активности Особа задужена за 
реализацију 

До краја августа 
2010.године 

Направити 
улазни тест из 
математике 

Актив професора 
математике 

До краја августа 
2010.године 

Направити 
излазни тест из 
математике 

Актив професора 
математике 

До краја маја 
2010.године 

Направити 
излазни тест из 
рачунарства и 
информатике 

Актив професора 
рачунарства и 
информатике 

До краја јуна 2011. 

Графички 
приказати 
резултате 
тестова 

Актив професора 
рачунарства и 
информатике 

До краја августа 
2010.године 

Припремити 
заједничка 
питања из 
општеобразовних 
предмета 

Активи за стране 
језике, српски језик, 
друштвене и 
природне науке 

Циклично током 
школске године 

"Ја добар друг " – 
вршњачка 
едукација у 
решавању 
конфликата 

Психолошко-
педагошка служба 

Током школске 
године 

Водити 
евиденцију о 
награђивању 
ученика и 
професора 

Помоћник 
директора 

јун  

Свечана подела 
диплома 
матурантима уз 
учешће ученика 

Помоћник 
директора 
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млађих разреда 

јун 2011. 
" Моја учионица" 
наградни конкурс 

Грађевински актив 

јун 2012. 

Реализација 
најуспешнијег 
решења 
учионице 

Грађевински актив 
Директор школе 

септембар 2010. 
План активности 
Савета родитеља 

 

Помоћник 
директора 
Савет родитеља 

септембар 2010. 
 

Оспособити и 
користити 
школски разглас 

 

Актив професора 
практичне наставе 
Чланови 
новинарске секције 

јун 2012. 

" Ми у региону " 
анализа 
показатеља на 
нивоу стручно-
педагошког 
колегијума 

 
 

Стручно-педагошки 
колегијум 

 
 
 


