
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У ШКОЛИ 

 

 

Ове школске године, Стручни актив за развојно планирање у школи је радио у следећем 

саставу: 

 

 

 Равијојла Шарчевић, наставник географије 

 Ана Марићевић, наставник енглеског језика 

 Милена Јанковић, наставник разредне наставе 

 Јованка Добрић, представник родитеља 

 Анђела Петровић, ученица 

 Милан Димитријевић, представник локалне заједнице 

 Јела Стевановић, директор 

 Драгана Николић, психолог и  координатор 

 

 

Реализоване су следеће активности: 

 

 Утврђивање чланова актива (Актив ове године наставља у истом саставу). 

 Састављање Годишњег извештаја за школску 2017/18. годину. 

 Састављање Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину. 

 Вредновање рада Стручног актива за развојно планирање протекле школске 

године. 

 Праћење примене разноврсних наставних метода на часовима предметне и 

разредне наставе. 

 Праћење примене групног рада у настави (начин формирања група, учесталост 

оваквих часова ...). 

 Праћење стручног усавршавања наставника и давање предлога семинара у циљу 

унапређења комуникације на свим нивоима (ученик-наставник; наставник-

наставник; наставник-родитељ), као и семинара са темом тематског планирања.  

 Праћење укључивање ученика који прате наставу по ИОП-у у групни рад. 

 Анализирање давања повратне информације о напредовању ученика (ученицима и 

родитељима). 

 Давање предлога Упутства за ученике о правилима понашања на часу и 

критеријумима оцењивања у току школске године.  

 Анализирање листе компетениција наставника.  

 Анализирање начина самовредновања ученика.  

 Стручни актив није разматрао анализу резултата завршног испита јер активу није 

достављен извештај Тима за самовредновање до последњег планираног састанка. 

 Припрема ученика пред одлазак на екскурзије (израда паноа, презентација, размена 

искустава старијих ученика који су претходне године посетили исте дестинације, 

давање појединачих и групних задатака ученицима пре одласка на ексурзију – 

прикупљање података о различитим објектима и локалитетима  ...). 



 Размена утисака и искустава након одржаних ексурзија (презентације, разговори у 

оквиру одељења, панои ...). 

 Анализа резултата ученика који прате наставу по ИОП-у 2, константна сарадња са 

Тимовима за додатну подршку ученицима, Школским тимом за ИО, 

Интерресроном комисијом на општини Барајево. 

 У циљу пружања подршке ученицима при преласку са разредне на предметну 

наставу, известан број предметних наставника је одржао по један час из свог 

предмета ученицима четвртог разреда и на тај начин се упознао са ученицима и 

презентујући свој предмет: 

 

 У току школске године организован је низ позоришних представа за ученике од 

првог до осмог разреда, организоване су посете Сајму књига, позоришту, сеоској 

библиотеци, Америчком кутку, организован је и маскембал, предавања у 

организацији Црвеног крста ...  

 У току школске године, а у складу са развојним планом установе, урађени су 

следећи радови на матичној школи и подручним одељењима: 

 

 У матичној школи је почетком октобра завршена собрашница ( летња 

учионица); 

 У матичној школи је крајем децембра урађена термофасада на анексу школе; 

 У матичној школи је крајем маја извршена реконструкција ограде која је 

уклоњена изградњом фискултурне сале на делу где је ђачки улаз; 

 У подручном одељењу Мељак су урађени ђачки тоалети на спрату школе; 

 У подручном одељењу Мељак су због провале у објекат и крађе школске 

имовине на свим прозорима у приземљу постављене заштитне, металне 

решетке; 

 У подручном одељењу Шиљаковац су постављене две климе у учионицама 

због лошег грејања; 

 У подручном одељењу Шиљаковац је дужином целе стране до пута 

посађена ловор вишња. 

 

 

 
 


