
 

 

 

 

 

На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др. закон и 10/19 и 6/20) и члана 78. Статута Основне 

шлоле „Владимир Перић Валтер“ у Пријепољу, Школски одбор на седници одржаној 01.12.2020. 

године, електронским путем упознат је са предлогом Стручног актива за Развојно планирање и на 

исти начин је гласао и донео  

 

АНЕКС РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
  

Развојни плана Основне школе „Владимир Перић Валтер“ у Пријепољу, за  период  март  

2019. – март 2024. године, заведен под бројем 138 од 28.02.2019. године, мења се у одељцима и  то: 

 

Развојни циљ 1: Унапређење процеса наставе и учења 
 

Специфични циљ/задатак: 

1.2.  Одржавање и посета угледних/огледних часова 

Активност 1.2.1. време реализације: уместо „крај маја 2020.године“  треба да стоје речи „крај маја 

2021.године“. 

Активност  1.2.2. време реализације: уместо „јун почевши од 2020. године“  треба да стоје речи „јун 

2021.године“. 
Активности 1.2.3. и 1.2.4. време реализације: уместо „током школске године, почевши од школске 

2020/2021. школске године“ треба да стоје речи „током школске године, поћевши од 2021/2022. 

школске године“. 
Специфични циљ/задатак: 

1.3. Реализација стручног усавршавање наставника на основу реалних потреба и посета 

ужестручних семинара 

За све планиране активности време реализације: уместо „у току школске 2020/2021. године“,  треба 

да стоје речи „у току школске 2021/2022.године“. 

 

Развојни циљ 2: Међусобно усклађено планирање и програмирање  

у Школи 
Специфични циљ/задатак: 

2.2. Усагласити планове Тимова који су формирани у Школи са активностима 

предвиђеним Развојним планом школе 

 

Активност 2.2.1. време реализације: уместо „децембар 2019. – август 2020. године“, треба  да стоје 

речи „децембар 2020.-август 2021.године“. 

Активност 2.2.2. време реализације: уместо „јун 2020. године“, треба да стоје  речи „јун 2021. 

године“. 

 

Развојни циљ 3: Пружање подршке ученицима четвртог разреда за прелазак у 

пети разред 
Специфични циљ/задатак: 

3.1. Упознавање ученика са предметима и предметним наставницима у петом разреду 

Активности 3.1.1. и 3.1.2. време реализације: уместо „децембар 2019. – јануар 2020. године“  треба да 

стоје речи „фебруар 2021.године“. 

Активност 3.1.3. време реализације:  уместо „фебруар–јун 2020. године“  треба да стоје речи „март-

јун 2021. године“. 

Активности 3.1.4., 3.1.5. и 3.1.6. време реализације: уместо „август сваке школске године почевши од 

2020. године“ треба да стоје речи „август сваке школске године почевши од 2021. године“. 



 

 

Развојни циљ 4:  Унапређени-материјално технички услови 
 

 

Специфични циљ/задатак: 

4.2. Ефикаснија употреба школског простора 

 

Активност 4.2.1. време реализације: уместо „децембар 2019. године“, треба да стоје речи „децембар 

2020. године“. 

 

 

Развојни циљ 5: Развијање компетенција за предузетништво кроз школске 

пројекте 

Специфични циљ/задатак: 

5.1.Организација акција хуманитарног карактера 

 

Активност 5.1.4. време реализације: уместо „почетак марта 2020. године“, треба да стоје речи 

„почетак марта 2021. године“. 

 

Развојни циљ: Пружање подршке прилагођавања на нову средину за  

новопридошле ученике и запослене 
 

 Предлог Протокола са разрађеним поступцима прилагођавања на нову средину за 

новопридошле ученике и запослене сачиниле су Јелена Пушица и Марица Мијатовић испред Тима за 

самовредновање и вредновање рада школе, област квалитета Етос у школској 2018/2019. године.  

Овај развојни циљ није унет у Развојни план у прошлој школској години, због слабе реализације већ 

предвиђених развојних циљева и остављен је за ову школску годину. На састанку Тима за развој и 

унапређење квалитета рада школе дат је предлог да се овај развојни циљ унесе у овој школској 

години, без обзира на степен реализације осталих развојних циљева. 

 

Анекс доставити: Стручном активу за Развојно планирање и архиви Школе. 

 

 

Председник Школског одбора 

_________________________ 

Марица Цаковић 

 


