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УВOД 
 

 

 

На основу праћења и анализе школског развојног плана за период од 2018/19. шк. год. 

до 2020/21. шк. године, резултата самовредновања и анализе снага и слабости наше 

школе је израђен  анекс  Школског развојног плана за наредни двогодишњи период 

(2021/22. и 2022/23. школску годину). 

 

Актив за развојно  планирање је у наведеном периоду на крају сваке школске године 

извршио евалуацију планираних активности.  

На крају трогодишњег периода установио је да до реализације појединих активности 

није дошло због настале пандемије и поштовања мера за спречавање ширења исте. 

Одређени број планираних активности је реализован, али те активности и даље остају 

саставни део овог плана.  

 

Стручни актив за ШРП је на основу података које је прикупио направио анализу 

планираних задатака и активности, а после  консултација са наставницима и члановима 

органа управљања и руковођења дао предлог за продужење планираног периода за 

реализацију ШРП-а. 

 

Имајући у виду потребе школе и општу визију даљег развоја, актив за развојно 

планирање је израдио анекс Школског развојног плана. 

   

 

СЛАБОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ СНАГЕ ШКОЛЕ   

 Шкoлa имa тeшкoћa сa oбeзбeђивaњeм 

стручних кaдрoвa зa поједине насавне 

прeдмeтe.   

 Подмлађен наставни кадар је једним делом 

снага школе, са друге стране, увођење 

истог у посао и стицање искуства је 

отежан.  

 Традиционалан вид предавања у малој 

мери, али још увек је присутан.  

 У вези са тим, недостатак финансијских 

средстава јесте и даље препрека за 

иновације у наставном процесу.  

 Генерална слабост, применљива на цео 

 Настава је организована на српском и 

мађарском  наставном језику.  

 Наставни кадар је подмлађен и 

мотивисаност за иновације је 

присутна.  

 Наставни процес прати равој 

технологије и њене употребе у раду. 

 Мотивисаност наставног кадра за 

школско развојно планирање и 

увођење иновација у наставу. 

 Спремност наставника за 

континуираним стручним 

усавршавањем и употребом 
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васпитно-образовни систем јесте да већина 

стеченог знања у школи није применљива у 

даљем животу и раду ученика.  

 EТOС je дoнeклe истo слaбa тaчкa шкoлe, 

пoсeбнo штo сe тичe међусобних односа у 

колективу (физичка одвојеност зборница, 

нередовни контакти наставника разредне и 

предметне наставе).   

 

савремених информационо-

комуникационих технологија у 

наставном процесу. 

 Заинтересованост ученика за учешће у 

разноврсним наставним и 

ваннаставним активностима  

 Спремност на сарадњу са родитељима, 

другим образовним институцијама, 

социјалним и здравственим 

институцијама, културним 

институцијама, удружењима и 

рганизацијама,   локалном 

самоуправом  

 Школарац je лист шкoлe кojи излaзи 

двa путa гoдишњe и прeдстaвљa 

прeсeк живoтa шкoлe.  

 Интерактивна ВЕБ презентација 

школе која је  уједно велики извор 

информација о школи и актуелностима 

школског живота 

(www.samubps.edu.rs)  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samubps.edu.rs/
http://www.samubps.edu.rs/


 5 

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ  
 

Општи циљ школског развојног плана  

Подстицање развоја личности, индивидуалности и креативности ученика кроз 

савремен, активан и квалитетан приступ наставном процесу уз употребу ИКТ-а и уз 

сарадњу партнера у образовању.   

Приоритетна област  Циљеви  

  

 

Настава и учење  

Унапређивање наставе применом савремених 

наставних метода и ИКТ, диференцираног 

облика рада са акцентом на усвајању 

функционалних знања и развоју критичког 

мишљења као и вештине самовредновања 

постигнућа.    

  

Постигнућа ученика  

Побољшање постигнућа ученика  у складу 

са његовим индивидуалним, развојним и 

узрасним карактеристикама.  

  

 

Подршка ученицима  

Пружити подршку ученицима у свим 

сферама значајним за развој личности кроз 

компензаторне програме/активности за 

подршку;  

Сензибилисање ученика и свих запослених за 

стварање мотивационе климе у школи.  

  

Етос  

Остварити активну и конструктивну 

комуникацију и сарадњу са свим 

заинтересованим странама за рад иуспех 

школе;  

Развити социјалне вештине код ученика за 

конструктивно решавање проблема, 

толерантно понашање, ненасилну 

комуникацију; солидарност, развијање 

другарства;  

Промовисање школе;  

Осигурати безбедно учешће свих учесника  

образовно - васпитног процеса.  

Ресурси Унапређивање материјално-техничких и 

људских ресурса.  

  

Организација рад 

школе и 

руковођење  

Укључивање  

свих актера школе у процес самовредновања 

рада установе.   
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АКЦИОНИ ПЛАН– НАСТАBA И УЧЕЊЕ  
  

Рад на унапређивању квалитета наставе редовним планирањем и припремањем, употребом 

савремених информационо-комуникационих средстава, одржавањем огледних и угледних 

часова, водећи рачуна о индивидуалним потребама, способностима и могућностима 

ученика.  

  

  

ПРИОРИТЕТИ  

  

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ 

Е  

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТ 

И  

НАЧИН  

ЕВАЛУАЦИЈ 

Е   

1.Унапређивање 

квалитета наставе 

применом 

савремених 

метода и 

иновативних 

облика рада   

Употреба ИКТ у 

настави  и 

планирање 

стручног 

усавршавања   

Континуирано  Наставници 

разредне наставе, 

предметне наставе   

Планирање стручног 
усавршавања и 
евиденција истог у 
циљу унапређивање 
наставе и употребе  

ИКТ у свакодневном  

раду   

2.Реализација 

огледних и 

угледних часова  

Примена  

мултимедијалних  

средстава и  

савремених облика 

рада  

Четири до пет у 

једној школској 

години   

Наставници 

разредне наставе 

Предметни 

наставници  

Евиденција 

одржаних угледних 

и огледних часова   

3.Појачати 
сарадњу  

Стручних већа и 
колегама  

(размена добрих 

припрема  и 

корелација међу 

предметима)  

Редовно одржавање 

седница стручног 

већа и актива   

Једном месечно 

и по потреби  

Руководиоци и 

чланови стручних 

већа  

Извештаји са 

одржаних седница 

стручних већа и 

актива   

4.Усаглашавати 
критеријума 
оцењивања у 
зависности од 
структуре 
одељења- 
диференцирана 
настава   

Уважавање 

индивидуалних 

карактеристика 

ученика и њихових 

могућности  

  

  

Континуирано  

Наставници 

разредне наставе  

Предметни 

наставници  

Упоредити 

критеријуме 

оцењивања са 

постојећим 

стандардима и на 

основу евалуације 

прилагодити исту 

карактеристикама 

одељења- анализе 

успеха   
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5. Упућивати 
ученике на 
коришћење 
различитих 
техника учења и 
учења наставних 
садржаја са 
разумевањем.  

тј. Учити 

ученике да 

постављају 

циљеве у учењу   

На часовима 
одељенског  

старешине  

  

Континуирано  Одељенски 

старешина,  

предметни 

наставници и 

стручни 

сарадници   

Евалуација исхода 

учења од стране 

наставника и 

самоевалуација 

ученика   

6. Научити 

ученике како 

самостално да 

процењују свој 

напредак – 

самоевалуација 

рада   

на сваком часу   Континуирано   Сви наставници   Јасно истаћи циљеве 
и исходе наученог и 
на основу 
припремљене скале 
или образац  

..листова евиденције 
развијати код  

ученика критичко 

мишљење  

  

АКЦИОНИ ПЛАН – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА   
 

У оквиру дате области циљ је побољшање постигнућа ученика у складу са његовим 

индивидуалним, развојним и узрасним карактеристикама.  

  

  

ПРИОРИТЕТИ  

  

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ  

НАЧИН  

ЕВАЛУАЦИЈЕ   

1. Припремна 

настава за 

ученике 

завршних 

разреда  

План организовање 

припремене 

наставе и праћење 

присутности 

ученика на исте  

Јануар-до 

средине јуна   

Предметни 

наставници, 

одељенске 

старешине   

Дневник вођења 

евиденције 

образовно васпитног 

рада  

2. Унапређивање 

нивоа 

постигнућа 

ученика  

Појачати додатни и 

допунски рад са 

ученицима како би се 

постигнуће повећало ; 

ревидирати стратегије 

пружања додатне 

подршке ученицима 

којима је она потребна  

Континуирано   

  

Предметни 

наставници и 

стручни 

сарадници  

Квантитативна и 

квалитативна анализа 

успеха током године   
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3. Организована 

додатна подршка 

у образовању за 

ученике којима је 

такав вид 

подршке 

потребан, као и 

за ученике који 

похађају наставу 

по ИОП-у.   

Израда  

Индивидуалног 
бразовног плана 
прилагођеног или 
измењеног, као и 
ИОП-а са обогаћеним 
програмом 

  

  

Континуирано   Чланови тимова 

за додатну 

подршку и 

стручни 

сарадници,  

Евалуација ИОП-а   

 
АКЦИОНИ ПЛАН – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  

  

 Пружити подршку ученицима у свим сферама значајним за развој личности и 

професионално усмеравање путем различитих техника мотивације и уважавајући личност 

сваког учесника у образовно-васпитном процесу .  

  

  

ПРИОРИТЕТИ  

  

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ  

НАЧИН  

ЕВАЛУАЦИЈЕ   

1. Мере 

превазилажења 

осипања броја 

ученика   

Тешња сарадња са 

породицама ученика  

Укључивање 

институција изван 

школ , партнера у 

образовању) у 

мрежу подршке 

Хуманитарне акције   

Континуирано   Наставници 

разредне  наставе, 

одељењске 

старешине, 

стручни сарадници  

Ђачки парламент   

Праћење тренда 

осипања ученика и 

случајева код којих је 

активирана 

спољашња мрежа 

подршке. 

Извештаји о 

одржаним 

хуманитарним 

акцијама  

2.Подршка 

ученицима у 

адаптацији на 

динамику 

школског 

живота   

План транзиције за 
ученике првих 
разреда, као и при 
преласку из првог у 
други циклус 
образовања и из 
основне у средњу 
школу.   

План  

индивидуализације 

за ученике којима је 

потребна додатна 

подршка  

Током године   Наставници 

разредне  наставе, 

одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадници.   

Евалуација 

ефикасности 

предузетих мера и 

процена адаптације 

на основу праћења 

постигнућа ученика, 

као и укључивања у 

социјалну динамику 

установе.  
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3. Подршка 

ученицима 

који изискују 

додатан или 

допунски рад 

као и 

ученицима 

који наставу 

похађају по 

ИОП-у   

Повећан број 

додатних и 

допунских часова  

Израда ИОП-а 

(прилагођени или 

измењени, као и 

ИОП3 за даровите 

ученике)   

Континуирано 

током године   

Наставници 

разредне  наставе  

и предметне 

наставе  стручни 

сарадници   

Тим за додатну 

подршку ученику   

Дневник 
евиденције 
додатног и 
допунског рада   

Евалуација ИОП-а  

4.Безбедност 

ученика   

Промовисање правила 
понашања   

Радионице на тему 
толеранције, 
прихватања и 
ненасилне 
комуникације  
Сарадња са 
родитељима 
Активности Ђачког 
парламента   

Друштвено-користан 

хуманитарни рад   

Континуирано   Наставници 

разредне  наставе, 

одељењске 

старешине, 

стручни сарадници  

Ђачки парламент 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања  

Правила понашања у 
учионицама, план 
рада наставника 
разредне наставе  
одељењских 
старешина и 
стручних сарадника,   

Извештај о раду 
Ђачког парламента, 
Записник  

 тима за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања,  

Евиденција о ДХКР-у   

 
АКЦИОНИ ПЛАН- ЕТОС  

 

Област етос обухвата више развојних циљева које је потребно развијати, неговати и /или 

одржавати.   

Један од циљева је развијање конструктивне комуникације и сарадње са свим актерима у 

образовању а у циљу неометаног раста и развоја личности ученика, запослених и успеха саме 

институције. Затим, неговање толеранције и позитивних људских вредности као и ненасилне 

комуникације и конструктивних  дијалога између учесника у образовању. Још један од 

циљева у оквиру дате области је и промоција установе (интерни и екстерни маркетинг), 

односно, начин да се и локална заједница и друге образовно-васпитне установе укључе у рад 

установе. Такође је од велике важности, како би се претходни циљеви остварили, да се 

осигура безбедност свих учесника у образовно-васпитном процесу.   

  

ПРИОРИТЕТИ  

  

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ  

НАЧИН  

ЕВАЛУАЦИЈЕ   

Активно 

учешће 

родитеља, 

друштвене 

Родитељи 

посећују "Дане 

отворених врата" 

школе   

Једно месечно   Наставници 

разредне наставе, 

предметни 

наставници,  

Евиденција посете 

часовима и повратна 

информација 

родитеља  
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средине и  родитељи   

Пријем родитеља  Једанпут недељно   Наставници 

разредне наставе, 

предметни 

наставници,   

Евиденција 

посећених лица   

партнера 

образовању 

раду школе  

у 

у  

  родитељи   

Родитељске састанке  Четири до пет пута 

годишње   

Наставници 

разредне наставе , 

одељењске 

старешине   

Евиденција у 

дневниику 

образовноваспитног 

рада   

Учествују у 
активностима школе 
(Дечја недеља, 
спортске активности  

хуманитарне  

акције. .)  

Минимално три 

активности годишње   

Наставници 

разредне настве, 

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

стручни сарадници   

Извештаји о 

реализацији Дечје 

недеље..веб 

активности,  

Активности Ћачког 

парламента  

   Сарадња са 
Библиотекомогранак 
БПС Библиоигре, 
рецитаторска 
такмичења, неговање 
културе читања   

   

Континуирано   Наставници 

разредне наставе, 

наставници 

матерњег језика и 

наставници 

нематерњих језика , 

наставници ликовне 

културе  

Конкурси, 
извештаји о 
смотрама и 
рецитаторским 
такмичењима. 
Евиденција посета 
институцијама   

Портфолио 

наставника   

Сарадња са МУП-

ом- програм "Основи 

безбедности деце"  и 

васпитни изазови 

(пријаве трећег 

нивоа насиља)   

  

У току првог  

полугодишта   

  

  
  

По потреби   

Одељењске 

старешине ученика 

4. и 6. разреда као и 

стручна служба 

Тим за заштиту 

ученика од 

дикриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања   

Извештаји о 
одржаном  програму   

Веб активности   

Евиденција 

образовно-

васпитног рада 

Извештаји Тима за 

заштиту ученика од 

дикриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања  

Сарадња са 

здравственим 

институцијама - 

план  здравствене 

заштите ученика   

Одређено планом 

здавствене заштите и 

годишњим 

прегледима ученика   

Партнери из редова 

здравствене 

заштите, родитељи , 

наставници 

разредне наставе , 

одељењске 

старешине и 

Евиденција о 
редовним 
годишњим 
прегледима  

ученика као и 

превентивним 

програмима које 
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стручна служба  спроводи 

здравствена 

установа.   

Сарадња са Центром 

за социјални рад 

образовноваспитни 

изазови   

Континуирано 

праћење и 

укључивање ЦСР-а 

уколико је на неки 

начин осујећен или 

угрожен неометан 

развој ученика  

Партнери из редова 

запослених у ЦСР-у 

Наставници 

разредне наставе, 

одељењске 

старешине, стручна 

служба   

Евиденција о 

појачаном надзору 

над учеником/цима   

Сарадња 

унутрашњих 

структура 

школе   

 Тешња сарадња 

стручних тимова, 

већа и актива као и 

хоризонтална и 

вертикална 

едукација унутар 

истих    

Континуирано   Координатори 

тимова, стручних 

већа и актива   

Извештаји са 

стручних тимова , 

већа, актива  као и 

евиденција СУ у 

установи   

Развити  

социјалне 

вештине код 

ученика за 

конструктивно 

решавање 

проблема, 

толерантно 

понашање, 

ненасилну 

комуникацију, 

солидарност, 

развијање 

другарства  

Формирање  

свести о значају 

ненасилне  

комуникације и 

социјалне 

одговорности 

ученика  

Континуирано на 

часовима одељењског 

старешине,грађанског  

васпитања, 

ваннаставним и 

спортским 

активностима, 

активностим Ђачког 

парламента  

Наставници 

разредне наставе, 

одељењске 

старешине, чланови  

Ђачког парламента, 

стручна служба   

Извештај о 

одржаним 

радионицама, 

евиденција о  

активностима 

Ђачког парламента 

и активности 

стручне службе   

Промовисање 

школе   

Континуирано 
оснаживање интерног 
и екстерног 
маркетинга  

установе    

  

Континуирано   Тим за маркетинг и 

културне 

активности школе   

Извештаји тимова и 

медијска 

пропраћеност угледа 

установе   

Омогућити 

услове за 

безбедан раст 

и развој 

личности 

ученика, 

запослених и 

Створити 

организацијске и 

просторне услове за 

неометан рад у 

циљу остварења 

образовноваспитних 

циљева   

Континуирано   Сви учесници и 

носиоци 

образовноваспитног 

аспекта   

Евалуација ресура 

којима установа 

располаже и SWOT  

анализа развојних 

циљева.   
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партнера у 

образовању   

 
АКЦИОНИ ПЛАН- РЕСУРСИ ШКОЛЕ   

 

Установа континуирано ради на унапређивању материјално-техничких услова и људских 

ресурса у циљу поспешивања квалитета образовно-васпитног процеса.   

  

  

ПРИОРИТЕТИ  

  

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ  

НАЧИН  

ЕВАЛУАЦИЈЕ   

Даља набавка 

наставних 

средстава и 

опреме   

Листа потреба за 

текућу шк. годину 

и потребе током 

године   

Почетак 

септембра  

текуће шк 

године и 

квартално   

Стручна већа ,  
активи, тимови  

Стручна служба   

Извештаји стручних 

већа, актива и 

тимова   

Набавка 

средстава и 

помагала за 

ученике којима је 

потребна додатна 

подршка и  

који наставу 

похађају по 

ИОП-у  

 Обезбеђивање  
материјала за рад  

логопеда 

дефектолофа, 

тифлолога   

Уџбенике на  

Брајевом писму   

Као и таблет за 
постојећи  

синтетизатор 

говора  

  

Континуирано   Наставник разредне 
наставе,   

Стручна лица која 

пружају додатну 

подршку ,   

Стручна служба  Тим 

за додатну подршку 

ученику и Тим за 

инклузију  

Набавка конкретних 
помагала  

Извештаји о раду 

стручних лица која 

пружају додатну  

подршку ученику  

/цима   

 Извештај Тима за 

инклузију   

Превазилажење 

архитектонских 

баријера  

Простор 

прилагодити 

особама са 

инвалидитетом   

До краја 2022/23.  Директор,   

Актив за развојно 

планирање, 

представници локалне 

самоуправе   

Израда техничке и 
пројектне 
документације   

  

Побољшање 

услова рада  

Оплемењивање 

простора и 

опремање 

новим 

намештајем као 

и текуће 

одржавање 

простора   

Континуирано   Директор, сви 

запослени , Тим за 

писање пројеката  

Извештај Директора 
Извештај тима за 
писање пројеката,  
Финансијски 
извештај   
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Повећање 

безбедности у 

установи путем 

видео надзора   

Увођење видео 

надзора са већом 

покривеношћу и 

бољом 

резолуцијом   

До краја 2022/23. Директор   

Локална самоуправа  
Тим за заштиту деце 
од дискриминације, 
насиља и  

злостављања  

  

Пројектна 

документација и 

реализација 

развојне активности   

Унапређивање 

компетенција 

запослених у 

циљу повећања 

квалитета ов. 

рада  

Стална стручна 

усавршавања 

запослених у 

установи и изван 

ње  

Током године   Директор,  Запослени 
у наставном процесу  
Ненаставно особље  

Стручни сарадници  

Извештај о СУ   

Портфолио 
запослених 
Записник о 
одржаним  

обукама о 

противпожарној 

заштити, заштити на 

раду   

 
АКЦИОНИ ПЛАН - ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И 

РУКОВОЂЕЊЕ   
 

Циљ развојне активности је укључивање свих актера у самовредновање рада 

образовноваспитне установе   

  

ПРИОРИТЕТИ  

  

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ  

НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ   

Праћење и 

вредновање рада 

у области 

постигнућа 

ученика   

План мера којм ће 

се пратити 

напредак ученика 

акоји укључује и 

самоевалуацију од 

стране ученика    

Континуирано   Директор,   

Стручна служба  
Стручни активи,  

већа, Т тимови   

Квантитативне, 

квалитаттивне анализе и 

ревидирање меракао и 

начини мотвисања  

*Тренд пораста 

постигнућа  

Самовредновање 

наставничких 

компетенција  и 

компетенција 

стручних 

сарадника   

SWOT анализа 

сопственог рада , 

израда мера за 

побољшање и 

праћење  

успешности истих  

и план  личног СУ  

  

Континуирано  

Мере 

побољшања- 

квартално    

Наставници  

Директор, 

стручна служба   

Увид у резултате рада 
наставника   

Успех на смотрама, 

такмичењима, 

конкурсима,  увид у 

портфолио   
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ПРАЋЕЊЕ И ИМПЛЕМЕТИРАЊЕ 

ПРЕДВИЂЕНИХ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА  

-МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА-  
  

Циљ система и процеса мониторинга  

  

Циљ мониторинга и евалуације спровођења Школског развојног плана је да се систематски 

прикупљају подаци, прати и надгледа процес његове имплементације и процењује успех 

развојног плана са становишта достизања утврђених стратешких и приоритетних циљева. 

Сврха мониторинга и евалуације је праћење напретка, побољшање ефикасности и 

успешности ШРП-а, али и предлагање измена у активностима на основу налаза и оцена.  

  

 Временски оквир  

Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводиће се 

континуирано у периоду важности Школског развојног плана (2021-2023.).  

  

 Евалуација  

Евалуација (као анализа података и доношење оцене о успешности) вршиће се повремено - 

периодично и пратиће одређене фазе имплементације. Евалуације успешности 

имплементације обављаће се једном годишње, на крају школске године, и извештај о 

евалуацији је саставни део годишњег извештаја о раду школе. Финална евалуација Школског 

развојног плана обавиће се на крају школске 2022/23 године.  

  

  

Закључак 
 

 Циљ Развојног плана Школе је да унапреди и осавремени васпитно- образовни процес, кроз 

дефинисане циљеве и задатке, активности и носиоце. 

 

 Били  смо обазриви са планирањем развојних циљева, јер смо планирали само оно што 

предпостављамо да можемо остварити у наредном периоду. 

 

 Услов успешне реализације су стандардни услови рада, ефикасна међусобна сарадња и 

укључивање што већег броја сарадника, који ће дати допринос али и идеје, креативност и 

оригиналност. 

 

 Отворени смо за све сугестије и идеје, као и за размену искустава, како од основних актера у 

васпитно-образовном процесу, тако и од родитеља, социјалних партнера и органа 

руковођења 

 

 У наредном двогодишњем  периоду, Школски развојни план је могуће допуњавати и 

кориговати у зависности од нових момената и услова, али са усвојеним планом активности. 
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Шкoлски рaзвojни плaн  су  сaстaвили члaнoви  актива зa ШРП,  рaзмaтрaли стучни oргaни 

шкoлe, a усвojиo гa je Шкoлски oдбoр Oснoвнe шкoлe  "ШAМУ  МИХAЉ”  Бaчкo  Пeтрoвo Сeлo 

нa сeдници бр.  28, а примењује се од почетка шк. 2021/2022. г. 

 

ДИРEКТOР ШКOЛE:    ПРEДСEДНИК ШКOЛСКOГ OДБOРA: 

Лехоцки Тинде                              Маћаш Марјан   

Oснoвнa шкoлa “Шaму Михaљ” 

Брoj:11/5-21-2 

Дaнa: 16.08.2021. 

БAЧКO ПEТРOВO СEЛO 

 

 


