
ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКOЛСКОГ ПРОГРАМА (РШП) 
 

  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗАТОРИ ЕВАЛУАЦИЈА 

 Август /септембар  Израда плана Чланови стр.актива План рада актива 

септембар, 

октобар 

2020.год. 

-Утврђивање фонда часова и предмета 

-Распоред писмених – контролних 

задатака, додатна, допунска, секције, 

слободне активности 
- Анализа остварености Школског 

програма на крају првог 

класификационог периода 

-План посета часовима 

-директор 

-предметни 

наставници 
-одељенске 

старешине 

-руководилац 

одељењског већа 

 

педагог 

Писана анализана 

стручним 

састанцима 

Актива-записник 

 

 

Писане припреме за 

часове, план посете и 

извештаји о 

посећеним часовима 
Фебруар  

2021.год. 

Полугодишњи извештај о раду актива -

израда 
Чланови актива Извештај 

децембар 
 

јануар 2021. 

-Анализа остварености Школског 

програма на крају првог 

класификационог периода 

-Сарадња са осталим стручним органима 
и 

тимовима ради евидентирања измена и 

допуна Школског програма 

- Анализа посете часовима 

-руководилац 

актива 

-чланови актива 

-директор 
- педагог 

 

 

Предметни 

наставници 

Писана анализа на 

стручним 

састанцима 

Актива-записник 

 

Извештаји и анализе са 

посећених часова  

јануар, 
фебруар, 

март 2021. 

-Анализа остварености Школског 

програма 

на крају првог полугодишта 

-Посете часовима 

-Такмичења 

-Спортскеактивности 

Хуманитарне акције 
-Израда процедуре за екскурзије, 

зимовање  и наставу у природи 

директор 

-педагог 

-предметни 

наставници 

-наставници 

разредне наставе 

-одељењске 
старешине 

Чланови Ученичких 

организација – 

Вршњачки тим и 

Ученички парламент 

-руководиоци 

одељењског 

већа 

Писана анализа н 

стручним састанцима 

Актива 

Извештаји о 

реализованим 

такмичењима, 

спортских и 

хуманитарних акција, 

извештаји и 

фотографије са 

екскурзија, зимовања и 

наставе у природи  

Март 2021.  

Увид у полугодишње извештаје Чланови стручног 

актива за развој 

Школског програма, 

ТЗС и Стручни 
актив за развојно 

планирање 

Педагошки 

колегијум, Тим за 

праћење квалитета и 

Записници о прегледу у 

свескама свих 

наведених тимова 



развој установе 

април,  
мај 

2021. 

-Анализа остварености Школског 

програма 

на крају трећег класификационог 

периода 

- Посете часовима 

-одељенске 

старешине 

- руководиоци 
Одељењског 

већа 

-директор 

- педагог 

Писана анализа на 

стручним 

састанцима 

Актива - записник  

Извештаји и 

припреме са 

посећених часова 

јун, 

 јул, 

август 2021. 

-Анализа остварености Школског 

програма на крају другог полугодишта 

-Анализа остварености Школског 
програма на крају школске године 

- Посете часовима 

-Такмичења 

-Спортске активности 

-Сарадња са осталим стручним органима 

и тимовима ради евидентирања измена и 

допуна Школског програма 

-Израда извештаја о раду актива 

-Избор нових чланова и руководства 

актива,предлози и  измене у плану рада 

-одељењске 

старешине 

-руководиоци 
одељењског 

већа 

-директор 

-педагог 

-предметни 

наставници 

-чланови 

актива 

-руководилац 

Актива 

Писана анализа на 

стручним 

састанцима 

Актива- записник 

 

Извештај о раду 

Стручног актива за 

развој школског 

програма за школску 

2019/2020. годину 

 

 

 

 

 


