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АНЕКС  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 

Стручни актив за развојно планирање Наставничком већу предлаже анекс развојног 

плана школе ради усклађивања са “Правилником о стандардим квалитета рада установе“, 

и због израде Европског развојног плана. 

Претходним правилником, по којем је израђен трогодишњи (2018-2020.год.)  акциони 

план, вредновало се седам области квалитета. Нови правилник садржи шест области 

тако да се анексом развојног плана исти усклађује са законском регулативом. 

Израдом Европског развојног плана мења се актуелни развојни план за област 3 

(Образовна постигнућа ученика) и област 14 (План стручног усавршавања наставника,  

директора, стручних сарадника и других запослених у школи) којим се предлаже 

реализација два специфична циља : Унапређивање  компетенција запослених у школи и 

међупредметних компетенција ученика кроз учешће у пројектима међународне сарадње 

на основу: 

1.  Општег и специфичних циљева развојног плана Прехрамбено-хемијске школе 

2.   Националних приоритета у оквиру Стратегије образовања 2020.  

Образложење 

1. Могућност стручног усавршавања у иностранству уз помоћ ЕУ фондова постоји 

кроз пројектне активности 

2. Целоживотно учење и унапређивање компетенција је циљ сваког ученика, 

наставника, директора и стручног сарадника што је и предвиђено  задацима и 

активностима развојног плана школе 

3. Могућност стицања знања и вештина из области заштите животне средине, 

информатике, и других стручних знања из области важних за образовне профиле у 

нашој школи. 

4. Потреба за информацијама и примерима из система дуалног образовања у 

иностранству. 

Временски рок –трајање реализације 

Развојни план школе се реализује за период јун 2018- јун 2021. године , а рок за 

реализацију анекса развојног плана је 2022.година, тако да ће овај анекс бити саставни 

део развојног плана школе за наредни трогодишњи циклус. 

АКЦИОНИ ПЛАН АНЕКСА 

 2019/2020. Носиоци 
активности и 

одговорна 
особа 

Показатељ 
остварености 

Начин 
праћења 

Остварено 
(√-да) 1. пол. 2.пол. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Специфични циљ 3: Унапређивање међупредметних компетенција ученика кроз пројекте 
међународне сарадње 
Задатак 1.3.   Учешће ученика у међународним пројектима  
1.Формирање комисије за 
избор и припрему ученика   

У току школске 
године 

Педагошки 
колегијум 

Учешће ученика 
у међународним 

пројектима 

Извештај о 
реализацији 

међународног 

 

2.Дефинисање критеријума У току школске Комисија за  



 2019/2020. Носиоци 
активности и 

одговорна 
особа 

Показатељ 
остварености 

Начин 
праћења 

Остварено 
(√-да) 1. пол. 2.пол. 

избора ученика године избор и 
припрему 
ученика 

пројекта 

3. Избор и припрема ученика У току школске 
године 

Комисија за 
избор и 
припрему 
ученика 

 

4. Реализација пројекта 
 

У току школске 
године 

Учесници 
пројекта 

 

5. Евалуација пројекта У току школске 
године 

Учесници 
пројекта 

 

15. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И 
ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 

Специфични циљ 3: Унапређивање  компетенција запошљених у школи кроз пројекте 
међународне сарадње 
Задатак 1.3.   Учешће наставника, директора, стручних сарадника и других запослених  у школи у 
међународним пројектима  
1.Формирање комисије за 
избор и припрему учесника 
пројекта 

У току школске 
године 

Педагошки 
колегијум 

Учешће 
запошљених у 

школи у 
међународним 

пројектима 

Извештај о 
реализацији 

међународног 
пројекта 

 

2.Дефинисање критеријума 
избора учесника пројекта 

У току школске 
године 

Комисија за 
избор и 
припрему 
учесника 
пројекта 

 

3. Избор и припрема учесника 
пројекта 

У току школске 
године 

Комисија за 
избор и 
припрему 
учесника 
пројекта 

 

4. Реализација пројекта 
 
 

У току школске 
године 

Учесници 
пројекта 

 

5. Евалуација пројекта У току школске 
године 

Учесници 
пројекта 

 

 

 

Стручни актив за развојно планирање 

Ниш, 30.08.2019.год. 


