
ПРЕДЛОГ СТРУКТУРЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 
Милена Матић 

Саветник за развојно планирање 

 
 

УВОДНИ ДЕО 

 
 насловна страна- назив школе, назив документа и период за који се документ доноси- у 

наслову користити назив «Развојни план школе» а не школски развојни план, због 

промене назива у законима. 

 садржај и бројеви страница 

 стручни актив за развојно планирање(кога представљају) 

 одлука о усвајању развојног плана (након завршетка целог плана,може и на последњој 

страници) 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ШКОЛЕ 

 профил школе (лична карта школе)-табеларно са следећим рубрикама: 

1. назив школе 

2. пуна адреса школе 

3. телефон директора и секретара 

4. мејл адреса 

5. интернет страница 

6. издвојена одељења 

7. укупан број ученика (може и раздвојено,матична школа и издв одељења) 

8. укупан број запослених 

9. језици који се уче у школи 

10. смене 

11. дан школе 

 историјат укратко(пола странице до једне странице) 

 специфичности школе-сажето, по тачкама 

 ресурси школе: материјално-технички, кадровски ресурси 

 ресурси из окружења-укратко 

 

МИСИЈА И ВИЗИЈА 

 

     АНАЛИЗА СТАЊА 

 вредновање старог развојног плана(шта је реализовано а шта не, закључци, напомене, 

предлози..) 

 СВОТ анализа 

 извештај о самовредновању за свих седам области квалитета-пожељно је у периоду који 

претходи доношењу развојног плана вредновати свих седам области одједном, искључиво 

на основу Правилника о стандардима квалитета рада школе 



           Извештај о самовредновању се у скраћеном облику уноси у развојни план. Не треба   

копирати цео документ него само кључне информације 

           За сваку област квалитета навести: 

1. оцена која се дефинише на основу остварености стандарда у тој области 

2. јаке и слабе стране  

3. мере које треба предузети-кратко, по тачкама 

 

 извештај о образовним постигнућима ученика 

 

 Не износити само податке и бројеве већ урадити анализу и ЗАКЉУЧКЕ након приказа 

резултата ученика на завршним испитима. 

 Унети такође осврт на успехе ученика по разним основама (на крају шкoлске године, 

по циклусима), резултати на такмичењима и друге релевантне показатеље остварених 

резултата ученика(нпр.упис у жељену школу,факултет итд).  

 Уколико се дају графички прикази ( графикони, табеле,дијаграми и сл) обавезно дати 

закључак којим се истичу јаке и слабе стране које произилазе из приказа 

 Овај извештај је шири и свеобухватнији од самовредноване области» Постигнућа 

ученика». Област квалитета рада: «Постигнућа ученика» се вреднује кроз стандарде и 

индикаторе за сваки стандард по Правилнику о стандардима квалитета. Извештај о 

образовним постигнућима ученика за потребе развојног плана садржи све то и све 

остале информације(о резултатима ученика) које смо горе поменули. 

 

 ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ  

 

Листа потреба се прави на основу сагледаних анализа ,извештаја, ставова Већа, актива, 

ученика, родитеља,наставника). Од излистаних потреба се бирају приоритети који прерастају 

у развојне циљеве. 

 

      РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ ЗА СЛЕДЕЋИХ 4-5 ГОДИНА( на следећи начин): 

 

1. Област квалитета:..................... 

кратак приказ стања са акцентом на слабостима  у тој области (садржај из извештаја о 

самовредновању само скраћено) 

2. Развојни циљ бр.:................................................................. 
 Очекивана промена након реализације циља(описно, кратко),квалитетна промена 

 Показатељи промене (или успеха) квантитативни показатељи 

 

3. Табеларна разрада развојног циља 
Табела је дата доле 

 
 

ПРИМЕР: 

 

Област: Настава и учење  
Кратак опис стања у овој области: (из Вашег извештаја о самовредновању) Например:  



(неактивни, немотивисани ученици, недовољна комуникација, критеријуми оцењивања нејасни, 

технике учења на часу изостају, традиционалне методе рада..) 

 

Развојни циљ број 1: 
Унапредити квалитет наставе применом савремених метода рада ... 

 

Исход који очекујемо реализацијом циља(очекивана промена) 
Настава је модернизована увођењем нових облика, метода рада док су традиционални 

видови(фронтални облик, предавач-пасивни ученик..)заступљени у мањој мери у односу на 

почетак периода развојног плана(2014).Подизањем наставничких компетенција и увођењем 

новина приметан је пораст степена мотивације ученика. 

 

Критеријум успеха за циљ (показатељ промене) 
 50% наставника прошло различите видове обуке на тему увођења нових метода рада 

 На годишњем нивоу 30% наставе укључује нови начин рада (Извор 

верификације:припреме наставника, посета часовима,извештаји и  закључци већа 

предмета) 

 Годишњом провером путем интерно осмишљеног теста 60% ученика показује 

задовољавајуће резултате у области (нпр технике учења на часу) 

 30% наставника одржало угледни час чији је акценат био на учењу ученика различитим 

техникама учења на часу,  и угледни час који је као посебни циљ имао активности који 

стварају подстицајну атмосферу на часу за учење.(Овај критеријум успеха се појављује у 

циљевима који наглашавају одређене технике..)  

 Након петогодишњег периода константно се 20 % наставе  одвија применом нових метода. 

  На тесту који проверава степен усвојености знања на часу, више од половине ученика 

(бар 60%) има позитивно оцењена постигнућа која се односе на примену различитих 

техника учења.  

 

Разрада сваког развојног циља као у следећој табели: 
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