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2 УВОД 

2.1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

А. Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради: 

 

1. Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“ бр. 

аутентично тумачење  88/2017; 10/18; 

2. Закон о средњем образовању и васпитању, 55/13, 101/17; 

3. Закон о уџбеницима, „Службени гласник РС“ бр. 27/18; 

4. Правилник о цени услуга средње школе,  „Службени гласник РС“, бр. 45/18; 

5. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и 

домовима, „Службени гласник РС“ 12/15; 

6. Правилник о упису ученика у средњу школу, „Службени гласник РС“, бр. 23/18; 

7. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за 

школску 2019/2020. годину, „Службени гласник РС – Просветни гласник“број 10/18; 5/9; 

8. Правилник о евиденцији у средњој школи, „Службени гласник РС“, бр. 56/19; 

9.Уредба о jaвним исправама које издаје средња школа „Службени гласник РС“, 

бр.56/19; 

10. Правилник о стручно- педагошком надзору, „Службени гласник РС“, бр. 34/12; 

11. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, „Службени гласник РС“ бр. 

82/15; 

12. Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи ,,Службени 

гласник РС,, бр. 30/2019; 

13. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе 

алтернативног предмета у основној и средњој школи, „Службени гласник РС“ бр. 

6/01;…101/2005; 

14. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама ,,Службени гласник просветни гласник'' бр. 5/91; 1/92; 

2/3; 3/9; 1/96; 7/98; 3/99; 6/2001; 3/2003, 8/2003; 11/2004; 5/2005; 6/2005; 2/2007; 4/2007; 

7/2008; 11/2008; 5/2001; 8/2001; 9/2013; 6/2014; 5/2016; 

15. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 

,,Службеник гласник РС'' бр. 22/05; 51/08; 88/15; 48/16; 

16. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност средњег образовања и васпитања ,,Службени гласник РС'' бр. 72/19; 

52/11;55/13;35/15;-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-УС, 

17. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 

машинство и обрада метала, „Просветни гласник“ бр. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 

5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 1/01, 9/02, 9/03, 17/04, 22/04, 1/05, 7/05; 12/06; 9/13; 11/13; 

14/13;11/15... 5/16; 

18. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 

електротехника, „Просветни гласник“ бр. 4/93, 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/01, 8/02, 3/03, 

1/05, 7/05, 2/07; 10/07; 7/09; 3/13; 11/13; 14/13; 10/14; 8/15; 4/15 и 6/16; 
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19. Правилник о плану и програму за заједничке предмете у стручним и уметничким 

школама (Сл.гласник-просветни гласник Р.Србије, бр. 4/91,7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 

3/95......10/09, 3/09,.....8/210) 

20. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње 

школе, „Просветни гласник“ бр. 6/03, 23/04 и 9/05; 

21. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 

средстава за остваривање планова и програма заједничких предмета у 

стручним школама за образовне профиле трећег и четвртог степена стручне 

спреме, „Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 7 /91; 

22. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 

средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за 

стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем 

трајању у стручним школама за подручје рада машинство и обрада метала, 

„Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8 /91, 6/98, 3/99, 1/01,8/02, 9/03; 

23. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 

средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за 

стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем 

трајању у стручним школама за подручје рада електротехника, „Службени 

гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8 /91 и 2/07; 

24. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи, „Службени 

гласник РС –Просветни гласник“ бр. 5/12; 

25. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, 

васпитача и стручних сарадника, „Службени гласник РС“ бр. 81/2017; 48/2018; 

26. Правилник о полагању стручног испита испита за секретара установе, 

„Службени гласник РС“ бр. 8/11; 

27. Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Република Србија, 

Министарство просвете и спорта, Београд 2005. године; 

28. Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за 

школску 2018/2019. годину, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар 

за професионални развој запослених; 

29. Правилник о вредновању квалитета рада установе, ’’Службени гласник РС’’ бр. 

14/18; 

30. Закон о безбедности и здрављу на раду, ,,Службени гласник РС,, бр. 101/05 и 91/13; 

31. Закон о заштити од пожара, ,,Службени гласник РС'', бр. 111/09; 20/15; 87/18; и др. 

32. Правилник о садржају и начину издавања образца извештаја о повреди на раду, 

,,Службени гласник РС'', бр 4/2016; 

33. Уредба о занимању радним места-шифрарник занимања, Службени гласник РС 

бр.12/16;  

34. Правилник о ближим условима за избор директора установе образовања и 

васпитања, ,,Службени гласник'', бр. 88/17; 

35. Одлука о мрежи јавних средњих школа ,,Службени гласник РС,, бр. 49/2019; 62/2018 

и 94/2018; 

36. Правилник о стручно педагошком надзору ,,Службени гласник РС'' бр. 34/2012; 

37. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање 

и занемаривање, ,,Службени гласник РС'' бр. 65/2018; 

38. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, 

,,Службени гласник РС'' бр. 22/2005; 48/2016; 



 7 

39. Правилник о програму обуке и полагања испита за лиценцу за директора 

установе образовања и васпитања, ,,Службени гласник РС'' бр. 63/2018; 

40. Правилник о општинском савету родитеља, ,,Службени гласник РС'' бр. 72/2018; 

41. Правилник о програму стручне матуре и завршног испита, ,,Службени гласник РС'' 

бр. 1/2018; 

42. Закон о дуалном образовању, ,,Службени гласник РС'' бр. 101/2017; 

43. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама 

,,Службени глалсник РС'' бр. 21/2015; 16/2018; 

44. Закон о заштити података о личности, ,,Службени гласник РС'' бр. 87/2018; 

45. Закон о равноправности полова, ,,Службени гласник РС'' бр. 104/2009; 

46. Закон о изложености становништва дуванском диму, ,,Службени гласник РС'' 

бр.30/2010; 

47. Закон о безбедности и заштити здравља на раду, ,,Службени гласник РС'' бр. 

101/205; 

48. Закон о раду (Сл.гласник Р.Србије 24/5, 61/5, 54/9, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17; 

49. Шифарник занимања (Сл.гласник Р.Србије, бр. 12/16) 

50. Мреже школе (Сл.гласник Р.Србије, бр. 7/94; 
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Б. Општи акти школе: 

 

- Статут 

- Школски развојни план, 

- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика, 

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика, 

- Правилник о организацији и полагању испита, 

- Правилник о безбедности здравља на раду, 

- Правила понашања, 

- Пословник о раду Школског одбора, 

- Пословник о раду Савета родитеља, 

- Правилник о дисциплинској одговорности, 

 

В. Остале смернице у раду и планирању: 

 

Смернице из републичке развојне документације и стратегија развоја појединих 

области: 

- Стратегија развоња образовања у РС до 2020. године, ’’Сл.гласник РС, бр.107/2012’’, 

посебно у следећим сегментима: - развој људских ресурса и стварање 

људског капитала; - успостављање флексибилног система иницијалног и континуираног 

стручног образовања... ; - стварање услова за образовање одраслих; - ... модернизовање 

опреме и наставних средстава...; - успостављање система каријерног вођења и 

саветовања...; 

- Стратегија образовања одраслих у Републици Србији у којој се истиче значај 

образовања одраслих због социјално-економске трансформације и транзиције ка новим 

технологијама и високопродуктивној економији; 

- Национална стратегија о старењу 2006 – 2015. године која као један од стратешких 

праваца има подстицањедоживотног образовања; 

- Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Србији 2008 – 2015. 

године као као посебан циљ истиче осигурање поштовања остваривања права свих особа 

са инвалидитетом на адекватно образовање уз обезбеђивање једнаких могућности за учење 

и развој; 

- Стратегија развоја информационог друштва у републици Србији која говори о 

развоју Е-образовања са циљем подизања нивоа знања и вештина за коришћење ICT код 

најшире популације и потреби изградње образовног система прилагођеног потребама 

информационог друштва, са кључним областима деловања на: увођење концепта 

накнадног образовања и учења током читавог живота; прилагођавање образовних 

програма и наставног процеса потребама информационог друштва; оспособљавање 

наставних кадрова за модерне облике наставе; 

- Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама, Република Србија, Министарство 

просвете, Београд 2007. године. 
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2.2 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА 

 

Школа је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле: 

Подручје рада: 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА  Трајање Број решења 

Машински техничар 4 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Машински техничар за ком.конструс. 4 год 022-05-221/93-03 од 09.06.2004 

Машинбравар 3 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Бравар 3 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Аутолимар 3 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Лимар 3 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Аутомеханичар 3 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Металостругар 3 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

   

   

 

 

Подручје рада: 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  Трајање Број решења 

Електротехничар енергетике 4 год 022-05-221/93-03 од 25.04.2002 

Електротехничар рачунара 4 год 022-05-221/93-03 од 09.06.2005 

Електротехничар погона 4 год 022-05-221/93-03 од 25.04.2002 

Електро-механичар за термо и рас.уређ. 3 год 022-05-221/93-03 од 01.12.2000 

Електроинсталатер 3 год 022-05-221/93-03 од 05.06.2000 

Аутоелектричар 3 год 022-05-221/93-03 од 07.06.1998 

Електромонтер мрежа и постројења 3 год 022-05-221/93-03 од 09.06.2002 

Електро-механичар за термо и рас.уређ. 3 год 022-05-221/93-03 од 09.02.2011 

 

 

Подручје рада: 

ТЕКСТИЛСТВО  Трајање Број решења 

Текстилни техничар 4 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Кројач – конфекционер 4 год 022-05-221/93-03 од 14.04.1994 

Моделар одеће – оглед 4 год 022-05-221/93-03 од 12.06.2009 

Моделар одеће – оглед  4 год 022-05-00221/93-03 oд 09.06.2011 

Дизајнер текстилних материјала 4 год 022-05-00221/93-03 oд 24.04.2013 

Модни кројач 3 год 022-05-00221/93-03 од 24.08.2017 
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2.3 О ШКОЛИ 

 

Кратак историјат школе 

 

Техничка школа у Пријепољу вуче своје корене из далеке 1918. године, када је на 

иницијативу женског добровољног и просветног друштва, у Пријепољу основана Женска 

занатска (радничка) школа. За ову школу држава је обезбедила учитељицу, а о свему 

осталом бринули су грађани Пријепоља. У њој су се варошке и сеоске девојке 

оспособљавале за самосталан рад у предењу, ткању, шивењу рубља, прављењу одела, 

ћилима… а сеоске девојке су припремане за послове земљорадње и сточарство.  

Уз ову женску занатско-радничку школу у Пријепољу је од 1918. године радила, са 

повременим прекидима, и Вечерња шегртска школа, у којој су трговачки подмладак и 

шегрти разних заната стицали опште и стручно знање за самосталан рад, као будући 

трговци и занатлије.  

Након рата 1945. године отпочело се са обновом Пријепоља. Године 1946/47. 

почела је са радом и Радничка школа која је добила име Школа ученика у привреди и 

занатству, а касније Школа за КВ раднике. Од свог оснивања школа је пролазила кроз 

различите фазе развоја и реформи у циљу заузимања адекватног места у друштву и 

привреди. У школи су се изучавала занатска занимања: опанчари, пекари, столари, 

конобари, кројачи, бербери, бравари, лимари др. Школа се развијала и прилагођавала 

потребама средине. Постепено су се поправљали и просторни, кадровски и материјални 

услови.  

Касније су у школи образују кадрови потребни привреди средине, тзв.индустријски 

радници: ткачи, конфекционери, прелци, трговци, угоститељи и сва занимања машинске 

струке. За 32 године рада Школа је оспособила 2.229 квалификованих радника који су 

били носиоци продуктивности и развоја производње у општини.  

Године 1977.школа за  КВ раднике прикључује се Образовном центру за усмерено 

образовање. Образовни центар се гаси 1980. године и затим Школа за КВ раднике израста 

у Средњу школу ,,Сретен Вукосављевић’’ и траје до 1990.год. када се издваја 

угоститељска струка у засебну школу, а школа постаје Машинско-текстилна школа 

,,Сретен Вукосављевић’’и под тим називом живи до 1998. године када прераста у данашњу 

Техничку школу, а исте године уведена је електротехничка струка. 

Основна делатност школе је школовање ученика у трогодишњим и 

четворогодишњим образовном профилима у подручјима рада машинство и обрада метала, 

електротехника и текстилство.  

 

Мисија 

 

Техничка школа у Пријепољу је највећа средња стручна школа у општини која 

образује свестране личности способне за рад, живот и даље напредовање и квалификовање 

за одређена занимања. Срећа је кад радиш оно што волиш, окружен људима на које можеш 

да се ослониш, знајући да твој добро обављен посао враћа осмех на лице другима. 

Трудимо се да код ученика развијемо свест о својим правима али и одговорностима. 

Основна делатност школе је школовање ученика у трогодишњим и 

четворогодишњим образовним профилима у подручју рада машинство, електротехника и 

текстилство и њихово стручно и професионално оспособљавање како за одређену струку, 
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тако и за ширу професионалну оријентацију, развој радних навика и формирање 

позитивног размишљања, оспособљавање за практичну примену стеченог знања, као и за 

даље школовање. 

Најважнији део традиције наше школе је квалитетно образовање и васпитање 

стручног кадра за потребе тржишта рада. 

Ово постижемо свеобухватним преношењем и усвајањем како теоријског тако и 

практичног дела наставе. 

Неговање сарадње ученика и наставника, један је од приоритета а заснива се на 

медјусобном разумевању, уважавању, поверењу, правичности и одговорности свих 

учесника васпитно – образовног процеса, као и надоградња добрих односа са локалном 

заједницом и пословним партнерима. 

 

 

Визија 

 

Нашу школу и на даље видимо као место где ће ученици стицати трајна и 

применљива знања. 

Желимо да нас локална заједница и у будуће препознаје као васпитно-образовну 

установу коју одликују: рад у савременим просторно-техничким условима и атмосфера 

позитивних међусобних односа свих актера васпитно-образовног процеса. 

Трудићемо се да наша школа буде привлачна, ефикасна и атрактивна за ученике, 

родитеље и локалну заједницу како би постала водећа школа у рангу. 

Све активности које се у школи предузимају и реализују усмерене су у правцу 

остваривања визије дефинисани Школским развојним планом 2016-2020.године. 

,,Желимо да за период од 5 година постанемо школа са савременим и модерним наставним 

средствима која ће промовисати добру наставу и квалитетне наставнике, у којој ће сваки 

ученик и наставник бити задовољнији и гајити односе узајамног поштовања. Настајаћемо 

да негујемо богаство садржаја личности сваког детета и тежићемо ка сталном 

самоусавршавању. Постаћемо школа отворена за иновације.’’ 

 

 

3 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРСТОРНИ  УСЛОВИ 

РАДА 
Техничка школа 

 
4.децембра бр.3 

Пријепоље 

интернет адреса: www.tsprijepolje.edu.rs 

e-mail: tsprijepolje@eunet.rs 

директор школе: дипл.инж. Небојша Јевтовић 

e-mail:  tsprijepolje@eunet.rs 

Телефони - директор Школе:   (033) 710 039 

- рачуноводство, 

- секретар (033) 711 990 

- факс (033) 710 039 

број регистрације у судском fi373/85  

http://www.tsprijepolje.edu.rs/
mailto:tsprijepolje@eunet.rs
mailto:tsprijepolje@eunet.rs
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регистру  

шифра делатности: 80220 

матични број: 07341415 

PIB: 100808400 

текући рачун Школе: 840-698660-27 

 

3.1 ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

Школа има довољан број учионица, кабинета и радионица за рад.  

Свеукупна теоријска настава одвија се у старој згради гимназије, три учионице на 

стубовима које су спојене са економском школом и две учионице у дворишној згради. 

Практична настава за машинску, текстилну и елетро струку одвија се у дворишној 

згради, а делом у предузећима. 

Опремљеност напред наведених кабинета је на задовољавајућем нивоу, што би за 

обавезу школи у будуће била активност на набавци савременијих учила, средстава за рад и 

реквизита за рад у кабинетима практичне наставе. Аномалија школе јесте непостојање 

лифта што додатно отежава рад са ученицима који реализују наставу по инклузивном 

образовању. 

 

Ред.б

рој 
Врста просторије Број 

Опис-опрема  

1.  Кабинети 11 
Табла, графоскопи, дијапројектори, флип чарт, ЦД 

Плејер, епископ, касетофон 

2.  Специјализоване учионице -  

3.  Учионице опште намене 3 
Табла, зидне шеме и модели (по потреби друга 

опрема се узима из кабинета) 

4.  Информатички кабинети 3 

Рачунари, штампачи, елоктронска табла, видео-

бим, пројектори, ТВ, Машина за коричење, флип 

чарт, графоскоп, скенер, интернет, фотоапарат, 

мини камера,  

5.  Фискултурна сала 1 
Градска спортска дворан (стандардна опрема 

спортске дворане) 

6.  Спортски терени 1 
Терен за мали фудбал, рукомет, одбојку и кошарку, 

(стандардна опрема отворених спортских терена) 

7.  Библиотека 1 
12000 књига, компјутер, интернет, ТВ, ЦД плејер, 

Видео бим. 

8.  Радионице 9 

Стругови, тестере, бушилице, глодалице, 

брусилице, ручне стеге, апарати за заваривање, 

шиваће машине, машина за плетење, 

електроиспитивачки столови, рачунари, 

штампачи…… 

9.  Остале просторије 9 

Магацински простор, хигијенско-санитерне 

просторије, канцеларије, просторије за рад 

синдиката, просторије за помоћне раднике, 

ходници и степенишни простор 

Укупна површина грејног простора са којим школа располаже је 3650 м2. 
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3.2 ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 

 

Опремљеност школе наставним средствима и опремом  у односу на важеће 

нормативе у процентима дата је у следећој табели: 

Ред Бр. Предмет Опремљеност % 

1.  Српски језик 70 

2.  Руски и Енглески језик 70 

3.  Филозофија, Социологија и Устав 60 

4.  Ликовна култура 50 

5.  Музичка уметност 70 

6.  Историја 85 

7.  Географија 92 

8.  Физичко васпитање 80 

9.  Математика 85 

10.  Физика 70 

11.  Хемија 50 

12.  Биологија (Екологија) 85 

13.  Информтика 100 

14.  Машинска гурпа предмета 90 

15.  Текстилна група предмета 95 

16.  Елктротехничка група предмета 85 

 

3.3 ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 

РАДА 

У наредном периоду школа планира да средствима од донација као и реализациом 

пројеката, делом из сопствених прихода унапреди материјално-техничке услове рада 

школе, набавком следеће опреме: 

Време Место Начин Опис Носиоци 

Током 

школске 

године 

Канцеларије 
Сопственим 

приходима  

Замена подова, преправка и 

фарбање канцеларијског намештаја, 

као и инвестирање у набавци нове 

опреме  

Директор, Тим за 

ШРП  

 

Током 

школске 

године 

Радионице 

текстилне 

струке 

Сопственим 

приходима и 

донацијама 

Уређење радионичког и 

кабинетског простора као и набавка 

савременије опреме 

ОПН, Тим за ШРП 

Током 

школске 

године 

Радионице 

машинске 

струке 

Сопственим 

приходима и 

донацијама 

Набавка материјала и опреме за 

реализацију прак.наст. 

аутомеханичара и аутолимара као и 

опреме за МТ за КК 

ОПН,пред.стручних 

акт.наставници, 

Тим за ШРП 

Током 

школске 

године 

Радионице 

електро струке 

Сопственим 

приходима и 

донацијама 

Набавка материјала и опреме за 

реализацију прак.наст. МТРУ и 

инсталатера као и опреме за 

електротехничара рачунара 

ОПН,пред.стручних 

акт.наставници, 

Тим за ШРП 

Током 

школске 

Школско 

двориште 

Сопственим 

приходима 

Уређење дворишта, поправка 

зидова и ограде, уређење цветњака 

ОПН,пред.стручних 

акт.наставници 
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године  

Током 

школске 

године 

Школски 

простор  
Уз помоћ пројеката 

У циљу реализације наставе по 

ИОП-у 

СТИО, ОПН, Тим 

за ИО и Тим за 

ШРП 

Током 

школске 

године 

Кабинети 

информатике 

Сопственим 

приходима и 

донацијама 

Набавка рачунара и друге опреме 
ОПН,пред.стручних 

акт.наставници 

 

 

 

4 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА  

4.1 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И КООРДИНАТОРИ ПРАКТИЧНЕ 

НАСТАВЕ 

Име и презиме 
Врста стр. 

спреме 

Год. радног 

стажа 

Лиценца 

 

% 

Ангажовања  

Небојша Јевтовић  ВСС 35 Да 100 

Изудин Земанић  ВСС 26 Да 60 

Звонко Дучић  ВСС 23 Да 40 

4.2 НАСТАВНИ КАДАР  

Име и презиме Врста стр. спреме 
Предмети који 

предаје 

Г
о

д
. 

р
а

д
. 

ст
а

ж
а

 

Л
и

ц
ен

ц
а

 

%
 

А
н

га
ж

о
в
а

њ
а

  
у 

ш
к

о
л

и
 

%
 

а
н

га
ж

о
в
а

њ
а

 у
  

д
р

уг
о

ј 
ш

к
о

л
и

 

(к
о

јо
ј)

 

Мандић Светлана Проф. српског Српски јез. и књ. 26 Да 100  

Хамзић Аида Проф. српског Српски јез. и књ. 15 Да 100  

       

Зекић Сенада Проф. руског ј. Руски језик 33 Да 44,44 55,56%-Гимназија 

Куркић Весна Проф. енглеског ј.  Енглески језик, Рус.ј. 22 Да 100  

Стељић Милијана Проф. енглеског ј.  Енглески језик 20 Да 44,44 33,33%-Гимназија 

Рондић Едита Проф. математике Математика 2 Не 100  

Бандука Милица  Проф. математике Математика 1 Не 100  

       

Кајевић Мерсудин Проф. биологије Биологија и еколог.  Да 30 70%-Економска школа 

Јаковљевић Драгиша  Проф. физике Физика, практ.наст. 37 Да 100  

Каргановић Драгана  Проф. хемије Хемија, грађ.васп. 20 Да 50 50%-ОШ Сељаш., Екон. 

Кријешторац Меша  Проф. географије Географија 29 Да 35 65%-Екон.шк.  

Чичић Сабира  Проф. историје Историја 28 Да 55 35%-ОШ Сељаш. 

Ханић Бахрија Проф. филозофије Филозофија,гр.васп. 9 Да 20 80%-Економска ш. 

 Проф. физичког Физичко васп.     
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Богавац Бојан Проф. ликовног 
Ликовна култура 

14 Да 15 85%-Гимназија, 

Економска, ОШ ВЖупа 

       

Бекто Анела Проф. социологије 
Устав и право 

грађана, социологија 
13 Да 55  

Ћубић Бранко Проф. физичког Физичко васп. 39 Да 100  

Козица Бајрам Проф. физичког Физичко васп.  Да 40 60%-ОШ Сељ.  

Дучић Звонко Проф. електротехнике Елек.група пред. 23 Да 60  

Марјановић Ранко Проф. електротехнике 
Елек.група пред., 

математика 
16 Да 100  

Бјелак Сенита  Проф. електротехнике Елек.група пред. 24 Да 100  

Ровчанин Мевлудин Проф. електротехнике 
Елек.група пред., 

рач.и инф. 
14 Да 100  

Дучић Иван Инж. елкетротехнике Практ.настава 39 Да  100  

Дрчалић Владимир Инж. елкетротехнике Практ.настава 19 Да 100  

Дучић Ацо Инж. елкетротехнике 
Практ.настава, и ел. 

гр.предм. 
26 Да 82,23  

Бандука Миливоје Проф. машинства Маш.гр.предм. 29 Да 100  

Земанић Изудин  Проф. машинства Маш.гр.предм. 26 Да 40  

Вранић Драгица Проф. машинства Маш.гр.пр. 15 Да 100  

Чпајак Желимир Проф. машинства Маш.гр.предм. 24 Да 100  

Несторовић  Игор Проф. машинства Маш.гр.предм. 19 Да 100  

Фемић Ненад Проф. машинства Маш.гр.предм. 21 Да 100  

Карајанковић Милинко Нас. Прак. Наставе Маш.гр.пред., 35 Да 100  

Лазаревић Снежана Проф. текстилства Текст.група пред. 31 Да 100  

Ружић Сенада Проф. текстилства Текст.група пред. 34 Да 100  

Љујић Вања  Проф. текстилства 
Текст.група пред., 

пр.наст. 
21 Да 100  

Вукашиновић Славица Нас. Практи. Наставе Практ.настава 27 Да 100  

Средојевић Бранко Нас.практичне наставе 
Ел.гр.предм., рач.и 

инф. 
16 Да 100  

Чакаревић Драган Проф.текст.гр.предм. Практична настава  26 Да 100  

Букушић Светлана Проф.текст.гр.предм. Практична настава 24 Да 100  

Матовић Жана-пр.вер. Верска настава Прав.веронаука  Не 35  

Aлен Дураковић-и.в. Верска настава Исламска веронаука 4 Не 35  

 

4.3 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ  

Име и презиме Врста стр. спреме Послови на 

којима ради 

Године 

радног 

стажа 

Лице

нца 

 

% 

ангажовањ

а у школи 

% 

Ангажов.  

другој школи 

Адмира Турковић  Мастер педагог Ст.сарадник 12 Да 100  

Дучић Ацо Проф.ел.гр.пр. Библиотекар 26 Да 17,77  

Стељић Милијана Проф.енглеск.јез. Библиотекар 20 Да 22,23  

Чичић Сабира Проф.историје библиотекар 28 Да 10  
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4.4 САРАДНИЦИ – РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ИЗ ДРУГИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПО УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ 

 

Из других организација нема ангажованих радника по уговору о извођењу наставе 

 

4.5 ВАННАСТАВНИ КАДАР  

( секретар, административно особље, техничко особље...)  

Име и презиме 
Врста стр. 

спреме 

Послови на којима 

ради 

Године 

радног 

стажа 

Лиценца 

 

% 

ангажовањ

а у школи 

% 

Ангажов.  

другој 

школи 

Новосел Мира Дипл.правн. Секретар 31 Да 100  

Матовић Слободанка Струк.економ Шеф рачуноводства 28  100  

Матовић Слађана Гимназија Адм.финансијски радн. 37  50  

Поровић Јусуф Металостругар Спремачица   100  

Радивојевић Миодраг Маш.техничар Домар/ложач 19  100  

Пејатовић Миле 
Рук.парних кот. Домар/ложач/одр.маш.

и опреме 
19  100 

 

Јанковић Нада Осн.школа Спремачица 20  100  

Бјелак Садија Ср.школа Спремачица 26  100  

Марковић Госпава Осн.школа Спремачица 31  100  

Планић Верица Осн.школа Спремачица 28  100  

Зиндовић Вера Осн.школа Спремачица 38  100  

Шантић Есма Осн.школа Спремачица 29  100  

       

 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ШКОЛЕ 

5.1 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА  

5.1.1  Бројно стање ученика по подручјима рада. образовним профилима  

 

 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 

ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ 

 

СМЕР 

РАЗРЕДИ 

УКУПНО 
I РАЗРЕД 

II 

РАЗРЕД 

III 

РАЗРЕД 

IV 

РАЗРЕД 

бр. 

уч. 

бр. 

од. 

бр. 

уч. 

бр. 

од. 

бр. 

уч. 

бр. 

од. 

бр. 

уч. 

бр. 

од. 

бр. 

уч. 

бр. 

од. 

Електротехнка 

Електротехничар 

рачунара 
20 1 26 1 29 1 0 0 75 3 

Електротехничар 

енергетике 
0 0 0 0 0 0 13 1 13 1 
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ЕМТРУ 15 0,5 0 0 10 0,5 0 0 25 1 

Електроинсталатер 15 0,5 0 0 9 0,5 0 0 24 1 

Maшинство 

Маш.технич. за КК 16 1 26 1 24 1 25 1 91 4 

Аутомеханичар 0 0 12 0,5 0 0 0 0 12 0,5 

Аутолимар 0 0 15 0,5 0 0 0 0 15 0,5 

Текстилство Модни кројач-дуално 20 1 25 1 20 1 0 0 65 3 

УКУПНО 86 4 104 4 92 4 38 2 320 14 

 

 

 

5.1.2 Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у 

школи 

Раз/

одел 

Број ученика 

I страни језик II страни језик 

енг рус фра нем енг рус фра нем 

         

I1 20 0       

I2 24 6       

I3 16 0       

I4 13 7       

II1 25 1       

II2 20 6       

II3 20 7       

II4 20 5       

III1 15 14       

III2 11 8       

III3 13 11       

III4 11 9       

IV1 13 0       

IV2 18 7       

SV 239 81       

 

 

5.1.3 Ванредни ученици 

 

Упис ванредних ученика на програме преквалификације и доквалификације 

обавиће се након одобрења предложеног плана уписа од стране Министарства просвете. 

У току је обнављање школске године за ученике који су уписани претходних година.  
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5.1.4 План уписа на програме преквалификације и доквалификације и 

стручног усавршавања: 

Образовни профил 

 

Стручно 

оспособљавање 
Преквалификација 

Доквалифика

ција 
Укупно 

Машински тех.за ком.констр.  5 10 15 

Аутомеханичар  5  5 

Аутолимар  5  5 

Лимар  5  5 

Бравар  5  5 

Инсталатер  5  5 

Електротех.енергет.  5 15 20 

Електротех.рачунара     

Аутоелектричар  5  5 

Елек.мон.мрежа и пост  5  5 

Ел.мех.термо и рас.ур  5  5 

Електроинсталатер  5  5 

Текстилни техничар  5 5 10 

Моделар одеће  5 5 10 

Конфекционер-кројач  5  5 

5.1.5 Путовање ученика до школе 

 

Разред Број ученика који путују у једном правцу 

3-5 км 6-10 км Преко 10 км 

Први 16 27 29 

Други 8 28 26 

Трећи 6 11 10 

Четврти 2 14 7 

Укупно 32 80 72 
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5.2 РИТАМ РАДА 

 

Школа има петодневну радну недељу у току године према календару и има једну  

радну суботу. 

 рад у првој смени траје од 7
30

 - 13
30

  

 

 

Распоред звоњења у школи 

 
 7,25 

 7,30 - 8,15  5 минута одмора 

 8,20 - 9,05  5 минута одмора 

 9,10 – 9,55   30 минута одмора  

 10,25 - 11,10 5 минута одмора 

 11,15 - 12,00  5 минута одмора 

 12,05 - 12,50  5 минута одмора 

 12,55 – 13,40 

 

 

Распоред смена 
 

Школа ради само у првој смени. 

 

5.3 ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА 

 

Р. бр Презиме и име 

Одељенско 

старешинст

во 

Предмети које наст.пред. 
Одељења у кojима 

наст.предаје 

1.  Кајевић Мерсудин  Биологија, екологија I1,2;  II2;  
2.  Земанић Изудин   Mашинска гр.предм.,рач.  III3; IV2; 

3.  Мандић Светлана IV 2 Српски јез.и књиж. II1; III 1-4; IV1,2;  

4.  Хамзић Аида   II 3 Српски јез.и књиж. I1-4; II2-4; 

5.  Зекић Сенада  Руски језик III1-3; IV2;  

6.  Чпајак Светлана  Руски језик I2,4; II1-4; 

7.  Куркић Весна I 1 Енглески језик  I1-4; III1-3; IV1,2; 

8.  Стељић Милијана  Енглески језик  II1-4; 

9.  Рондић Едита  Математика I1;II1; III1,2; IV1; 

10.  Бандука Милица  Математика I3; II3; III3;IV2; 

11.  Јаковљевић Драгиша  Физика и практ.настава I1-4; II1-3;  

12.  Каргановић Драгана   Хемија и Гр.васп. I1-4;  II1-4; 

13.  Кријешторац Меша   Географија,грађ.васп. I2,4; II1,2;   

14.  Чичић Сабира   Историја I1-4; II2; 

15.  Ханић Бахрија  Филозофија, гр.васп. IV1,2;  

16.  Богавац Бојан  Ликовна култура I1,2;II3;III4; 

17.  Бекто Анела  Социологија и уст.и пр.гр.,г.в I3,4;III1-4; IV1,2; 

18.  Ћубић Бранко  Физичко васпитање I1; II1,2,4; III1-4; IV1,2;  

19.  Козица Бајрам  Физичко васпитање I2-4;II3; 
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20.  Дучић Звонко  Елек.тех.група  пред. I1,2;II1; IV1; 

21.  Марјановић Ранко IV 1 Елек.тех.група  пред.и мат. III1,2; IV1; 

22.  Бјелак Сенита  II 1 Елек.тех.група  пред. II1; III1; IV1; 

23.  Ровчанин Мевлудин III 1 Елек.тех.група  пред. II1; III1;IV1; 

24.  Дучић Иван I I 2 Практична настава –ел. I1,2; III2; 

25.  Дрчалић Владимир  Практична настава, ел.г.пр. I1;II1; III2; 

26.  Дучић Ацо  Практична настава, ел.г.пр. III2; IV1; 

27.  Средојевић Бранко I 2 Ел.гр.предм.,рач.и инф.  I1,2,4; III2;  

28.  Бандука Миливоје III 3 Машинска груп.пред. I2,3; II2,3; III3;  

29.  Вранић  Драгица II 2 Маш. груп.пред., мат.инф. I2-4;II2-4;III2-4;  

30.  Чпајак Желимир  Машинска груп.пред.  I3;  II3;III3; IV2; 

31.  Несторовић  Игор I 3 Машинска груп.пред. I1,3; II2,3; III3; IV2; 

32.  Фемић Ненад  Машинска груп.пред. II1; III1,3;  

33.  Карајанковић Милинко  Практична настава-маш. II3,4; III3; 

34.  Ружић Сенада  II 4 Текст.група предмета I4; II4; III4; 

35.  Лазаревић Снежана I 4 Текст.група предмета I4; II4; III4; 

36.  Љујић Вања  II 4 Текст.група предмета  I4; II4; III4; 

37.  Вукашиновић Славица  Практична настава-тек. II4; III4; 

38.  Чакаревић Драган  Текстилна група предмета  II4; III4; 

39.  Букушић Светлана  Текстилна група предмета II4; III4; 

40.  Матовић Жана  Верска настава I1-4; II1-4; III1-4; IV1-2; 

41.  Дураковић Ален  Верска настава I1-4; II1-4; III1-4; IV1-2; 

 

 

5.4 СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА 

СТРУКТУРА 40 ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ШКОЛСКУ  ГОДИНУ 
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5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.  Кајевић Мерсудин 6   1 1    2 2 1   1   4 12  

2.  Земанић Изудин  8   1  1   2 4 1    1  6 16  

3.  Хамзић Аида  18 2 1 1 1    6 10 1 1 1 1 1 1 16 40  

4.  Мандић Светлана 18 2 1 1 1 1   6 10 1  1 1 1 2 16 40  

5.  Зекић Сенада 8 1  1     2 4 1   1 1  7 17  

6.  Чпајак Светлана 4 1  1     2 2      1 3 9  

7.  Куркић Весна 18 2 2 1  1   6 10 1 1 1 1 1 1 16 40  

8.  Стељић Милијана 8 1  1  1   3 4 1   1   6 17  

9.  Рондић Едита 18 2  1  1 1 1 6 10 1  1 1 1 2 16 40  

10.  Бандука Милица  18 2  1  1 1 1 6 10 1  1 1 1 2 16 40  

11.  Каргановић Драгана  10   1    1 2 5 1   1  1 8 20  

12.  Дерикоњић Наталија 2       1 1 1       1 4  
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13.  Кријешторац Меша  7   1    1 2 3 1   1   5 14  

14.  Чичић Сабира  11   1 1    2 5 1  1 1  1 9 22  

15.  Ханић Бахрија 4   1     1 2 1   1   3 8  

16.  Богавац Бојан 3       1 1 1 1      2 6  

17.  Козица Бајрам 8    1   1 2 4 1 1     6 16  

18.  Бекто Анела 11   1    1 2 5 1   1 1 1 9 22  

19.  Ћубић Бранко 20   1 1  1 1 4 10 1  1 1 1 2 6 40  

20.  Дучић Звонко 12   1  1   2 6 1 1 1   1 10 24  

21.  Марјановић Ранко 20  2 1  1   4 10 1  1 1 1 2 16 40  

22.  Бјелак Сенита  20  2 1  1   4 10 1  1 1 1 2 16 40  

23.  Ровчанин Мевлудин 20  2 1  1   4 10 1  1 1 1 2 16 40  

24.  Дучић Иван 20  2 1  1   4 10 1  1 1 1 2 16 40  

25.  Дрчалић Владимир 20   1  1 1 1 4 10 1  1 1 1 2 16 40  

26.  Дучић Ацо 16   1  1  1 3 8 1  1 1 1 1 13 32  

27.  Средојевић Бранко 20  2 1  1   4 10 1  1 2 1 1 16 40  

28.  Бандука Миливоје 20  2 1  1   4 10 1 1 1 1 1 1 16 40  

29.  Вранић Драгица 20  2 1  1   4 10 1  1 1 1 2 16 40  

30.  Чпајак Желимир 20   1  1 1 1 4 10 1  1 1 1 2 16 40  

31.  Несторовић  Игор 20  2 1  1   4 10 1  1 1 1 2 16 40  

32.  Фемић Ненад 20   1 1 1  1 4 10 1  1 1 1 2 16 40  

33.  Јаковљевић Драгиша 20   1  1 1 1 4 10 1  1 1 1 2 16 40  

34.  Карајанковић Милинко 20   1  1 1 1 4 10 1  1 1 1 2 16 40  

35.  Ружић Сенада  20  2 1  1   4 10 1  1 1 1 2 16 40  

36.  Лазаревић Снежана 20  2 1  1   4 10 1 1 1 1 1 1 16 40  

37.  Љујић Вања 20  2 1  1   4 10 1  1 1 1 2 16 40  

38.  Вукашиновић Славица 20   1  1 1 1 4 10 1 1 1 1 1 1 16 40  

39.  Чакаревић Драган 20   1  1 1 1 4 10 1  1 1 1 2 16 40  

40.  Букушић Светлана 20   1  1 1 1 4 10 1  1 1 1 2 16 40  

41.  Матовић Жана 7       1 1 4 1     1 6 14  

42.  Дураковић Ален 7       1 1 4 1     1 6 14  

 

5.5 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, ПРАКТИЧНЕ 

НАСТАВЕ И ВЕЖБИ 

 

ПРЕГЛЕД НЕДЕЉНОГ И ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

Машинство и обрада метала 
Први 

разред 
Други разред Трећи разред 

Четврти 

разред 
Укупно 

Р.б. Предмет 
1 одељења 2 одељења 1 одељења 1 одељења 5 одељења 

Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год 

1.  Српски језик и књижевност 3 111 5 185 3 111 3 96 14 503 

2.  Руски језик 2 74 2 74 2 74 2 64 8 286 

3.  Енглески језик 2 74 4 148 2 74 2 64 10 360 

4.  Социологија     2 74   2 74 

5.  Филозофија       2 64 2 64 

6.  Устав и право грађана       1 32 1 32 

7.  Историја 2 74 2 74     4 148 

8.  Географија   2 74     2 74 

9.  Музичка уметност   1 37     1 37 
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10.  Ликовна култура   1 37     1 37 

11.  Математика 5 185 7 259 5 185 5 160 22 789 

12.  Физичко васпитање 2 74 4 148 2 74 2 64 10 360 

13.  Физика 2 74 2 74     4 148 

14.  Хемија 2 74       2 74 

15.  Биологија   2 74     2 74 

16.  Екологија и зашт.жив.средине           

17.  Рачунарство и информатика           

18.  Механика 2 74 2 74     4 148 

19.  Машински елементи   4 148 2 74   6 222 

20.  Техничко цртање           

21.  Техничка физика           

22.  Хемија и машински материјали           

23.  Технологија обраде   3 111 3 111   6 222 

24.  Организација рада       2 64 2 64 

25.  ТОП   4 148     4 148 

26.  Рачунари и програмирање 4 148   8 296   12 444 

27.  Машински материјали 2 74       2 74 

28.  Тех. Цртање са нацртном геометр. 4 148       4 148 

29.  Отпорност материјала   2 74     2 74 

30.  Компјутерска графика   6 222     6 222 

31.  ОЕ и  електронике   2 74     2 74 

32.  Хидраулика и пнеуматика     2 74   2 74 

33.  Термодинамика     2 74   2 74 

34.  Моделирање М.Е. и К.      4 148 6 192 10 340 

35.  Моделирање М.Е. и К. У блоку       3,52 120 3,52 120 

36.  Аутоматизација и роботика       4 128 4 128 

37.  Конструисање       8 256 8 256 

38.  Испитивање машинских констр.       2 64 2 64 

39.  Основе електротехнике   2 74     2 74 

40.  Практична настава   24 888 9 333   33 1221 

41.  Практична настава у блоку           

42.  Грађанско васпитање 1 37 1 37   1 32 3 106 

43. П Православна верска настава 1 37 1 37 1 37   3 111 

44. И Исламска верска настава   1 37   1 32 2 62 

 

Подручје рада: Електротехника 

Електротехника 
Први 

разред 
Други разред Трећи разред 

Четврти 

разред 
Укупно 

Р.б. Предмет 
2 одељења 1 одељења 2 одељења 1 одељења 6 одељења 

Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год 

1.  Српски језик 6 222 3 102 5 167 3 93 17 584 

2.  Руски језик     4 132   4 132 

3.  Енглески језик 4 148 2 68 4 132 2 62 12 410 

4.  Социологија     2 70   2 70 

5.  Филозофија       2 62 2 62 

6.  Устав и право грађана     1 31 1 31 2 62 

7.  Историја 5 185       5 185 

8.  Географија 2 74 2 68     4 142 

9.  Музичка уметност 1 37       1 37 

10.  Ликовна култура 1 37 1 35     2 72 

11.  Математика 6 222 3 102 6 202 4 124 19 650 
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12.  Физичко васпитање 4 148 2 68 4 132 2 62 12 410 

13.  Рачунарство и информтика 8 296       8 296 

14.  Физика 4 148 2 68     6 216 

15.  Хемија 4 148       4 148 

16.  Биологија 2 74       2 74 

17.  Екологија 1 37       1 37 

18.  Основе електротехнике 8 296 4 136     12 432 

19.  Елетроника   4 136     4 136 

20.  Електрична мерења            

21.  Ел. Инсталације и осветлење     3 93   3 93 

22.  Електрични апарати и уређаји     2 62   2 62 

23.  Основе аутоматског управљања       4 124 4 124 

24.  
Економика и организација 

предузећа 

    2 62 2 62 4 124 

25.  Ел.инсталације јаке струје            

26.  Програмирање   4 136 8 280   12 416 

27.  Ел. Машине     2 62   2 62 

28.  Ел. Термички уређаји     2 62   2 62 

29.  Расхладни уређаји     3 93   3 93 

30.  Електроника у енергетици           

31.  Мерења у електроенергетици           

32.  Рачунари     5 175   5 175 

33.  Рачунарски хардвер   4 136     4 136 

34.  Рачунарски хардвер у блоку   0,65 24     0,65 24 

35.  Софтверски алати   4 136     4 136 

36.  Оперативни системи   6 204     6 204 

37.  Оперативни системи у блоку   1,62 60     1,62 60 

38.  Пројектовање ел.инсталација       4 124 4 124 

39.  Обновљиви извори ел.ен.       2 62 2 62 

40.  Електричне маш. са испитив.       4 124 4 124 

41.  Електричне мреже и постр.     2 62   2 62 

42.  Основи машинства           

43.  Мерења у електроници     5 175   5 175 

44.  Електроника 2     5 175   5 175 

45.  Дигитална електроника     5 175   5 175 

46.  Електроенергетика     2 70   2 70 

47.  Teхничко цртање  2 74       2 74 

48.  Рачунарске мреже           

49.  Рачунарска графика и мултимед. 4 148       4 148 

50.  Увод у архитектуру рачунара 2 74       2 74 

51.  Електричне мреже у блоку       2,27 84 2,27 84 

52.  Електрична постр.у блоку       2,59 96 2,59 96 

53.  Рачунари у блоку     1,62 60   1,62 60 

54.  Програмирање у блоку   0,97 36 1,62 60   2,59 96 

55.  Основе аутоматског упр.у блоку           

56.  Ел.мреже       4 124 4 124 

57.  Електрична постројења       4 124 4 124 

58.  Практична настава  12 444 4 136 24 744   40 1324 

59.  Практична настава у блоку   3,24 120 4,86 180   8,10 300 

60.  Грађанско васпитање 1 37   1 35   2 72 

61.  Православна верска наст. 1 37 1 37 1 35 1 31 4 140 

62.  Исламска верска наст. 1 37   1 35   2 72 
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Подручје рада: Текстилство 

Текстилство 
Први 

разред 
Други разред Трећи разред 

Четврти 

разред 
Укупно 

Р.б. Предмет 
1 одељења 1 одељења 1 одељења 0 одељења 3 одељења 

Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год 

1.  Српски језик 3 108 2 66 2 56   7 230 

2.  Руски језик           

3.  Енглески језик 2 72 2 66     4 138 

4.  Ликовна култура     1 28   1 28 

5.  Географија  1 36       1 36 

6.  Математика 2 72 2 66 1 28   5 166 

7.  Физичко васпитање 2 72 2 66 2 56   6 194 

8.  Рачунарство и информтика 4 144       4 144 

9.  Физика 1 36       1 36 

10.  Хемија 1 36       1 36 

11.  Екологија са заштитом жив.ср.   1 33     1 33 

12.  Историја 2 72       2 72 

13.  Социологија са прав. грађана     1 28   1 28 

14.  Tектстилни материјали 6 216       6 216 

15.  Естетско обликовање   6 198     6 198 

16.  Предузетништво      4 112   4 112 

17.  Технологија одеће 2 72 3 99     5 171 

18.  Конструкција одеће  6 216 9 297 9 252   24 765 

19.  Практична настава 12 432 42 1386 54 1512   108 3330 

20.  Практична настава у блоку 1,62 60 7,29 270 12,16 450   21,07 780 

21.  Конструкција од.у блоку   2,43 90 2,43 90   4,86 180 

22.  Савремено одеваље     2 56   2 56 

23.  Грађанско васпитање   1 33     1 33 

24.  Верска настава – православна           

25.  Верска настава – исламска  1 36 1 33 1 28   3 97 

5.5.1 Блок настава 
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Подручје рада Образовни профил 
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ч
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Место извођења 
Број 

група 

вежбе 

Практ. 

настав

а 

Наст. 

у блоку 
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в
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1.  1-1 Електротехника Електротехничар рачунара 20 Ки-лаб Шр - 6 2 

2.  1-2 Електротехника ЕМТРУ – Електроинсталатер 30 ки-ктц Шр - 4 2 

3.  1-3 Машинство Машин.техн.за ком.констр. 16 ки-ктц Шр - 2 0 

4.  1-4 Текстилство Модни кројач-дуално 20 ки-кк шр Шр-пр 6 2 

5.  2-1 Електротехника Електротехничар рачунара 26 Ки-лаб шр Ки-шр 10 2 

6.  2-2 Машинство Машин.техн.за ком.констр. 26 ки - - 2 0 

7.  2-3 Машинство Аутомеханичар-аутолимар 27 км Шр-пр - 2 2 

8.  2-4 Текстилство Модни кројач-дуално 25 кк Пр кк-пр 6 3 

9.  3-1 Електротехника Електротехничар рачунара 29 Лаб-ки - ки 12 0 

10.  3-2 Електротехника ЕМТРУ – Електроинсталатер 19 - Шр-пр Шр-пр 0 2 
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11.  3-3 Машинство Машин.техн.за ком.констр. 24  Шр-пр Шр-пр 0 2 

12.  3-4 Текстилство Модни кројач-дуално 20 кк пр Кк-пр 7 3 

13.  4-1 Електротехника Електротехничар енергетике 13 Ки-лаб  Шр-пр 12 0 

14.  4-2 Машинство Машински техничар за ком.констр. 25 Ки-км - Ки 6 0 

 

 

5.6 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

5.6.1 Изборни предмети 

Предмет 
Први разред Други разред Трећи разред 

Четврти 

разред 

Бр.гр Бр.уч Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч 

Верска настава 4 66 4 73 4 77 2 32 

Грађанско васпитање 2 20 2 31 1 15 1 7 

 

5.6.2 Факултативне активности 

Предвиђен број часова је дат само оријентационо: 

Ред.бр. Назив секције и активности Водитељ Бр. часова 

1.  Спортска секција Козица Бајрам 40 

2.  Рецитаторска секција Мандић Светлана 15 

3.  Литерарна секција Хамзић Аида 15 

4.  Информатичка секција Ровчанин Мевлудин 20 

5.  Еколошка секција Мерсудин Кајевић 20 

 Свега  110 
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5.7 ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У 

ШКОЛИ - ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД 

 

Календар образовно-васпитног рада Техничке школе Пријепоље за школску 

2019/2020.годину 

               
 

На основу члана 28. став  6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.закон и 10/19),  

 
министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 
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                                                                        Р А В И Л Н И К  
O КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног рада 

(теоријска настава, практична настава и вежбе) и школског распуста у гимназији, уметничкој и стручној 

школи, за школску 2019/2020. годину. 

 

Члан 2. 

 

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и 
програмом за гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се годишњим планом рада школе. 

 

Члан 3. 

 

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе остварују на 
годишњем нивоу:  

У гимназији: 

– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;  
– у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.  
У оквиру 37, односно 33 петодневне наставне седмице, гимназија је у обавези 

да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици. 

Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 33 пута. 

            У стручној школи:  
   – у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних 

наставних седмица, односно 185 наставних дана;  
   – у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне 

седмице, односно 170 наставних дана.  
У оквиру 37, односно 34 петодневне наставне седмице, стручна школа је у обавези да годишњим 

планом рада равномерно распореди дане у седмици.  
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута. 

 

Члан 4. 

 

Наставни план и програм за уметничке школе у I, II, III и IV разреду остварује се према годишњем 
плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом. 

 

Члан 5. 

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.  
Прво полугодиште почиње у понедељак 2. септембра 2019. године, а завршава се у петак, 31. јануара 

2020. године.  
Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године, a завршава се у петак, 19. јуна 2020. 

године.  
Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у петак, 22. маја 2020. године, а за 

ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 29. 
маја 2020. године.  

Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разреда 

четворогодишњег образовања стручних школа, за које је наставним планом и програмом прописана 
реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, 

завршава се најкасније у петак, 7. августа 2020. године. 
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Члан 6. 

 

            У току  школске  године  ученици  имају  зимски, пролећни и  летњи распуст.   
Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. 

године, завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак, 3. фебруара 2020. 

године, а завршава се у петак, 14. фебруара 2020. године.  
Пролећни распуст почиње у среду, 15. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 

2020. године.  
За ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике I и II 

разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у понедељак, 22. јуна 2020. године, а 
завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године.  

За ученике IV разреда гимназије, IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих средњих 

стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у 
понедељак, 31. августа 2020. године. 

 

Члан 7. 

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим 

празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује 

радно Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на 

жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – 

спомен на Косовску битку.  

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019. године, Свети 

Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 9. маја 2020. године, Видовдан 28. јуна 2020. године 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве  у  

Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.  

 Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника. 

 

Члан 8. 

 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане 

следећих верских празника, и то:  

 1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 11. августа 2019. године, на први дан Курбанског бајрама и 24. 

маја 2020. године, на први дан Рамазанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 18. октобра 2019. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 

25. децембра 2019. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. 

јануара 2020. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и 

Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 10. 

априла до 13. априла 2020. године;  православци од 17. априла до 20. априла 2020. године). 

 

Члан 9. 

 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у 
којима су се остваривале екскурзије. 

Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди 
годишњим планом рада. 
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Члан 10. 

 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа 
утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.  

Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег образовања и 

матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, школа утврђује 
годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

  
Члан 11. 

 

Пријемни  испити  за  упис  ученика  у  средње  школе,  за  школску  2020/2021. 

годину, биће организовани према следећем календару:  
‒ пријемни испит за упис у средње школе у којима се део наставе одвија на страном језику: субота 

9. мај и недеља 10. мај 2020. године;  
‒ пријемни испит за упис у средње музичке школе: петак 15. мај, субота 16. мај и недеља 17. мај 

2020. године;  
‒ пријемни испит за упис у средње балетске школе: недеља 17. мај, понедељак 18. мај и  уторак 19. 

мај 2020. године; 
‒ пријемни испит за упис у средње уметничке школе ликовне области: петак 15. мај, субота 16. мај и 

недеља 17. мај 2020. године; ‒  
‒ пријемни испит за упис у Математичку гимназију и одељења Математичке гимназије: субота  16. 

мај 2020. године;  
‒ пријемни испит за упис у филолошкe гимназијe и одељења филолошке гимназије: субота 9. мај и 

недеља 10. мај 2020. године - испит из страног језика и 16. мај 2020. године - испит из српског језика и 
књижевности/матерњег језика;  

‒ пријемни испит за упис у одељења обдарених за физику и рачунарство и информатику: недеља 17. 
мај 2020 године; 

‒ пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним сособностима за биологију и хемију: 
субота 16. мај 2020 године;  

‒ предаја докумената за упис у Спортску гимназију: субота, 16. мај  и понедељак 18. мај 2020. 
године. 

 

Члан 12. 

 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. 
годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 13. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије – Просветном гласнику”. 

 

 

Број: 110-00-113/2019-04 

У Београду, 10. маја 2019. године 
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У табеларном приказу, дати су испитни рокови за редовне ученике (разредни, поправни, 

завршни и матурски испити: 

Активности Испитни рок / разред Време 
Почетак школске године I-IV 02.09.2019. 

Први класификациони период I-IV 02.09.2019-08.11.2019. 

Завршетак првог полугођа I-IV 31.01.2020. 

Зимски распуст I-IV 31.01.2020-18.02.2020. 

Почетак другог полугођа I-IV 18.02.2020. 

Трећи класификациони период 
III,IV (матур) 06.04.2020. 

I,II,III,             13.04.2020. 

Пролећни распуст I-IV 15.04.-20.04.2020. 

Завршетак наставе  
III,IV (матур) 29.05.2020. 

I,II,III, 19.06.2020. 

РАСПУСТ  19.06.2020.-31.08.2020. 

Завршни и матурски испит 
Јунски испитни рок III-IV 08-12.06.2020. 

Августовски рок III-IV 24-28.08.2020. 

Поправни и разредни испит 
III-IV 16-18.06.2020. 

I,II,III,IV 24-28.08.2020. 

Крај школске године  31.08.2020. 

 

Припремна настава за ванредне ученике је планирана у свим испитним роковима, за 

све наредне ученике уписане од првог разреда, као и за ванредне ученике који полажу 

допунске испите а уписани су за програме преквалификације и доквалификације за 

одређени образовни профил: 

Испитни рок Припремна настава  Испити 
Новембарски 05.11-08.11.2019. 12.11.2019. 

Јануарско-фебруарски 24.01-29.02.2020. 30.01.2020. 

Априлски 07.04.-10.04.2020. 13.04.2020. 

Јунски 01.06-03.06.2020. 04.06.2020. 

Августовски 24.08.-27.08.2020. 28.08.2020. 

У школи има 5 (пет) испитних рокова за ванредне ученика. Припремни рад се остварује по 

основу чл. 33. став 3. Закона о средњој школи.  

Извођење припремног рада се у великој мери прилагођава потребама и обавезама 

ванредних ученика тако да се одвија током године као и у утврђеним терминима.  

Посебним распоредом рада биће планиране све активности везане за организацију испита 

за редовне и ванредне ученике у јунском и августовском испитном року и ванредне 

ученике у јануарско-фебруарском испитном року, као и датуми поделе диплома.  

 

Такмичења 

Општинска такмичења ученика ове школе из појединих наставних предмета 

обавиће се по распореду који буде утврђен од стране Министарства просвете. 

Учешће у даљим такмичењима, зависи од постигнутих резултата на општинском 

такмичењу, а термини ће бити одређени накнадно (ако се ученици пласирају на окружно, 

републичко).  
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5.8 РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

Ш И Ф Р А Р Н И К    ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА У РАСПОРЕДУ ЧАСОВА 

 

 

 

 

 

 

 

Ш
и

ф

р
а

  

Име и презиме звање 

Ш
и

ф

р
а

  

Име и презиме звање 

2 Мандић Светлана  проф.срп.језика 48 Лазаревић Снежана проф.текстилства 

4    50 Карајанковић Милинко наст.практ.наставе 

5 Хамзић Аида проф.срп.језика    

6   54 Вукашиновић Славица наст.практ.наставе 

9   Зекић Сенада проф.рус.језика 55 Јаковљевић Драгиша наст.пр.наст. и физ. 

10 Чпајак Светлана проф.рус.језика 56 Чакаревић Драган проф. текстилства 

13   57 Земанић Изудин проф.машинства 

14 Бандука Милица проф. математике 58 Вранић Драгица проф.машинства 

15 Рондић Едита проф.математике 59   

19   61   

20 Каргановић Драгана проф.хемије 62 Чпајак Желимир проф.машинства 

21 Кајевић Мерсудин проф.биологије 63 Нестоворић Игор проф.машинства 

22 Дерикоњић Наталија проф.муз.култ. 64 Фемић Ненад  проф.машинства 

23 Чичић Сабира проф.историје 68 Стељић Милијана проф.енгл.језика 

24 Кријешторац Меша проф.географије 71   

25 Бекто Анела проф.уст. и пр.гр. 72 Дучић Звонко проф.електротехнике 

26 Ханић Бахрија проф.филозофије 73   

27 Богавац Бојан проф.лик.култ. 75 Бјелак Сенита проф.електротехнике 

28 Куркић Весна проф.енгл.језика 76 Ровчанин Мевлудин проф.електротехнике 

29   77 Дучић Иван наст.практ.наставе 

30 Ћубић Бранко проф.физ.вас. 78 Дрчелић Владимир наст.практ.наставе 

31 Козица Бајрам проф.физ.вас. 79 Средојевић Бранко наст.практ.наставе 

32   80 Дучић Ацо наст.практ.наставе 

33   82 Марјановић Ранко проф.електротехнике 

34      

42 Бандука Миливоје проф.машинства 83   

43 Љујић Вања проф.текстилства 84 Дураковић Ален Вероуч.-исл.вер.наст. 

44 Букушић Светлана  проф.текстилства 85 Матовић Жана Вероуч.-пр..вер.наст. 

47 Ружић Сенада проф.текстилства    
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5.9  ОГЛЕДИ У ШКОЛИ 

 

Образовни профил који је у огледу је  МОДЕЛАР ОДЕЋЕ у подручју рада текстилство и 

кожарство  изашао је из огледа. 

 

5.10 ИЗВОЂЕЊЕ  УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ 

ОГРАНИЗАЦИЈАМА 

 

Техничка школа сарађује са привредом општине Пријепоље и шире. Сарадња школе 

са привредом се огледа у следећим активностима : 

• Извођење ученичке праксе у привредним организацијама на територији општине 

Пријепоље, 

• Организовање блок наставе и вежби из практичне наставе и других стручних 

предмета у радним организацијама и приватним предузећима. 

Школа и привредни субјекти (социјални партнери) на подручју општине Пријепоље 

имају дугогодишњу сарадњу, с тим што се ова сарадња из године у годину проширује и 

продубљује у зависности од процеса који се дешавају у друштву везаним за образовање и 

транзиционе процесе. 

 

Техничка школа сваке школске године организује и изводи одређену ученичку 

праксу за потребе школовања занимања у трогодишњем трајању. Према плану уписа и 

према наставним плану и програму ученици занатских занимања имају обавезну 

практичну наставу. Техничка школа потписује уговор са одређеним привредним 

организацијама (социјалним партнерима) за обављање практичне наставе за ова занимања 

у оквиру истих. 

С обзиром да школа образује профиле у три области (машинство и прерада 

метала, електротехника и текстилство и кожарство) даће се преглед сарадње са 

социјалним партнерима где се изводи практична настава. 

 

У подручју рада машинство и обрада метала практична настава за наведене 

образовне профиле у трогодишњем трајању реализоваће се у следећим предузећима и 

занатским радњама: 

- аутомеханичар: - практична настава се изводи у школској радионици и делом у 

приватним предузећима, 

- аутолимар: - практична настава се изводи у приватним предузећима, 

 

 

У подручју рада електротехника практична настава за наведене образовне профиле у 

трогодишњем трајању реализоваће се у следећим предузећима и занатским радњама: 

- електроинсталатер: - практична настава се изводи у школској радионици и делом у 

приватним предузећима, 

- ЕМТРУ: - практична настава се изводи у школској радионици. 

 

У подручју рада текстилство практична настава за одељење моделар одеће, реализоваће 

се у школским радионицама а практична настава за одељење модни кројач по дуалном 
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моделу образовања, на основу потписаних уговора са члановима Кластера текстилства, 

реализоваће се у њиховим предузећима.  

 

 

5.11  ВРЕМЕ РАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Екскурзија за ученике четвртог разреда планира се у периоду од 25.05.-30.05.2018. у 

трајању од пет дана. 

Посебним програмом, у договору са родитељима, ученицима, Саветом родитеља, одредиће 

се маршрута, место, време, организациони облици и сви други елементи које захтева 

организација ове ваннаставне активности. 

Такође, планира се једнодневна стручна екскурзија коју ће организовати школа, у сарадњи 

са наставницима верске наставе ради посете одређеним верским објектима и споменицима 

културе ако буде заинтересованих. Време и место биће одређени касније. 

 

5.12 ЗНАЧАЈНЕ КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ШКОЛА 

РЕАЛИЗУЈЕ 

 

При планирању ове врсте делатности полази се од чињенице да је културна 

делатност школе манифестација целокупног васпитно-образовног рада који се остварује у 

њој, чиме се школа афирмише као културни центар и фактор културне трансмисије у којој 

долази до узајамног утицаја средине и школе. 

Планирано је успостављање ближе сарадње између: 

- Школске библиотеке и Матичне библиотеке „Вук Караџић“ у Пријепољу ради размене 

књижног фонда, позајмљивања књига на читање и у опште ради потпунијег задовољења 

интереса корисника обе библиотеке. 

- Школе и Дома културе у циљу узајамне помоћи при одабиру ученика за аматерско 

позориште, заједничког наступа у организовању јавних трибина, и др.. 

- Школе и Музеја у Пријепољу у прикупљању експоната за еkолошку збирку школе. 

- Школе и спортских организација, друштава и клубова за програмирање и планирање 

коришћења спортских објеката - спортских сала, стадиона ФК „Полимље“ и спортских 

терена. 

- Школе и редакција,  листа „Полимље“ и ТВ „Форум“ у циљу учешћа у емисијама за 

ученике. 

- Успостављање  сарадње са другим средњим школама ради размене искустава и 

заједничког иступања у презентовању резултата у свим областима деловања. 

- Школе и волонтера Црвеног крста који ће организовати Дан борбе против сиде, 

Давалаштва крви и едуковати своје вршњаке у првим разредима средње школе. 

- Организација прославе годишњице Пријепољске битке. 

- Представника професора и школе с циљем организовања и обележавања школске славе-

Савиндана. У холу школе ће се одржати пригодан програм у реализацији професора 

српског језика Светлане Мандић  и Аиде Хамзић. На академији ће бити награђен најбољи 

рад на литерарном конкурсу о животу и делу Светог Саве. 
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6 ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, 

УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

 На основу члана 65 и 66. Закона о основама система образовања и васпитања 

стручни органи школе су наставничко веће, одељењско веће, стручна већа за област 

предмета, стручни актив за развојно планирање, стручни актив за развој школског 

програма и педагошки колегијум. 

  

6.1 ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

6.1.1 Програм наставничког већа 

 

В
р
ем

е 

р
еа

л
и

з.
 

Активности/теме 
Начин 

реализац. 
Носиоци рализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

I седница 

1. Разматрање Извештаја о раду у претходној школској 

Години 

2. Разматрање предлога Годишњег плана рада за 

текућу школску годину  

3. Имплементација инклузивног образовања 

4. Усвајање распореда часова  

 

II седница 

1. Анализа стручне заступљености наставе и 

мере за њено побољшање 

2. Организација допунских и додатних облика рада 

3. Организација рада у слободним активностима 

 

Презентација, 

разговор, 

излагање, 

дискусија, 

договор 

 

Анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

Тим за израду извештаја о 

раду школе 

Тим за израду Годишњег 

програма рада школе 

Тим за ИО 

Директор, помоћник 

директора 

Одељенске старешине 

Комисија за израду 

распореда часова 

 

О
к
то

б
ар

 

III седница 

1. Разматрање предлога акционог плана за ШРП 

2.  Избор области за самовредновање у овој 

школској години 

3. Разматрање правилника о понашању ученика у 

школи 

4. Упознавање са Протоколом о заштити ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

  

Договор, 

анализа, 

презентација, 

излагање, 

разговор, 

дискусија, 

доношење 

одлука 

Директор школе 

Тим за ШРП  

Наставничко веће 

Педагог 
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IV седница 

1.Анализа васпитно-образовног рада на крају I 

класификационог периода 

2.Доношење мера за побољшање успеха у учењу и 

понашању ученика 

3.Анализа рада стручних и одељењских већа 

4. Именовање ментора наставницима – почетницима 

 

Анализа, 

договор, 

разговор, 

излагање 

Директор, помоћник 

директора 

Руководиоци стручних већа, 

одељењске старешине 

 

Д
ец

ем
б

ар
 

V седница 

1. Информисање о активностима у области 

самовредновања рада Школе 

2. Усвајање Плана и програма стручног усавршавања у 

оквиру “Јануарских дана просветних радника” 

3. Утврђивање резултата ванредних испита у 

новембарском испитном року 

4. Извештај о прегледу педагошке документације 

Договор, 

презентација, 

излагање, 

разговор 

Тим за самовредновање 

Директор, помоћник 

директора, педагошки 

колегијум 

Комисија за ванредне  спите 

Комисија за преглед 

педагошке документације 

 

Ја
н

у
ар

-ф
еб

р
у
ар

 

VI седница 

1. Анализа реализације Годишњег плана рада у I 

полугодишту 

2. Анализа успеха ученика у I полугодишту 

3. Доношење мера за побољшање успеха у учењу 

и понашању ученика 

4. Доношење одлуке о организацији завршног и 

матурског испита и именовање Испитног одбора 

5. Усвајање испитних питања за завршни и матурски 

Испит 

6. Анализа рада Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

7. Организација прославе Школске славе 

Анализа, 

договор, 

разговор, 

излагање 

Директор, помоћник 

директора,  стручна већа , 

педагошки колегијум 

Стручни сарадник,  

Председници стручних већа 

Педагог 

М
ар

т 

 

VII седница 

1. Анализа реализације активности из Школског 

развојног плана 

2. Информисање о активностима у области 

самовредновања рада Школе 

3. Доношење одлуке о извођењу припремне наставе за 

ученике упућене на разредни испит од стране 

одељењских већа 

4. Утврђивање резултата ванредних испита у 

фебруарском испитном року 

Договор, 

анализа, 

презентација, 

излагање 

Директор, помоћник 

директора, тим за 

Школски развојни план 

тим за самовредновање рада 

школе 

Наставничко веће 

Комисија за ванредне 

Испите 

А
п

р
и

л
 

VIII седница 

1. Анализа успеха ученика на крају III класификационог 

периода 

2.  Доношење мера за побољшање успеха у учењу 

и понашању ученика 

3. Извештај о реализацији часова додатне и допунске 

наставе 

Договор, 

презентација, 

извештај 
Директор, помоћник 

директора, Одељенска већа 
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IX седница 

1. Утврђивање распореда рада до 31. августа текуће 

године 

2. Доношење одлуке о похваљивању и награђивању 

ученика 

3. Утврђивање резултата ванредних испита у априлском 

испитном року 

4. Доношење одлуке о извођењу припремне 

наставе за ученике упућене на разредни испит од 

стране одељењских већа 

Договор, 

презентација, 

извештај 

Директор, помоћник 

директора, педагошки 

колегијум 

одељенске старешине,  

Комисија за ванредне 

испите 

Одељенске старешине 

Одељенска већа 

Ју
н

 

X седница 

1. Додељивање посебних диплома ученицима за 

изузетан успех 

2. Припрема и задужења за израду предлога Плана 

рада за наредну годину 

3. Припреме и задужења за израду Извештаја о раду за 

текућу годину 

4. Организовање уписа у наредну школску годину 

5. Награђивање ученика за остварене резултате 

Договор, 

Разговор 

Директор, педагошки 

колегијум 

Помоћник директора, 

 комисија за упис ученика 

Ју
л

 

XI седница 

1. Информација о обављеном упису ученика у I разред 

наредне школске године 

2. Анализа реализације Годишњег плана рада 

3. Доношење одлуке о броју одељења по сменама 

4. Договор о припремама за наредну школску годину 

5. Информисање Наставничког већа о изабраним 

председницима стручних већа за наредну школску 

годину 

6. Утврђивање резултата испита ванредних ученика у 

мајско- јунском испитном року 

7. Предлог поделе предмета на наставнике   

Анализа, 

презентација, 

договор, 

излагање 

Директор, комисија за 

упис ученика у први 

разред, 

стручна већа 

Наставничко веће 

Помоћник директора, 

руководиоци стручних већа 

Комисија за ванредне 

испите 

Стручна већа 

А
в
гу

ст
 

XII седница 

1.Припреме за наредну школску годину 

2.Организовање испита за редовне и ванредне ученике 

XIII седница 

1. Извештај о самовредновању рада школе 

2. Подела предмета на наставнике 

3. Доношење одлуке о секцијама које ће радити у 

наредној школској години и именовање руководилаца 

секција 

4. Утвђивање кадровских потреба и технолошког вишка 

наставника 

5. Именовање комисије за издавање решења ванредним 

ученицима 

XIV седница 

1. Именовање одељењских старешина 

2. Подела послова до 40 часова недељно 

3. Организовање пријема ученика првог школског дана 

и упознавање са организацијом првог школског 

часа 

4. Усвајање привременог распореда часова 

5. Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за наредну 

школску годину 

6. Утвђивање резултата ванредних испита у 

августовском року 

Договор, 

разговор 

дискусија 

Извештај, 

 

Директор, помоћник 

Директора, 

Тим за самовредновање 

Стручна већа и 

Наставничко веће, 

стручна већа, 

Комисија за израду 

распореда часова, 

Наставничко веће, 

Комисија за ванредне 

ученике 
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Наставничко веће ће, према потреби, разматрати и остала питања из свог домена 

рада. Динамика одржавања седница Наставничког већа ће се прилагођавати актуелним 

потребама у циљу благовременог решавања питања из свог делокруга. 

 

6.1.2 Програм одељењског већа I - IV разреда 

 

Време 

реал. 
Активности/теме 

Начин 

реализ. 

Носиоци 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

I седница 

1. Конституисање Одељењског већа 

2. Усвајање плана и програма рада одељењског већа 

3. Упознавање са социјалним, породичним и здравственим 

условима ученика 

4. Усвајање плана израде писмених задатака и вежби 

5. Организација допунских и додатних облика помоћи 

ученицима 

6. Предлог плана и програма екскурзије / излета. 

Договор 

Извештај 

Дискусије 

Анализа 

Директор, помоћник 

директор, Организат. 

практичне наставе 

 Разредне старешине 

Одељенско веће 

Н
о
в
ем

б
ар

 II седница 

1. Анализа реализације наставних планова и програма 

2. Анализа рада и успеха ученика на крају I 

класификационог периода 

3. Анализа понашања ученика 

Извештај 

Дискусије 

Анализа 

Договор 

 

Директор, помоћник 

директор, Организат. 

практичне наставе 

Разредне старешине 

Одељенско веће 

Д
ец

ем
б

ар
 

III седница 

1. Сумирања резултата рада у првом полугодишту 

2. Изрицање васпитно-дисциплинских мера ученицима 

3. Ублажавање и укидање појединих васпитно-

дисциплинских мера 

4. Анализа рада одељењског већа 

5. Доношење закључака у вези са побољшањем успеха и 

понашања ученика 

6. Доношење одлуке о упућивању ученика на разредни 

испит из страних 

језикa 

 

Извештај 

Дискусије 

Анализа 

Договор 

 

 

Директор, помоћник 

директор, Организат. 

практичне наставе 

Разредне старешине 

Одељенско веће 

 

М
ар

т-
ап

р
и

л
 

IV седница 

1. Анализа успеха ученика на крају III класификационог 

периода 

2. Доношење закључака у вези са побољшањем успеха 

3. Ублажавање и укидање васпитно-дисциплинских мера 

ученицима 

4. Анализа реализације наставних планова и програма 

5. Анализа дисциплине ученика и праћење протокола 

заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Извештај 

Дискусије 

Анализа 

Договор 

 

Директор, помоћник 

директор, Организат. 

практичне наставе 

Разредне старешине 

Одељенско веће 
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V седница – по потреби 

1. Доношење одлуке о упућивању ученика на разредни 

испит 

VI седница 

1. Реализација свих облика васпитно-образовног рада 

2. Утврђивање успеха ученика на крају наставне године 

3. Предлагање ученика за похвале и награде 

4. Ублажавање и укидање васпитно-дисциплинских мера 

ученицима 

Извештај 

Дискусије 

Анализа 

Договор 

 

Директор, помоћник 

директор, Организат. 

практичне наставе 

Разредне старешине 

Одељенско веће 

 

Ју
н

 

VII седница – за завршне разреде 

1. Утврђивање успеха ученика на поправним испитима у 

јуну 

Извештај 

Дискусије 

Анализа 

Договор 

 

Директор, помоћник 

директор, Организат. 

практичне наставе 

Разредне старешине 

Одељенско веће 

А
в
гу

ст
 VIII - IX седница 

1. Утврђивање успеха ученика на поправном испиту у 

августу 

Одељењска већа ће по потреби одржавати ванредне 

седнице. 

Извештај 

Дискусије 

Анализа 

Договор 

 

Директор, помоћник 

директор, Организат. 

практичне наставе 

Разредне старешине 

Одељенско веће 

 

О реализацији планираних активности/тема одељењског већа води се евиденција кроз 

записнике у дневницима образовно-васпитног рада за свако одељење посебно. 

 

6.1.3  Програми стручних већа 

 План рада стручног већа српског језика и књижевности, страних језика и 

друштвених наука 

Председник стручног већа: Весна Куркић 

 

В
р
ем

е 

р
еа

л
и

з 

Активности/теме Начин реализ. 
Носиоци 

реализ. 

се
п

те
м

б
ар

 

-Усвајање плана и програма рада 

-Упознавање са изменама у планирању часова (израда 

стандарда) 

-Информисање о набавци уџбеника 

-Израда личног плана стручног усавршавања 

-Анализа резултата иницијалног  теста код ученика првог 

разреда 

Чланови Већа 

Стручни сарадник 

Разговор 

Дискусија 

Договор 

о
к
то

б
ар

 -Организација посете Сајму књига у Београду 

-Договор о извођењу допунске и додатне наставе 

-Анализа опремљености кабинета 

 

Чланови Већа 

 

Разговор 

Анализа 

н
о

в
ем

б

ар
 

-Уједначавање критеријума оцењивања 

-Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду 

-Текућа питања 

 

Чланови Већа 

 

Разговор 

Анализа 

Дискусија 

 

д
ец

ем
б

ар
 -Сређивање педагошкедокументације 

-Проналажење мотивационих поступака за побољшање 

успеха 

-Реализација писмених задатака 

Чланови Већа 

Стручни сарадник 

Договор 

Разговор 

Дискусија 
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Усклађивање критеријума оцењивања у ченичких знања, 

умења и способности 
Критички осврт на рад већа ипредлагање мера за његово 

унапрњђивање 
 

ја
н

у
ар

 -Анализа успеха  

-Анализа остваривања плана ипрограма 

-Текућа питања 

 

 

Чланови Већа 

 

Договор 

Разговор 

Дискусија 

 

ф
еб

р
у

ар
 -Припрема ученика за такмичења 

-Стручно усавршавање наставника 

Посете изложбама и трибинама у оквиру предмета 
Текућа питања 

 

Чланови Већа Договор 

Дискусија 

м
ар

т 

Праћење реализације допунске 

наставе 

-Текућа питања 

-Остваривање сарадње са психо- 

педагошком службом 

 

Чланови Већа Разговор 

Дискусија 

 

ап
р

и
л

 

-Оцењеност: редовност,  

благовременост, уједначеност 

-Сређивање документације 

-Текућа питања 

-Анализа успеха ученика на 

трећем класификационом периоду 

 

Чланови Већа Анализа 

Дискусија 

м
ај

 

-Праћење реализације стручног усавршавања 

-Успех ученика завршних разреда из страних језика 

-Текућа питања 

 

Чланови Већа Разговор 

Договор 

 

Ју
н

-ј
у

л
 -Спровођење разредних и поправних испита за ученике 

завршних разреда 

-Анализа рада Већа 

 

 

Чланови Већа 

Стручни 

сарадник 

 

оговор 

Анализа 

ав
гу

ст
 

-Сређивање педагошке 

документације  

Анализа успеха ученика на крају школске године 
Анализа остварености и успешности реализовања наставе у 

току школске године 
Анализа рада стручног већа  
Анализарада секција 
Избор руководиоца актива 
Предлог поделе предмета на наставнике 
Подела послова до четрдесеточасовне радне недеље 
Именовање руководилаца секција 
Договор о времену одржавања састанака 

Чланови Већа 

 

Договор, 

писмено 

сређивање 

документациј

е 
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Стручно веће за математику и природне науке 

Председник стручног већа: Рондић Едита 

 

Време 

реализ 
Активност/теме 

Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

 

Конституисање Стручног већа, договор око 

реализације наставе 

Анализа опремљености наставним училима 

Реализација додатне и допунске наставе 

-израда годишњих и оперативних планова рада 

 

 

 

Чланови већа 

 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

 

О
к
то

б
ар

 

-мере за унапређење наставног процеса 

-сарадња са другим већима и тимовима  

Договор око критеријума оцењивања 

Посета сајму књига 
Чланови већа 

 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

Н
о

в
ем

б
ар

 -анализа успеха на крају првог класификационог 

периода 

-мере за унапређење наставног процеса 

-стручно усавршавање 

-анализа реализације плана и програма наставних 

активности 

Чланови већа 

 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

Д
ец

ем
б

ар
 -анализа успеха на крају првог полугодишта 

-анализа и предлози мера у циљу побољшања 

дисциплине у току наставе Чланови већа 

 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

Ја
н

у
ар

 

-учешће у припреми и реализацији програма 

школске славе Свети Сава 

-сарадња са другим тимовима и стручним већима 

у школи 

-текућа питања 

Чланови већа 

 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

Ф
еб

р
у

ар
 -стручно усавршавање наставника 

- сарадња наставника на нивоу стручног већа 

-сарадња са педагогом школе Чланови већа 

 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

М
ар

т 

-анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода 

-мере у циљу мотивације ученика 

-интензивирање допунске наставе са ученицима 

који имају лоше оцене 

 

Чланови већа 

 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

 

А
п

р
и

л
 -текући проблеми у школи, мере и предлози 

-анализа дисциплине ученика 

-сарадња са родитељима Чланови већа 

 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

М
ај

 

-анализа успеха на крају наставне године 

-анализа рада стручног већа 

-евалуација похађаних облика стручног 

усавршавања током године 

Чланови већа 

 

Договор 

Анализа 

Дискусија 
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Ју
н

-Ј
у

л
 

-анализа уписа ученика за нову школску годину 

-подела предмета на наставнике 

-мере и предлози за ефикаснији рад стручног веће 

током нове школске године 

-избор председника стручног већа 

Чланови већа 

 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 
А

в
гу

ст
 -мере за унапређење наставног процеса 

-сарадња са другим већима и тимовима  

Договор око критеријума оцењивања 

Посета сајму књига 

Чланови већа 

 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

 

Стручно веће за физичко васпитање 

Председник стручног већа: Козица Бајрам 

 

Време 

реал. 
Активности/теме 

Носиоци 

реализац.) 

Начин 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 Подела предмета на наставнике. 

Избор председника стручног већа. 

Израда планова рада. 

Сређивање кабинета и преглед наставних средстава. 

 

Чланови већа 

Договор 

Дискусија  

Анализа 

О
к
то

б
ар

 Договор о одласку на сајам књига. 

Преглед стручне литературе. 

Усаглашавање критеријума оцењивања. 

Припреме и одржавање јесењег кроса. 

 

 

 

Чланови већа 

Договор 

Дискусија  

Анализа 

Н
о

в
ем

б
ар

 Договор о раду са ванредним ученицима. 

Договор о одласку на семинаре. 

Разматрање плана уписа за следећу школску годину. 

Организација и одржавање првенства школе у малом 

фудбалу. 

 

 

Чланови већа 

Договор 

Дискусија  

Анализа 

Д
ец

ем
б

ар
 -

Ја
н

у
ар

 Разматрање успеха ученика из наставе физичког васпитања. 

Припрема ученика за такмичења. 

Организација и одржавање Светосавских такмичења 

 

Чланови већа Договор 

Дискусија  

Анализа 

Ф
еб

р
у

а

р
 

Могућности побољшања успеха ученика. 

Разматрање реализације плана и програма. 

Текући проблеми. 
Чланови већа 

Договор 

Дискусија  

Анализа 

М
ар

т 

Усаглашавање критеријума оцењивања. 

Посета појединих часова. 

Разматрање рада са ванредним ученицима. 

Организација и одржавање окружног такмичења у 

рукомету. 

Чланови већа 

Договор 

Дискусија  

Анализа 

А
п

р
и

л
 Проблеми у вези са реализацијом наставних планова. 

Припреме ученика за такмичење. 

Организација и одржавање такмичења ученика у кошарци. 

Организација и одржавање пролећног кроса. 

Чланови већа 

Договор 

Дискусија  

Анализа 

М
ај

 

Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог 

периода. 

Могућности стручног усавршавања. 

Учешће ученика на окружним такмичењима. 

Чланови већа 

Договор 

Дискусија  

Анализа 

Ј у н
 

Оквирна подела часова за наредну школску годину. Чланови већа Договор 
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Успех ученика на крају другог полугодишта. 

Анализа рада стручног већа. 

Дискусија  

Анализа 

А
в
гу

ст
 Анализа успеха ученика на крају школске године. 

Резултати уписа и подела часова. 

 
Чланови већа 

Договор 

Дискусија  

Анализа 

 

 

 

Стручно веће за машинство 

Председник стручног већа: Миливоје Бандука  

Време 

рализ 

Активности/теме 

 

Носиоци реализације 

 

Начин 

реализ. 

 

се
п

те
м

б
ар

-о
к
то

б
ар

 Планиранје и организовање блок наставе 

Организовање секција, додатне и допунске наставе 

Покретање иницијативе за посету сајму књига, 

рачунарства и технике 

Анализа расподеле кабинета и уређење кабинета за 

машинство 

Стручно усавршавање 

Корелација између предмета 

 

 

Предметни наставници, 

 

Руководилац стручног већа 

 

 

Дискусија, 

договор 

н
о

в
ем

б
ар

 

Анализа успеха на крају првог класификационог 

периода 

Анализа израде тестова 

Актуелна проблематика 

  

Руководилац стручног већа 

 

 Дискусија , 

разговор 

д
ец

ем
б

ар
 

Припрема за прославу школске славе 

Прилог плана уписа 

Тестови знања 

 Руководилац стручног већа 

Чланови стручног већа 

 Дискусија , 

договор 

ја
н

у
ар

 Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

Прослава школске славе 

Анализа остварења плана и програма  

Такмичење ученика и израда тестова за такмичење 

Руководилац стручног већа 

Чланови већа 

 Дискусија , 

договор 

ф
еб

р
у

ар
 Остваривање сарадње са стручним сарадником 

Оцењивање ученика (тестови знања) 

Стручни сарадник 

Руководилац стручног већа 

 Дискусија , 

договор 

м
ар

т Информације у вези са новинама у науци и наставној 

пракси 

Чланови већа 

Руководилац стручног већа 

Предавање, 

презентације  

ап
р

и
л

 

Анализа успеха на III класификационом периоду 

Такмичење ученика 

Чланови већа 

Руководилац стручног већа  

 Дискусија , 

договор 

м
ај

 

Рад на педагошкој документацији  

Анализа рада и остваривање плана и програма 

Активности око израде завршних и матурских радова 

Тестови знања 

Руководилац стручног већа  

Чланови стручног већа 

  

 Дискусија , 

договор 

 

 

jу
н

-ј
у

л
 Подела предмета на наставнике 

Избор руководиоца стручног већа Руководилац стручног већа 

 

  

 Дискусија , 

договор 
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Стручно веће за електротехнику 

Председник стручног већа: Звонко Дучић 

 

Вр.      

Реал. 
Активности / теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 Избор удзбеника 

Израда наставних планова 

Набавка наставних средстава и потрошног материјала 

Анализа опремљености кабинета, лабораторија и радионица 

 

Разговор  

Дискусија  

Договор 

Сви чланови 

О
к
то

б
ар

 Одлазак на сајам књига 

Реализација додатне и допунске наставе 

 

 

Посета 

Договор 

Председник 

Сви чланови 

Н
о

в
ем

б
ар

 Анализа успеха на крају првог класифик. Периода 

Стручно усавршавање 

 

 

 

Дискусија 

Разговор 

Учешће 

Сви чланови 

Д
ец

ем
б

ар
 План уписа за наредну годину Учешће 

Дискусија 

Разговор 

Договор 

 

Председник 

Сви чланови 

Ф
еб

р
у

ар
 Усвајање тема за матурски и завршни рад 

Усвајање питања за изборне предмете 

 

 

Разговор  

Дискусија  

Договор 

Сви чланови 

М
ар

т Договор око реализације тамичења 

 

Дискусија 

Договор 

Учешће 

Сви чланови 

Председник 

 

А
п

р
и

л
 Школска такмичења из области електротехнике 

Анализа успеха на крају трећег класифик. периода 

Организација 

Дискусија 

Разговор 

Договор 

Сви чланови 

М
ај

 

Сајам технике 

Регионална и републичка такмичења 

Посета 

Дискусија 

Договор 

 

Председник 

Сви чланови 

Ју
н

 

Завршни и матурски испити 

Анализа постигнутих резултата на такмичењима 

Анализа успеха на крају другог полугодишта 

Подела часова за наредну годину 

Заједница електротехничких школа 

Организација 

Разговор 

Дискусија 

Договор 

Учешће 

 

Сви чланови 

Председник 

А
в
гу

ст
 

Извештај о променама наставних планова и програма 

Анализа опремљености кабинета, лабораторија и радионица 

Анализа уписа ученика у електро струку 

Поправни испити 

Коначна подела часова 

Извештај председника стручног већа за школску прошлу 

годину 

Избор председника стручног већа за наредну годину 

Дискусија 

Разговор 

Договор 

 

Сви чланови 

 



 45 

Стручно веће за текстилство 

Председник стручног већа: Снежана Лазаревић 

 

Време 

рализ 

Активности/теме 

 

Носиоци реализације 

 

Начин 

реализ. 

 

С
еп

те
м

б
ар

 

 Предлог поделе послова у оквиру 40-часовне радне 

недеље, 

Едукација у вези модуларне наставе у огледним 

одељењима 

 Израда годишњих и месечних планова по предметима, 

Реализација набавке уџбеника за ученике, 

Набавка материјала и основних средстава за  

ек.кабинет и радионице, 

 Текуће одржавање и оспособљавање машина за рад. 

Чланови већа 

Разговор, 

анализа и 

договор 

 

О
к
то

б
ар

 

 Актив стучног већа и анализа реализације плана из 

претходног месеца, 

 Анализа кабинетске наставе за текућу школску 

годину, 

 Предлози за побољшање обављања практичне наставе 

и реализација, 

Праћење рада у огледним одељењима, 

 Организација посете Сајму књига. 

Чланови већа 

Анализа, 

разговор, 

дискусија, 

договор и 

посета 

Н
о

в
ем

б
ар

 

Актив стучног већа и анализа реализације плана из 

претходног месеца, 

Анализа успеха на крају I класификационог периода, 

 Анализа рада у радионицама, 

 Анализа потребних наставних средстава за рад у 

лабораторији, 

 Праћење рада у огледним одељењима, 

 Стручно оспособљавање кроз организоване семинаре, 

План уписа за наредну годину. 

 

Чланови већа 
Анализа и 

Договор 

Д
ец

ем
б

ар
 

 Актив стучног већа и анализа реализације плана из 

претходног месеца, 

Успех ученика на крају I полугодишта, 

Праћење активности и анализе практичне наставе, 

блоковске наставе, 

 Набавка потребних средстава за  обављање практичне 

наставе у следећем полугодишту, 

 Организација прославе школске славе. 

Чланови већа 

Анализа, 

разговор, 

дискусија, 

договор и 

посета 

Ја
н

у
ар

 

  

Актив стучног већа и анализа реализације плана из 

претходног месеца, 

 Квалитативна и квантитативна анализа васпитно 

образовног рада и сарадња са стручним сарадником,  

Оргранизација праксе за II полугодиште у школским 

радионицама, 

 Договор о изради промотивног материјала текстилне 

стуке, 

 Прављење плана за обилазак школа и промовисање 

текстилне стуке, формирање тима испред текстилне 

стуке. 

Чланови већа 

Анализа, 

разговор, 

дискусија, 

договор и 

посета 
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Ф
еб

р
у

ар
 

 Актив стучног већа и анализа реализације плана из 

претходног месеца, 

 Праћење рада у новим огледним одељењима, 

 Извештај чланова тима о извршеном обиласку 

основних школа, 

 Припрема за предстојеће школско и републичко 

такмичење (набавка потребних средстава), 

Такмичење ученика ( израда тестова). 

Чланови већа 

Посета свим 

основним  

школама, 

Презентација 

школе 

Организовање  

школског 

такм. 

М
ар

т 

 Актив стручног већа и анализа реализације плана из 

претходног месеца, 

Анализа успеха на крају III класификационог периода 

 Праћење рада у новим огледним одељењима, 

 Активности око одвијања практичне наставе у 

школским радионицама. 

Припрема паноа и изложбених радова за републичко 

такмичење, 

 Огранизација око одласка на републичко такмичење 

Стручне посете реномираним компанијама  у Србији 

Чланови већа 
Анализа и 

Договор 

А
п

р
и

л
 

 Актив стручног већа и анализа реализације плана из 

претходног месеца, 

Strucna poseta privatnim firmama(Priboj,N.Varos,Uzice) 

 Анализа рада у новим огледним одељењима, 

Активности за реализацију блоковске наставе, 

Посета основним школама, 

Рад на педагошкој документацији, 

Чланови већа 

Анализа, 

разговор, 

дискусија, 

договор и 

посета 

М
ај

 

 Актив стучног већа и анализа реализације плана из 

претходног месеца, 

 Извештај са такмичења, 

 Предлагање нових образовних профила, 

 Нацрт предлога поделе предмета на наставнике, 

 Рад на педагошкој документацији, 

 Анализа реализације наставе у другом полугодишту. 

Чланови већа 
Анализа и 

Договор 

Ју
н

 

 Актив стручног већа и анализа реализације плана из 

претходног месеца, 

Модна ревија 

 Предлог поделе предмета на наставнике, 

 Подела послова до 40-те радне недеље, 

 Сарадња са другим стручним већима. 

Чланови већа 

Анализа, 

разговор, 

дискусија, 

договор и 

посета 

 

 

 

О реализацији програма стручног већа води се евиденција кроз записнике, за свако 

веће посебно. Евиденција о раду већа садржи: датум рада, име и презиме одсутних 

наставника, клаузула да ли је оправдано одсутан, дневни ред, преглед садржаја 

рада/дискусије, закључци, мере које се предузимају. О раду свих стгручних органа се води 

евиденција на изложени начин. 
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6.1.4 Програм рада стручних актива-Стручни актив за равојно планирање 

 

Чланови  тима су у току 2017/18 школске године радили на креирању развојног плана за 

наредни период (2017-2022). На основу података које су доставили тимови за 

самовредновање кључниe области: Подршка ученицима састављен је нови развојни план 

који се заснива на унапређивању недостатрака које су тимови уочили. 

Школскиразвојни план обухвата развојне циљеве који се односе на  кључну области: 1. 

Подршкаученицима . У оквирусваког развојног циља направљени су акциони планови који 

садрже одговарајуће задатке иактивности. То су: усклађивање Годишњег плана са 

потребама и условима рада Школе; планирањехоризонталне и вертикалне корелације; 

превазилажење наставе која је пртежно заснована напредавањима и постизање квалитета 

наставе кроз примену савремених метода, облика и наставнихсредстава; усаглашавање 

критеријума оцењивања уз праћење утврђених стандарда, на нивоустручних и сродних 

већа, а у циљу сузбијања разлика при оцењивању; подршка и помоћ ученицимапри 

превазилажењу тешкоћа на које наилазе; сензибилисање ученика и запослених 

заквалитетније међусобне односе ради стварања подстицаје радне атмосфере; подстицање 

иразвијање социјалних вештина код ученика за конструктивно решавење проблема, 

толерантнопонашање,ненасилну комуникацију и развијање другарства, стварање 

препознатљивог статуса иугледа школе; обезбеђивање савременог, стручног, мотивисаног 

и за реформу спремног наставног кадра; побољшање материјално-техничких услова школе 

и транспарентно руковођење. Наведене активности су оне које је Стручни актив планирао 

и на чијем ће остварењу радити наредних година.По истицању периода извршиће се и 

самовредновање Школског развојног плана, његовереализације и постигнутих ефеката. 

 

6.1.4.1 Акциони план рада Актива за развојно планирање 

 

Да би се предвиђене активности реализовале у наредном петогодишњем периоду 

Актив за ШРП је издвојио кораке које треба предузети у току текуће школске  године 

 
 

ОБЛАСТ: ЕТОС  

Циљ 1: Унапређивање међуљудских односа међу свим актерима школског живота кроз 

подстицање међусобног поштовања, толеранције, сарадње и тимског духа 

Задатак 1 
Развијање вештина за асертивну комуникацију и посредовање у решавању 

сукоба 

Активности 
Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

Успех 

Време 

Евалуације 

Носиоци 

Евалуације 

Интерна обука за наставнике и 

ученике на тему „Асертивне 

комуникације“ 

Директор,  

педагог 

Једном у 

оквиру 

полугодишта 

Наративни 

извештај 

На крају 

школске 

године 

Педагог 

Едукације из Каталога 

акредитованих семинара на тему: 

,,Ненасилне комуникације“ 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

наставника 

Континуирано 

током школске 

године 

Сертификати са 

семинара, 

презентација ново 

стечених знања и 

примена у пракси 

На крају 

школске 

године 

Тим за 

стручно 

усавршавањ

е наставника 



 48 

Едукације из Каталога 

акредитованих семинара на тему: 

,,Посредовања у решавања сукоба“ 

Tим за 

стручно 

усавршавање 

наставника 

Континуирано 

током школске 

године 

Сертификати са 

семинара, 

презентација ново 

стечених знања и 

примена у пракси 

На крају 

школске 

године 

Тим за 

стручно 

усавршавањ

е наставника 

Едукација родитеља на разна 

питања везана за тему 

родитељства 

Педагог 

предметни 

наставници 

Једном у 

оквиру 

полугодишта 

Наративни 

извештај 

На крају 

школске 

године 

Педагог 

предметни 

наставници 

 

Задатак 2 
Организовање активности које захтевају сарадничке односе и тимски дух у циљу 

унапређивања међуљудских односа 

Активности 
Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

успех 

Време 

Евалуације 

Носиоци 

Евалуације 

 Организација заједничких 

дружења, посета и излета чланова 

колектива 

Директор 
Једном 

месечно 

Учешће већине 

запослених у 

активностима 

На крају 

школске 

године 

Директор 

Организ. спортских такмичења за 

ученике у циљу промовисања фер 

плеја и тимског духа 

Актив 

наставника 

физичког 

Током 

године 

Извештаји са 

такмичња 

На крају 

школске 

године 

Актив настав. 

физичког 

васпитања 

Team building активности у циљу 

јачања заједништва и сарадње 

Стручни 

сарадници 

У току 

године 

Извештаји, 

фотографије 

На крају 

школске 

године 

Стручни 

сарадници 

 

 

 

ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Циљ 1:  Осмишљавање ефикасних мера за откривање даровитих ученика и 

осмишљавање стратегије рада са њима 

Активности 
Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

Успех 

Време 

Евалуације 

Носиоци 

Евалуације 

Идентификација даровитих 

ученика 

Предметни 

наставници, 

стручна служба 

Током 

године 

Листа ученика, 

постигнућа ученика, 

успех на тесту 

интелигенције 

На крају 

школске 

године 

Стручна 

служба 

Сачињавање плана рада са 

даровитим ученицима-ИОП3 

Предметни 

наставници, 

стручна служба 

Током 

године 
Сачињен план рада 

На крају 

школске 

године 

Стручна 

служба 

Сарадња са родит. даровит. 

ученика у циљу промов. плана 

рада са њима 

Предметни 

наставници, 

стручна служба 

Током 

године 

Записници са 

разговора са 

родитељима 

На крају 

школске 

године 

Стручна 

служба 

Припрема даровитих ученика 

за такмичења на свим нивоима 

Предметни 

наставници 

Током 

године 

Успеси ученика на 

такмичењима 

На крају 

школске 

године 

Стручна 

служба 
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Промовисање успеха 

даровитих ученика на сајту 

школе и огласним таблама 

школе 

Тим за школски 

сајт 

Током 

године 

Прилози на 

школском сајту 

На крају 

године 

Тим за 

школски 

сајт 

 

 

Циљ 2:  Развијање и промовисање социјалних вештина, вредности и здр. стилова живота 

Активности 
Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

успех 

Време 

Евалуације 

Носиоци 

Евалуације 

Реализација радионица у 

оквиру ЧОС-а које 

промовишу вредности и 

здраве стилове живота 

Разредне  

старешине, 

стручна служба 

Током године Извештаји 

На крају 

школске 

године 

Стручна 

служба, 

разредне 

старешине 

Осмишљавање и реализација 

програма развоја социјалних 

вештина за ученике 

Стручна служба Током године 

Сачињен план 

рада, 

Извештаји о 

раду 

На крају 

школске 

године 

Стручна 

служба 

 

Циљ 3:  Унапређивање рада са ученицима у оквиру других облика образовно-васпитног рада 

(секције, допунска и додатна настава) 

Активности 
Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

Успех 

Време 

Евалуације 

Носиоци 

Евалуације 

Формирање листе ваннаставних 

активности које ће наставници у школи 

реализовати током године 

Предметни 

наставници, 

педагог 

На почетку 

школске 

године 

Листа 

секција 

На почетку 

школске 

године 

Пом. 

Директора 

Анкетирање ученика по питању 

заинтересованости за учешћем у 

ваннаставним активностима 

Разр. стареш., 

стручна 

служба 

На почетку 

школске  

године 

Резулатати 

анкетирања 

На 

почетку 

године 

Струч. 

служба,  

разр. стареш. 

Промовисање рада у оквиру 

ваннаставних активности на школском 

сајту, у Просв. прегледу 

Тим за 

школски сајт 

Током 

године 

Прилози на 

школском 

сајту 

На крају 

године 

Тим за 

школски 

сајт 

Идентификовање ученика који би 

требало да похађају допунску и додатну 

наставу 

Предметни 

наставници, 

разр. стареш. 

Током 

године 

Листа 

ученика 

На крају 

године 

Пом. 

Директора 

Континуирано праћење реализације 

допунске и додатне наставе 

Пом. 

директора 

Током 

године 
Дневници 

На крају 

године 

Пом. 

Директора 

 

Циљ 4:  Унапређивање заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Активности 
Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

Успех 

Време 

Евалуације 

Носиоци 

Евалуације 
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Промовисање Протокола о заштити 

деце од насиља, злостављања и 

занемаривања наставницима, ученицима 

и родитељима 

Тим за 

заштиту од 

насиља 

Током 

године 

Записници за 

предавања 

На крају 

школске 

године 

Директор,

педагог 

Реализација трибине на тему превенције 

вршњачког насиља 

Ђачки 

парламент, 

педагог 

Током 

године 

Извештај, 

фотографије 

На крају 

године 
педагог. 

Формирање вршњачког тима у циљу 

медијације у конфликтима 

Стручна 

служба школе 

Током 

године 

Листа 

чланова 

На крају 

године 

Стручна 

служба 

Обука вршњачког тима за спровођење 

медијације и ненасилног реаговања у 

сукобима 

Стручна 

служба школе 

Током 

године 
Извештаји 

На крају 

године 

Стручна 

служба 

 

Циљ 5: Развијање мотивације ученика кроз учешће на интерним такмичењима на нивоу школе 

Активности 
Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

Успех 

Време 

Евалуације 

Носиоци 

Евалуације 

Договор и подела задужења око 

организовања интерних такмичења на 

нивоу школе 

Директор, 

стручна 

служба, активи 

Током 

године 

Записник са 

састанака 

На крају 

школске 

године 

педагог 

Реализација интерних такмичења на 

нивоу школе 

Активи, 

стручна 

служба 

Током 

године 
Извештаји 

На крају 

године 

Стручна 

служба, 

активи 

Промовисање резултата интерних 

такмичења на сајту школе и у 

Просветном прегледу 

Тим за 

школски сајт 

Током 

године 
Прилози 

На крају 

године 

Тим за 

школски 

зајт 

 

ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Циљ 1:  Осмишљавање ефикасних мера за постизање остварености стандарда (основног, 

средњег и напредног нивоа) на завршном испиту 

Активности 
Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

Успех 

Време 

Евалуације 

Носиоци 

Евалуације 

Уједначавање критеријума оцењивања Активи 
На почетку 

године 

Записиници 

са сатанака 

На крају 

године 
Активи 

Сарадња са Саветом родитеља ради 

изналажења ефикасних мера за 

постизање бољег успеха на завршном 

испиту 

Директор, 

стручна 

служба 

Током 

године 

Записиници 

са сатанака 

На крају 

године 

Директор, 

стручна 

служба 

Сарадња са Ученичким парламентом 

ради изналажења ефикасних мера за 

постизање бољег успеха на завршном 

испиту 

Директор, 

стручна 

служба 

Током 

године 

Записиници 

са сатанака 

На крају 

године 

Директор, 

стручна 

служба 
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Сарадња са Наставничким већем ради 

изналажења ефикасних мера за 

постизање бољег успеха на завршном 

испиту 

Директор, 

стручна 

служба 

Током 

године 

Записиници 

са сатанака 

На крају 

године 

Директор, 

стручна 

служба 

 

ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

Циљ 1:  Увођење ефикасних мера за похваљивање и награђивање запослених 

Активности 
Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

Успех 

Време 

Евалуације 

Носиоци 

Евалуације 

Сачињавање Протокола о похваљив., 

награђивању запослених 

Секретар, 

директор 

Током 

године 

Сачињен 

протокол 

На крају 

шк. године 
Директор 

 

 

 

ОБЛАСТ: РЕСУРСИ 

 

Циљ 1:  Унапређивање материјално-техничких ресурса и набавка савремених 

дидактичких и наставних средстава 

Активности 
Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

Успех 

Време 

Евалуације 

Носиоци 

Евалуације 

Анализа постојећег стања у школи по 

питању наставних средстава 
Активи 

На почет. 

године 

Листа постој. 

настав. средст. 

Крај 

године 
Активи 

Попис потребних наставних средстава  

у школи 
Активи 

На почет. 

године 

Листа потреб. 

настав. средст. 

Крај 

године 
Активи 

Обезбеђивање финансијских средстава  

кроз аплицирање на пројекте 
Директор 

Током 

школске 

године 

Обезбеђена 

наменска 

средства 

Крај 

школске 

године 

Директор  

Набавка саврем. настав. средстава 

(расписивање јавних набавки према 

потребама и приоритетим.) 

Директор, секретар, 

председници 

стручних актива 

Током 

школске 

године 

Набављ. нових и 

допуна постој. 

настав. средстава 

Крај 

школске 

године 

Директор, 

пом. 

директора 

 

Циљ 2:  Унапређивање естетских и хигијенских услова рада у школи 

Активности 
Носиоци 

Активности 
Динамика 

Критеријум 

Успех 

Време 

Евалуације 

Носиоци 

Евалуације 

Попис приоритетних санација и 

реконструкција на нивоу школе 
Директор 

Током 

године 
Попис 

Крај 

године 
Директор 

Набавка материјалних средстава кроз 

аплицирање на конкурсима 
Директор, 

Током 

школске 

године 

Обезбеђена 

наменска 

средства 

Крај 

школске 

године 

Директор 

Реновирање на нивоу школе по 

приоритетима 
Директор, 

Током 

шк. год. 

Извештај, 

фотографије 

Крај шк. 

године 
Директор 

 

 

 



 52 

6.1.4.1 План унапређења 

 

ОБЛАСТи  КВАЛИТЕТА:  ЕТОС  школска 2019/2020.   

 
  

КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ на које се треба фокусирати утврђене су према статистички обрађеним 

подацима добијеним у анкетирању три циљне групе: родитељи, ученици и наставници 

 Иницијативе Савета родитеља нису прихваћене у довољној мери и  родитељи немају довољно 

правовремених информација о раду и дешавањима у школи. 

 У школи се у довољној мери не развијају дух толеранције, сараднички односи, еколошка свест и не 

постоји континуитет у систему награђивања и похваљивања ученика. 

 Наставници сматрају да се у школи не негује у довољној мери позитивна социјална клима, да постоје 

извесне предрасуде у погледу социјалног статуса и није довољно присутна свест да је понашање 

наставника увек доследан пример ученицима. Истовремено, наставници треба у већој мери да 

подржавају ученичке иницијативе и да се више брину о одржавању и изгледу школског простора. 

 

Циљ: Унапредити имплементацију различитих иницијатива од стране родитеља и побољшати информисање 

родитеља о раду  школе 

Aктивности 

Носиоци 

активност

и 

Одговорно 

лице за 

спровођење 

активности 

Рок за 

реализац

ију 

активнос

ти 

Мерљиви 

индикатори за 

постизање 

циљева 

Начин 

праћења 

Одговорно лице 

за праћење  

Седнице Савета 

родитеља учинити 

отвореним за 

заинтересоване 

групе/субјекте 

Директор, 

секретар, 

педагог 

Директор Током 

школске 

године 

Присуство 

заинтересова

них субјеката 

се види кроз  

записник 

Увид у 

записник 

Секретар 

Развити 

либералнији систем 

прихватања 

иницијатива од 

стране родитеља 

Директор, 

секретар, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

Директор, 

педагог 

Током 

школске 

године 

Реализација 

предлога 

родитеља 

Записници 

са седница 

Савета 

родитеља, 

Наставничк

ог већа, са 

састанка 

Тимова 

Директор, 

педагог 

Транспарентнији  

рад у свим 

сегментима у раду 

школе који се тичу 

родитеља 

 

 

Директор Директор Током 

школске 

године 

Правовремен

о 

обавештавање 

о школским 

активностима 

путем 

школског 

сајта и 

огласних 

табли 

Школски 

сајт, 

огласне 

табле, 

записници 

са 

родитељски

х састанака 

Педагог 

Постављање инфо, 

огласне табле, као и 

„кутије за 

родитеље“ 

 

Директор Директор Октобар 

2019.год

ине 

Постављање 

инфо табле у 

холу школе 

Редовно се 

ажурирају 

информациј

е важне за 

родитеље 

Директор, 

педагог 

Циљ:   Потребно је што више развијати сарадничке односе, дух толеранције и еколошку свест код ученика и 
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континуирано  награђивати и похваљивати ученике 

Aктивности 

Носиоци 

активност

и 

Одговорно 

лице за 

спровођењ

е 

активност

и 

Рок за 

реализациј

у 

активност

и 

Мерљиви 

индикатори за 

постизање 

циљева 

Начин 

праћења 

Одговорно лице 

за праћење  

Израдити паное на 

тему толеранције, 

стереотипа и 

предрасуда 

Ученици Педагог Октобар / 

новембар 

2019. 

године 

Постављени 

панои 

Панои 

постављени 

у холу 

школе и на 

свим 

фреквентни

м местима 

Педагог, 

председник 

Ђачког 

парламента 

Укључити ученике у 

радионице које за 

циљ имају јачање 

сарадничких односа 

Одељенске 

старешине, 

Ђачки 

парламент, 

Тим за 

међупредме

тне 

компетенци

је 

Одељенск

е 

старешине

, Ђачки 

парламент

, Тим за 

међупред

метне 

компетенц

ије 

Током 

школске 

године 

Реализовање 

активности у 

мојима 

доминирају 

сараднички 

односи 

Извештаји 

са 

радионица 

и о раду 

Тима 

Одељенске 

старешине, 

Ђачки 

парламент, 

Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Кроз  књигу 

обавештења 

похвалити сваки 

напредак  и успех 

ученика 

Одељенски 

старешина, 

директор, 

педагог 

Педагог, 

директор 

Током 

школске 

године 

Књига 

обавештења 

Евиденција 

о додели 

награда 

Директор, 

педагог 

Развити еколошку 

свест о очувању 

животне средине 

Еколошка 

секција, 

Ђачки 

парламент, 

одељенски 

старешина 

Педагог Током 

школске 

године 

Број 

реализованих 

активности у 

раду секције 

Извештај 

руководиоц

а секције 

Педагог 

Циљ: Потребно је што више неговати позитивну социјалну климу, борити се против предрасуда, 

инсистирати на развијању свести код наставника да својим понашањем дају пример ученицима. Треба 

што више подржати ученичке иницијативе и више поклонити пажњу одржавању и изгледу школског 

простора. 

Aктивности 

Носиоци 

активност

и 

Одговорно 

лице за 

спровођењ

е 

активност

и 

Рок за 

реализациј

у 

активност

и 

Мерљиви 

индикатори за 

постизање 

циљева 

Начин 

праћења 

Одговорно лице 

за праћење  

 

Неговати дух 

толеранције и 

међусобног 

уважавања 

 

 

Педагог, 

директор, 

руководиоц

и Стручних 

већа, 

синдикални 

представни

ци 

Педагог, 

директор 

Током 

школске 

године 

Обрађивати 

на седници 

Наставничког 

већа, 

седницама 

Стручних 

већа, 

Педагошком 

колегијуму 

Записници 

 

 

Директор 
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Праведни систем 

награђивања 

запослених 

 

 

Директор, 

педагог, 

синдикални 

представни

ци 

 

Директор 

 

Током 

школске 

године 

Задовољан 

наставник, 

мотивисан 

награђивањем 

по 

Правилнику 

Спровођењ

е 

Правилник

а о 

награђивањ

у, допуна и 

корекција 

 

Директор 

 

 

Професионална 

доследност у 

понашању 

наставног кадра 

 

 

Директор, 

педагог, 

секретар 

 

 

Директор 

 

 

Током 

школске 

године 

Континуиран

ост у 

испуњавању 

радних 

обавеза, 

усмена 

опомена за 

корекцију 

истих, 

санкције 

Записници 

и извештаји 

о стручном 

усавршава

њу, чек 

листе 

вођења 

активности 

од стране 

педагога, 

записници 

са седница 

Наставничк

ог већа 

 

 

Педагог, 

директор 

Учинити школу 

доступнијом  за 

иницијативе 

ученика, градити 

атмосферу свих 

субјеката у школи 

да се негујеа визија 

„школа према мери 

ученика“ 

 

Одељенске 

старешине, 

педагог,дир

ектор, 

Ђачки 

парламент, 

Тимови 

Руководио

ци Тимова 

Током 

школске 

године 

Број 

испуњених 

захтева 

упућених од 

стране 

ученика 

Конкретне 

активности 

везане за 

ученичке 

захтеве 

Педагог 

 

 

Оплеменити 

школски простор 

 

 

 

 

Ученици, 

запослени 

 

 

Директор 

 

 

Током 

школске 

године 

Постављене 

огласне табле, 

панои, цвеће 

(огласне 

табле о 

ђацима 

генерације, 

директорима, 

атмосфери са 

екскурзије, 

радионица, 

посета) 

 

 

Постављен

е табле, 

панои 

 

 

Педагог, 

представник 

Ђачког  

парламента 

 Напомена:  

 Одговорно лице за извештавање о реализацији Плана побољшања -руководилац Тима за 

самовредновање 

 Одговорно лице за евалуацију постигнућа циљева и преиспитивање Плана побољшања -руководилац 

Тима за обезбеђивање квалитета рада и развој школе 
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6.1.5 Стручни актив за развој школског програма 

 

Овај актив ће пратити реализацију школских програма за текућу школску годину, као и 

евентуалне  измене у наставним плановима и програмима  и на основу тога иновирати и 

унапређивати документ. 

 

План рада актива за развој школскког програма 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Активности/теме Начин реализације Носиоци 

активности 

ЈУНИ, АВГУСТ Праћење измена у 

школском програму за 

све разреде извршеним 

од стране Министарства 

просвете ( Просветни 

гласник РС) 

 

 

- Упознавање наставника са 

изменама у садржају Школског 

програма за разредну наставу. 

- Упознавање наставника са 

изменама у садржају Школског 

програма 

-Измена уџбеника 

 

 

 

 

Чланови актива за 

развој школског 

програма 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

Унапређивање 

образовно – васпитног 

рада увођењем нове 

методологије рада  

 

 

- Праћење примене знања 

стеченог на семинарима, а које 

се тичу примене нових метода 

рада у процесу наставе. 

 

 

 

Чланови актива за 

развој школског 

програма 

ТОКОМ      

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

Снимање часова 

предметне наставе у 

договору са предметним 

наставником 

- Израда плана посете и 

снимања часова - Праћење.  

 

Чланови актива за 

развој школског 

програма 

Предметни 

наставници 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

Анализа снимљених 

часова 

 

 

 

- Организовање часова  

анализе снимљених часова. 

- Предлози увођења иновација 

у методолошком    приступу 

рада. 

Чланови актива за 

развој школског 

програма 

Педагог,  директор 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

Истраживања у области 

образовно васпитног 

рада у циљу 

унапређивања процеса 

рада 

 

- Истраживања у циљу 

добијања повратне 

информације на различите 

теме из области образовно 

васпитног- рада, у циљу 

унапређења истог. 

Чланови актива за 

развој школског 

програма 

педагог 

ТОКОМ  

ШКОЛСКЕ 

 ГОДИНЕ 

Предлог мера за 

квалитетније 

спровођење образовно – 

васпитног рада 

 

 

 

- Договор о мерама које треба 

предузети у циљу квалитетније 

реализације програмских 

садржаја. 

- Давање предлога за набавку 

нових наставних средстава у 

складу са могућностима 

школе. 

Чланови актива за 

развој школског 

програма 
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6.1.6 Програм и план рада тима за инклузивно образовање 

 

На основу члана 77. Закона о основама система образовања и васпитања школа је 

дужна да ученицима којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и 

васпитању, обезбеди отклањање физичких и комуникацијских препрека и 

донесе индивидуални образовни план.Циљ индивидуалног образовног плана јесте 

постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и 

његово осамостаљивање у вршњачком колективу. 
Iндивидуални образовни план у школи доноси педагошки колегијум на предлог 

стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке 

ученицима .Тим у школи чини одељењски старешина и предметни наставници, стручни 

сараданик школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и 

стручњак ван установе, на предлог родитеља.Родитељ, односно старатељ даје сагласност 

за спровођење индивидуалног образовног плана.У првој години уписа у школу, 

индивидуални образовни план доноси се и вреднује тромесечно, а у свим наредним 

годинама на почетку сваког полугодишта.Наставник при планирању свог рада у одељењу, 

односно групи усклађује свој план са индивидуалним образовним планом детета. 
Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин 

образовања и васпитања детета и ученика, а посебно: 
1) Дневни распоред часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које 

му пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна 

подршка, као и учесталост подршке; 
2) циљеви образовно-васпитног рада; 
3) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све 

предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда; 
4) индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се 

обрађују у одељењу и раду са додатном подршком; 
5) индивидуализован начин рада васпитача и наставника, односно 

индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње. 
 

За ученике са изузетним способностима школа доноси индивидуални образовни 

план, само без тачке 3. 

 

 За школску 2019/20. годину, у нашој школи планирана је инклузивна настава у 

одељењима првог разреда, а број ученика обухваћених инклузивним образовањем знаће се 

након анализе актуелне школске ситуације и идентификовања ученика са посебним 

образовним потребама. 

 

Време Активности Учесници Носиоци 

реализације 

Август Формирање Тима за инклузију 
Директор, стручни 

сарадници, наставници, 

одељенске старешине 

Директор, Педагошки 

колегијум 
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Септембар-

октобар 

Састанак тима и упознавање са 

активностима и програмом 

инклузивног образовања и 

презентација наставничком већу и 

Савету родитеља 

Наставничко веће, Савет 

родитеља 

Директор, Педагошки 

колегијум ,Тим за 

инклузију 

Септембар- 

октобар-новембар 
Идентификовање ученика са посебним 

образовним потребама 
Наставници 

Педагог  и разредне 

старешине 

Септембар- 

октобар-новембар 
Процена развојног статуса ученика 

Одељенске старешине, 

родитељи 
Педагог 

У току  I  

тромесечја 
Процена социјалног статуса ученика 

Одељенске старешине, 

родитељи 
Педагог 

На крају  I 

тромесечја 
Израда плана рада са ученицима који 

имају посебне образовне потребе 
Одељенске старешине, 

одељенско веће 
Педагошки колегијум , 

Тим за инклузију  (ИО) 

На крају  I 

тромесечја 
Израда плана рада даровитим 

ученицима  
Одељенске старешине, 

одељенско веће 
Педагошки колегијум, 

Тим за инклузију (ИО) 

На крају  II,  III  и  

IV класификац. 

периода 

Евалуација плана рада са ученицима са 

посебним образовним потребама, и 

акциони планови за следећи период 

Одељенске  тарешине, 

одељенско веће, родитељи 
Педагошки колегијум, 

Тим за инклузију (ИО) 

 

6.1.7 Програм рада педагошког колегијума  

 

Стручна већа и стручни активи имају председнике који чине Педагошки 

колегијум, којим председава и руководи директор, односно помоћник директора. 

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора 

из члан 61. став 3. тачке 2) до 5) Закона о основама система образовања и васпитања. 

Током ове школске године Педагошки колегијум разматраће: 

• осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада, 

• остваривање развојног плана школе, 

• педагошко – инструктивни увид, надзор и мере за унапређење усавршавања рада 

наставника и стручних сарадника, 

• стручно усавршавање запослених. 

 

Чланови педагошког колегијума школе: 

- Небојша Јевтовић, директор 

- Весна Куркић,  

- Рондић Едита, 

- Сабира Чичић, 

- Бајрам Козица, 
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- Звонко Дучић, 

- Миливоје Бандука, 

- Снежана Лазаревић. 

Записнике са седница педагошког колегијума води проф. математике Едита Рондић. 

Састанци Педагошког колегијума одржаваће се у школским просторијама следећом 

динамиком и са следећим садржајима рада: 

 

 

 

 
 

Време 

реализ

ације 

Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

О
к
то

б
ар

 -Конституисање Педагошког колегијума 

-Осврт на безбедност ученика и запослених и поштовање 

правила о кућном реду школе 

-Планирање стручног усавршавања запослених 

-Самовредновање рада школе 

-Остваривање програма образовања и васпитања 

 

 

Разговор 

Дискусија 

Анализа Договор 

 

 

Стручна већа 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

Д
ец

ем
б

ар
 -Анализа рада тимова за самовредновање 

-Реализација Годишњег плана рада 

-Организација прославе школске славе -Планирање 

стручног усавршавања запослених 

-Сарадња са органима локалне самоуправе и удружењима 

Разговор 

Дискусија 

Анализа Договор 

 

Стручна већа 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

М
ар

т 

-Педагошко-инструктивни рад са наставницима 

-Анализа рада тимова 

-Анализа рада Ђачког парламента -Праћење рада 

стручног већа 

-Стручно усавршавање наставника 

-Организовање завршног дана наставе ученика четвртог 

разреда 

 

 

Разговор 

Дискусија 

Анализа Договор 

 

 

Стручна већа 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

Ју
н

 

-Праћење остваривања Школског развојног плана 

-Анализа и унапрећење добрих мећуљудских односа и 

радне дисциплине запослених у школи -Анализа рада 

тимова 

-Припреме за успешан завршетак школске године 

 

Разговор 

Дискусија 

Анализа Договор 

 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

Стручна већа 

 

 

Реализацију рада педагошког колегијума прати директор и помоћник директора, присуством састанцима и 

увидом у књигу записника, као и увидом у реализацији активности дефинисаним  на састанцима колегијума.  

 

 
 

Педагошки колегијум ће, према потреби, разматрати и остала питања из свог домена рада. 

Динамика одржавања састанака ће се прилагођавати актуелним потребама у циљу 

благовременог решавања питања из свог делокруга. 
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6.1.8 Програм рада стручних сарадника школе 

Време 

реализације 

Садржај активности по подручјима рада 

ју
н

-с
еп

те
м

б
ар

 

1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

1.1.Учествовање у изради концепције Годишњег плана рада школе и израдипојединих 

његових делова. 

1.2. Израда Годишњег извештаја о раду школе. 

1.3. Израда Годишњег плана рада школског педагога. 

1.4. Учешће у избору и конципирању ваннаставних иваншколскихактивности. 

1.5. Учешће у изради планова и програма стручних органашколе. 

1.6. Учешће у изради планова и програма стручногусавршавања запослених,помоћ у 

конципирању евиденције о стручном усавршавању. 

1.7. Учешће у изради плана и програма каријерног вођења и саветовања ученика ученика,као 

и његове релизације. 

1.8. Ангажовање на изради плана и програма сарадње школе са породицом 

1.9. Израда месечних планова рада педагога. 

1.10. Помоћ наставницима у изради планова додатне наставе, одељењскезаједнице, 

одељењског старешине, секција, екскурзија и излета. 

1.11. Планирање и реализација огледних и угледних часова, часова активненаставе, примера 

добре праксе. 

то
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

 

2. УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ САДРЖАЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА ИПРОГРАМА 

2.1. Пружање помоћи наставницима у дидактичко-методичком концепирањунаставе (избору 

стратегија подучавања, наставних метода и облика рада). 

2.2. Пружање помоћи наставницима у иновирању наставе (више активненаставе, више 

кооперативних облика учења, индивидуалне ииндивидуализоване наставе, учења увиђањем, 

решавања проблема). 

2.3. Иницирање и учешће (заједно са наставницима) у процесу подизањаквалитета и нивоа 

ученичких знања иоспособљавање ученика за решавањепроблема, за практично 

примењивање знања, досезање нивоа анализе, синтезеи евалуације.. 

2.4. Упознавање наставника са савременим дидактичко-методичкиминовацијама и помоћ и 

њиховој практичној примени. 

2.5. Помоћ одељењским старешинама у квалитетном обављању овеважнеулоге. 

2.6. Рад на активнијем укључивању родитеља, других појединаца, експерата,институција и 

других ресурса локалне заједнице у образовно –васпитни радшколе. 

2.7. Реализација разних пројеката у којима школа учествује. 

то
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

 

          3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

3.1. Систематско праћење и анализирање наставног процеса, као и рада и развојаученика. 

3.2. Праћење реализације циљева и задатака појединих наставних предмета иобласти. 

3.3. Израда анализа успеха и дисциплине ученика на класификационимпериодима . 

3.4. Координација и учешће у процесу самовредновања рада школе. 

3.5. Праћење и вредновање успеха ученика у разнимваннаставним активностима,званичним 

такмичењима, квалификационим испитима за упис ученика у средње 

школе.  

3.6. Праћење усклађености програмских захтева са узрасним карактеристикама 

3.7. Праћење оптерећености ученика 

3.8. Праћење поступака оцењивања ученика 

3.9. Праћење корелације садржаја програма у оквиру једног или више наставнихпредмета. 

3.10. Пружање помоћи и подршке наставницима у процесу унапређивањаоцењивања 

ученика. 

3.11. Стално и систематско вреновање свог рада 
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то
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

 

4. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА И САРАДЊА 

САНАСТАВНИЦИМА 

4.1. Указивање на неопходност веће заступљености активне наставе,кооперативних облика 

наставе, индивидуализоване и диференциране наставе 

4.2. Иницирање унапређивање наставног рада од процеса преношења знања капроцесу учења 

4.3. Пружање помоћи у стручном усавршавању наставника и њихово учешће усеминарима, 

односно акредитовнаим програмима 

4.4. Учешће у раду стручних тимова, већа и актива и школи и предузимање мераза 

унапређивање њиховог рада 

4.5. Испитивање узрока проблема који се јављају у образовно-васпитном раду 

4.6. Осмишљавање рада са даровитим ученицима и онима који имају потешкоћеу образовно-

васпитном раду 

4.7. Рад са наставницима у остваривању задатака професионалне оријенације иунапређивању 

тог рада 

4.8. Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних часова и примерадобре праксе 

4.9. Рад на уједначавању критеријума оцењивања 

 

то
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

 

5. РАД И САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА 

5.1. Прикупљање података о ученицима и сагледавање социјалних и породичнихуслова 

5.2. Израда инструмената потребних за праћење ученика 

5.3. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу ипонашању 

5.4. Саветодавно – васпитни индивидулани и групни рад са ученицима 

5.5. Професионално саветовање и информисање ученика 

5.6. Упознавање ученика првог разреда са методама успешног учења 

5.7. Учешће у откривању талентованих и надарених ученика и мере за њиховразвој 

5.8. Индивидуални рад са ученицима који су учинили повреду радних и другихобавеза 

5.9. Помоћ у организацији и раду ученичког парламента 

5.10. Формирање одељења првог разреда 

5.11. Матуранти – организација, координација и праћење матурског испита; листежеља за 

факултете и више школе 

5.12. Идентификовање ученика првака који су се такмичили из одређених предмета у 

основној школи 

5.13. Пружање подршке и помоћи ученицима и ученичким организацијама уњиховој тежњи 

за учешћем (партиципацијом) у школском жиоту и раду 

5.14. Предузимање мера (у сарадњу са ученицима) у креирању школе каопријатељског 

амбијента за живот и рад. 

то
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 

го
д

и
н

е 

6. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И САВЕТОДАВНИ РАД 

6.1. Прикупљање потребних података о ученицима 

6.2. Индивидуални и групни саветодани рад са родитељима 

6.3. Професионално информисање родитеља 

6.4. Педагошко-психолошко образовање родитеља /општи родитељски састанци 

6.5. Подршка и помоћ родитељима у осмишљавању слободног времена деце 

6.6.Сарадња са родитељима у циљу обезбеђивања јединственог деловања наученике 

6.7. Учешће у раду Савета родитеља 

6.8. Подршка учешћу родитеља у разним пројектима разних организација који сереализују у 

школи или се баве проблемима деце, као и партиципација у свим сегментима школског 

живота 
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7. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

7.1. Прегледи, извештаји и анализе у вези са својим радом 

7.2. Прегледи, извештаји и анализе за Стручна већа 

7.3. Истраживање о адаптацији ученика првог разреда 

7.4. Испитивање социјалног статуса ученика другог разреда 

7.5. Анализирање успеха ученика на квалификационим испитима за успис усредње школе 

7.6. Анализирање пролазности матураната на више школе и факултете 

7.7. Учествовање и/или кординација у процесу самоврдовања рада школе 

7.8. Праћење успеха ученика у средњој школи 

7.9. Истраживање практичне примене знања и вештина стечених на многимсеминарима и 

едукативном програмима, у наставничкој пракси 

7.10. Учешће у истраживањима и пројектима које други организују (активпедагога, научне и 

просветне институције, друге школе, истраживачи и др.) 
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8. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

8.1. Решавање актуелних васпитно – образовних проблема кроз рад стручнихоргана  

8.2. Унапређивање рада стручних органа школе 

8.3. Извештавање о резултатима обављених анализа,прегледа, испитивања и 

предлагања одговарајућих мера 

8.4. Унапређивање образовно – васпитне праксе (предлагање рационализацијеобразовно – 

васпитног рада и примене ефикаснијих облика, метода и средстава,наставних и других 

видова рада са ученицима) 

8.5. Рад и/или координација у школском развојном тим 
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9. ПРИПРЕМА ЗА РАД 

9.1. Припремање и планирање за све облике рада саученицима, наставницима иродитељима 

9.2. Припремање и планирање предавања за ученике, наставнике и продитеље 

9.3. Припремање и планирање анализа, саопштења, приказа... 

9.4. Припремање материјала за поједина истраживања и израду инструмената 

9.5. Планирање посете часовима 

9.6. Припремање процеса самовредновања рада школе 

9.7. Припремање процедуре израде и остваривања школског развојногпланирања 
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10. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЛОКАЛНОМЗАЈЕДНИЦОМ 

10.1. Сарадња са образовним, здравственим и социјалним институцијама идругим 

установама које доприносе остваривању циља и задатака образовно –васпитног рада  

10.2. Сарадња са стручним установама које организују семинаре 

10.3. Сарадња са Регионалним центром за стручно усавршвање 

10.4. Успостављање сарадње са локалном заједницом и релизација заједничких послова и 

акција 
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11. ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

11.1. Вођење документације о свом раду: планова (годишњи и месечни),дневник рада, 

досијеа о раду са ученицима који захтевају посебан рад,евиденција о раду са родитељима, 

евиденција о раду са наставницима,документација о извршеном истраживачком раду, 

обављеним прегледима, 

извештајима итд. 

11.2. Учествовање у унапређивању школске документације, посебно оне која сеодноси на 

планирање и праћење реализације програма рада школе; као идокументације о стручном 

усавршавању запослених у школи ''досијеи 

наставника'' 

11.3. Ажурирање и вођење документације која се као доказ користи у 

процесусамовредновања рада школе, као и документације о пројектима који се реализујуу 

школи, или су везани за школу 

11.4. Вођење евиденције и документације о сарадњи са ученицима,наставницима и 

родитељима 

11.5. Вођење евиденције и документације о пројектима који се реализују у школи или су 

везани за школу 
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6.1.9   Програм рада школског библиотекара 

 

ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН 

РАДА  

                                              Садржај рада  

Годишњи програм 

рада  

Израда Годишњег плана рада и месечних планова  

Планирање активности са ученицима 

 Упознавање ученика са радом библиотеке  

Упознавање ученика са библиотечком грађом и оспособљавање за самостално коришћење 

књижног фонда, енциклопедија, лексикона, стручне литературе и часописа 

 Помоћ наставницима при реализацији наставних садржаја, упућивање на савремену 

литературу Обележавање важних дана, догађаја, годишњица (Месец књиге, Месец 

школских библиотека, Дан писмености тд.)  

Развијање информационе писмености и формирање навика за самостално проналажење 

информација и коришћење у наставном процесу  

Упутства за писање реферата и семинарских радова  

Уређење библиотечког простора 

 Припремање и израда паноа и представљање нових књига  

Издавање књига, планираних лектира, потребе издавања шире литературе, издавање 

актуелних наслова домаће и стране белетристике  

Сређивање, обрада и евиденција књижног фонда 

 Вођење књиге инвентара, разврставање књига по тематици, прављење каталога стручне 

литературе  

Праћење издавачке делатности  

Стручно усавршавање, посета семинарима и предавањима  

Посета Сајму књига  

Посета књижевним трибинама позоришним предствама 

Организовање изложби књига у школи (сарадња са издавачким кућама)  

Учешће библиотекара у стручном већу професора српског језика и књижевности, рад у 

Педагошком колегијуму Наставничком већу 

ОПЕРАТИВНИ 

(МЕСЕЧНИ) ПЛАН 

РАДA 

                                    Садржај активности  

Септембар  

Израда плана и програма (годишњег и месечног)  

Договор са наствницима о потребној литератури и набавка  

Планирање активности у раду са ученицима  

Упознавање ученика са радом библиотеке, издавање књига, рад у библиотеци  

Упис нових корисника библиотечког фонда (ученика и наставника)  

У сарадњи са одељењским стрешинама и наставницима српског језика  и књижевности на 

једном часу представити рад школске библиотеке. Упознавање ученика са књижним 

фондом, начином рада, са актуелним насловима белетристике, начинима коришћења 
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12. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

12.1. Рад на сопственом стручном усавршавању 

12.2. Предлагање набавке стручне литературе и периодике; прављење прегледаактуелних 

стручних чланака; прављење приказа актуелних књига и радова 

12.3. Реализација програма педагошко-психолошког идидактичко – методичкогусавршавања 

12.4. Учествовање у организованим облицима размене искустава и сарадњашколских 

педагога и психолога (активи, секције, конгреси, Школска управа,Педагошко друштво 

Србије, Институт за педагошка истраживања...) 

12.5. Учествовање у менторском раду са приправницима 
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школске лектире 

 Сређивање и обрада књижног фонда  

План набавке књига (лектире, стручних књига и белетристике) Обележавање Дана 

писмености 

 

Октобар  

Упознавање ученика са начином коришћења стручне литературе Обележавање Месеца 

књиге  

Посета Сајму књига  

Набавка нових књига, стручне литературе 

 Сарадња са издавачким кућама  

Сусрет са књижевницима  

Обрада нових књига 

 Сређивање инвентарске књиге  

Израда паноа и представљање нових књига  

Новембар  

Обрада нових књига, сређивање књиге инвентара  

Израда паноа посвећенoг Сајму књига  

Сређивање нових књига по тематици  

Подстицање ученика за читањем нових наслова савремене белетристике као и стручне 

литературе  

Децембар  

Сарадња са издавачким кућама (организовање изложбе књига) Организовање књижевне 

трибине  

Издавање књига за читање преко распуста  

Јануар  

Сређивање и обрада књижног фонда  

Организовање књижевне радионице (разговор са ученицима о најактуелним насловима)  

Праћење стручне литературе и набавка исте  

Фебруар  

Сређивање књижног фонда  

Посета актуелним позоришним представма  

Посета Народној библиотеци  

Март  
Посета библиотекама у Пријепољу  

Посета позоришној представи  

Април  
Акција враћања и сређивања књижног фонда  

Посета актуелним позришним представама  

Мај  
Набавка књига за награде ученицима  

Сређивање књижног фонда, ажурирање инвентарске књиге  

Јун  

Акција враћања и сређивања књижног фонда  

Најчитаније књиге у току школске године 

 План набавке литературе за следећу школску годину  

 

Током целе године библиотекар ће сарађивати са матичном библиотеком Вук 

Караџић, приликом набавке књига и акција. 

 

 

 

 

 

 



 64 

6.2 ПРОГРАМИ РУКОВОДЕЋИХ  ОРГАНА 

 

6.2.1 План и програм рада директора школе 

 

Време Активности 
Сарадници 

реализ.акт. 

С
еп

те
м

б
ар

 

1.Помоћ комисији за израду Годишњег програма рада за наредну школску годину 

и комисији за израду Извештаја о раду школе у претходној школској години 

2.Подношење извештаја Школском одбору о остварености Годишњег плана рада 

Школе за прошлу школску годину 

3.Подношење Годишњег програма рада Школе за текућу школску годину 

Школском одбору на усвајање 

4.Саветодавни рад са наставницима (посебно почетницима) и стручним службама 

5.Контрола програмирања и планирања рада наставника и стручних сарадника 

6.Анализа распореда наставних и ваннаставних активности и предузимање 

евентуалних корективних мера 

7.Именовање комисија у својој надлежности 

8.Припрема седнице Наставничког већа 

9.Анализа стручне заступљености наставе 

10.Сарадња са предузећима у вези са организацијом извођења практичне наставе  

11.Конституисање Савета родитеља 

12.Сарадња са друштвеном средином 

13.Помоћ председнику Школског одбора у припремању седница 

14.Рад на утврђивању елемената за обрачун средстава са Министарством 

просвете и достављање ЦЕНУСа 

 

Помоћник директора, 

организатор 

практичне наставе, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

стручни сарадници, 

педагошки колегијум 

О
к
то

б
ар

 

1.Сарадња са стручним већима и организовање рада на састављању елабората за 

верификацију нових образовних профила уписаних ове школске године 

2.Координирање рада свих субјеката на припреми нацрта плана уписа 

3.Инструктивно-педагошки рад (посета 4 часа редовне наставе) 

4.Праћење реализације Годишњег програма рада у првом класификационом 

периоду 

5. Договор о активностима у оквиру самовредновања рада школе 

6.Организација и реализација екскурзија 

7.Планирање седница ОВ на крају првог класификационог периода 

8.Сарадња са друштвеном средином 

 

Помоћник директора, 

организатор 

практичне наставе, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

стручни сарадници, 

педагошки колегијум 
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Н
о
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б
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1. Организовање испита за ванредне ученике и именовање комисија 

2. Учешће у изради анализа образовно-васпитних резултата на крају првог 

класификационог периода 

3. Именовање ментора наставницима почетницима 

4. Припреме за попис имовине Школе 

5. Инструктивно-педагошки рад (посета 4 часа редовне наставе и 1 час допунске и 

додатне наставе и 1 час секцијама) 

6. Праћење реализације практичне наставе 

7. Организовање, и по потреби, присуствовање родитељским састанцима 

8. Предлагање мера Наставничком већу за побољшање ученика у успеху и 

понашању 

9. Анализа рада одељењских и стручних већа 

10. Рад на припреми предлога плана уписа ученика за наредну школску годину 

11. Сарадња са стручним већима у сагледавању могућности и потребе за 

увођењем нових образовних профила 

12. Анализа радних и хигијенских услова у Школи 

13. Припрема седнице Наставничког већа 

 

Помоћник директора, 

организатор 

практичне наставе, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

стручни сарадници, 

педагошки колегијум 

Д
ец

ем
б

ар
 

1. Уочавање и решавање проблема у вези са оцењивањем и проверавањем знања 

ученика 

2. Инструктивно-педагошки рад (посета 2 часа редовне наставе) 

3. Организовање прегледа педагошке документације и остваривање увида у рад 

одељењских старешина 

4. Израда плана набавке учила у сарадњи са одговарајућим већима 

5. Припрема плана уписа ученика за наредну школску годину 

6. Преглед педагошке документације 

7. Анализа рада административно-финансијских радника 

8. Припрема за израду завршног рачуна 

9. Праћење пописа имовине Школе 

10. Праћење промена у оквиру законских прописа и информисање радника у 

сарадњи са секретаром 

11. Организација и учешће у раду одељењских већа 

12. Припрема прославе Школске славе 

13. Планирање стручног усавршавања наставника током зимског распуста 

 

Помоћник директора, 

организатор 

практичне наставе, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

стручни сарадници, 

педагошки колегијум 

Ја
н

у
ар

 

1. Припрема анализе реализације Годишњег програма рада у I полугодишту 

2. Учешће у изради анализе успеха ученика у I полугодишту 

3. Праћење активности у оквиру самовредновања рада школе 

4. Организовање прославе Школске славе 

5. Праћење реализације блок наставе 

6. Организовање јавних набавки 

7. Организовање испита за ванредне ученике и именовање комисија 

8. Организовање стручног усавршавања наставника током зимског распуста 

9. Организовање родитељских састанака 

10. Праћење реализације огледа у школи 

Помоћник директора, 

организатор 

практичне наставе, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

стручни сарадници, 

педагошки колегијум 
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Ф
еб

р
у

ар
 

1. Организовање завршних и матурских испита за ванредне ученике и именовање 

комисија 

2. Праћење рада тимова за самовредновање рада Школе 

3. Праћење реализације задатака који проистичу из Школског развојног плана 

4. Инструктивно-педагошки рад (посета 2 часа редовне наставе) 

5. Припрема и подношење извештаја ШO о раду директора у првом полугодишту, 

као и остваривању Годишњег програма рада 

6. Анализа материјално-финансијског стања – завршни рачун, израда 

финансијског плана 

7. Припрема за организацију завршног и матурског испита за редовне ученике 

8. Праћење организације блок наставе за ученике 

9. Праћење реализације огледа у школи 

 

Помоћник директора, 

организатор 

практичне наставе, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

стручни сарадници, 

педагошки колегијум 

М
ар

т 

1. Инструктивно-педагошки рад (посета 2 часа редовне наставе) 

2. Контрола извршења закључака стручних органа и Школског одбора 

3. Анализа стручно-педагошког усавршавања наставника 

4. Анализа рада стручних већа 

5. Организовање екскурзија за ученике 

6. Организовање припремног рада 

7. Праћење реализације огледа у оквиру Програма реформе средњег стручног 

образовања 

8. Праћење припрема и реализација такмичења ученика 

 

Помоћник директора, 

организатор 

практичне наставе, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

стручни сарадници, 

педагошки колегијум 

А
п

р
и

л
 

1. Припрема седница Наставничког већа и информације у вези са успехом 

ученика на трећем класификационом периоду 

2. Организовање родитељских састанака 

3. Организовање испита за ванредне ученике и именовање комисија 

4. Координирање активности у припреми радних задатака за матурски и завршни 

испит 

5. Припреме за презентацију школе ученицима осмих разреда 

6. Праћење остваривања Годишњег програма рада Школе и организација рада у 

циљу његовог остваривања у потпуности 

7. Инструктивно-педагошки рад (посета 2 часа редовне наставе) 

8. Организовање екскурзија за ову и наредну школску годину 

10. Организовање и учешће у раду седница одељењских већа 

11. Праћење реализације огледа у оквиру Програма реформе средњег стручног 

образовања 

 

Помоћник директора, 

организатор 

практичне наставе, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

стручни сарадници, 

педагошки колегијум 

М
ај

 

1. Инструктивно-педагошки рад (посета 2 часа редовне наставе) 

2. Професионално информисање ученика 

3. Презентација школе ученицима осмих разреда 

4. Анализа сарадње Школе са друштвеном средином 

5. Анализа остваривања практичне наставе у предузећима 

6. Анализа остваривања фонда часова 

7. Реализација екскурзија за разреде који су испунили услове 

8. Припремање завршних активности у школској . години, разредних испита, 

припремне наставе завршних и матурских испита за редовне и ванредне ученика 

9. Учешће у раду седница одељењских већа завршних разреда 

10. Распоред рада до краја школске године 

11. Праћење реализације огледа у оквиру Програма реформе средњег стручног 

образовања 

 

Помоћник директора, 

организатор 

практичне наставе, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

стручни сарадници, 

педагошки колегијум 
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Ју
н

 

1. Организовање и учешће у раду седница Одељењских већа 

2. Преглед књига евиденције, записника, матичних књига, преглед и потпис 

сведочанстава и диплома 

3. Именовање комисија за поправне испите у јуну и августу 

4. Праћење реализације свих активности предвиђеним детаљним планом рада у 

јуну (разредни, завршни, матурски и поправни испити) 

5. Припрема за упис ученика у наредну школску годину, одређивање комисија 

6. Припрема седница Наставничког већа 

7. Организовање уписа ученика 

8. Припрема за израду извештаја о раду у текућој школској години 

9. Припрема за израду Годишњег плана рада за наредну годину 

10. Припреме за наредну школску годину 

11. Праћење реализације огледа у оквиру Програма реформе средњег стручног 

образовања 

 

Помоћник директора, 

организатор 

практичне наставе, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

стручни сарадници, 

педагошки колегијум 

Ју
л

 

1. Спровођење уписа ученика и информисање Наставничког већа о резултатима 

уписа 

2. Резултати шестомесечног пословања 

3. Контрола хигијенско-естетске припеме Школе за наредну школску годину 

4. Сагледавање потреба наставног кадра за наредну школску годину, расписивање 

конкурса 

5. Координација активности у циљу прикупљања елемената потребних за израду 

распореда часова за наредну школску годину 

6. Планирање буџета за наредну календарску годину 

 

Помоћник директора, 

организатор 

практичне наставе, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

стручни сарадници, 

педагошки колегијум 

Ју
л

 

1. Спровођење уписа ученика и информисање Наставничког већа о резултатима 

уписа 

2. Резултати шестомесечног пословања 

3. Контрола хигијенско-естетске припеме Школе за наредну школску годину 

4. Сагледавање потреба наставног кадра за наредну школску годину, расписивање 

конкурса 

5. Координација активности у циљу прикупљања елемената потребних за израду 

распореда часова за наредну школску годину 

6. Планирање буџета за наредну календарску годину 

 

Помоћник директора, 

организатор 

практичне наставе, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

стручни сарадници, 

педагошки колегијум 

А
в
гу

ст
 

1. Упознавање са садржајем аката приспелих у току летњег распуста 

2. Припрема и подношење извештаја ШO раду директора у другом полугодишту 

3. Организовање свих испита по распореду рада усвојеном за август 

4. Припрема извештаја о раду Школе у прошлој години 

5. Обликовање Плана рада Школе за текућу школску годину 

6. Припрема решења о радним обавезама наставника за наредну школску годину 

7. Организовање и праћење израде распореда васпитно-образовног рада за 

наредну школску годину 

8. Подела предмета на наставнике 

9. Именовање одељењских старешина 

10. Припрема за први школски час у наредној школској години 

 

Помоћник директора, 

организатор 

практичне наставе, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

стручни сарадници, 

педагошки колегијум 

 

 

 
У оквиру педагошко-инструктивног рад,а директор ће посетити часове и 

присуствовати другим облицима рада, и то: 
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Наставни предмет 
Месец 

Свега 
IX X XI XII I II III IV V VI 

Српскијезик икњижевност  x         1 

Страни језици  x   x      2 

Математика   x        1 

Рачунарствоиинформатика  x         1 

Физика   x   x     2 

Географија          x 1 

Цртање и сликање    x       1 

Биологија       x    1 

Уставиправограђана        x   1 

Версканастава        x   1 

Историја   x        1 

Физичковаспитање       x    1 

Грађансковаспитање         x  1 

Хемија     x      1 

Машински елемемти        x   1 

Конструкција и моделовање 

одеће 
        x  1 

Основеаутоматског управљања    x       1 

СВЕГА: 0 3 3 2 2 1 2 3 2 1 19 

 

 

6.2.2 Програм рада организатора практичне наставе 

 

време врста активности 

Септембар 

 Припрема за почетак школске године 

 Састанци са наставницима практичне наставе 

 Уговарање извођења практичне наставе са приватним и друштвеним предузећима 

као и самосталним власницима радионица 

 Ажурирање пропратне документације 

 Организација набавке потрошног материјала за извођење праксе у школским 

радионицама 

 Праћење распореда ученика по предвиђеним радним местима за обављање праксе 

 Рад на састављању извештаја 

Октобар-

Новембар 

 Праћење реализације обављања практичне наставе 

 Преглед планова рада наставника  

 Обилазак радионица као и других места где се обавља практична настава 

 Набавка потрошног материјала 

 Обезбеђење исправности машина од стране мајстора (по потреби) 

Децембар 

 Посета часовима  

 Преглед дневника рада 

 Преглед наставних планова 

 Индивидуални разговори са ученицима и наставницима 

 Набавка потрошног материјала 

 Обезбеђење исправности машина од стране мајстора (по потреби) 

 Израда распореда за полугодишњу блок настгаву  

 Праћење извођења блок наставе 
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Јануар 

 Припрема и организовање за почетак  извођења праксе у другом полугодишту 

 Састанак са наставницима практичне наставе и анализа рада у првом полугодишту 

 Преглед дневника рада на крају првог полугодишта 

 Набавка потрошног материјала 

 Обезбеђење исправности машина од стране мајстора (по потреби) 

Фебруар-Март 

 Праћење реализације обављања практичне наставе 

 Преглед планова рада наставника  

 Обилазак радионица као и других места где се обавља практична настава 

 Набавка потрошног материјала Обезбеђење исправности машина од стране мајстора 

(по потреби) 

Април 

 Преглед дневника рада 

 Праћење припрема за такмичење ученика 

 Праћење рада извоћача практичне наставе 

 Организација наставно-стручних  излета (посета хидроелектрани Бистрица, 

Топионици Севојно, Ливници Пријепоље и др) 

 Посете часовима наставника  

 Састанак са наставницима практичне наставе 

 Набавка потрошног материјала 

 Обезбеђење исправности машина од стране мајстора (по потреби) 

 

Мај  

 Праћење реализације обављања практичне наставе 

 Обилазак радионица као и других места где се обавља практична настава 

 Набавка потрошног материјала 

 Обезбеђење исправности машина од стране мајстора (по потреби) 

 Извођење такмичења према распореду министарства просвете 

 Састанци и анализа досадашњег рада као и извештај са такмичења 

 Распоред блоковске наставе за завршне разреде 

Јун-Јул 

 Припрема за завршетак другог полугодишта 

 Преглед дневника рада 

 Припреме за ремонт и опрвке машина 

 Извештај о реализацији практичне наставе 

 Потребе за наредни период 

 Састанци са наставницима практичне наставе 

 
НАПОМЕНА: 

Организатор практичне наставе ће обављати и друде послове према потреби наставе и школе у 

целини 
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6.3 ПРОГРАМ УПРАВНИХ  ОРГАНА 

6.3.1 Школски одбор 

 

Састав школског одбора 

Име и презиме Овлашћени предлагач 

Рондић Алиса Скупштина општине 

Фејзић Семир Скупштина општине 

Зиндовић Владимир Скупштина општине 

Вања Љујић Наставничко веће школе 

Ровчанин Мевлудин Наставничко веће школе 

Сабира Ровчанин Наставничко веће школе 

Суљевић Метка Савет родитеља 

Ћировић Горица  Савет родитеља 

У процедури Савет родитеља 

 

Председник Школског одбора: Мевлудин Ровчанин. 

 

6.3.1.1 Програм рада школског одбора 

 
Школски одбора ради на основу одредаба Закона о средњој школи чл. 89. и 90. 

Школски одбор ради у седницама и поред овог програма има и свој пословник о раду. За 

ову школску годину Школски одбор је предвидео и планирао 6 седница али ће уколико 

буде потребно, одржати и више. 

 

Време 

реализац

ије 

Активности/теме, садржаји Начин реализације 
Носиоци 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

 Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

за претходну школску годину 

 Усвајање Годишњег плана рада школе за 

текућу школску годину 

 Расписивање конкурса за пријем нових 

радника 

 Доношење одлуке о набавци опреме, 

учила и других срдстава за школу. 

 

Разговор 

Дискусија 

Анализа 

Договор 

 

Председник ШО 

Чланови ШО 

Директор 

О
к
то

б
ар

-

н
о

в
ем

б
ар

  Одлучивање о наменском коришћењу 

остварених сопствених прихода школе у 

складу са законом и финанс.планом 

 

 

Разговор 

Дискусија 

Анализа 

Договор 

 

Председник ШО 

Чланови ШО 

Директор 

Н
о

в
ем

б
ар

  Разматрање успеха на крају  првог 

класификационг периода 

 Разматрање извештаја директора о 

досадашњем пословању и инвестицоним 

улагањима у претходном периоду 

 

Разговор 

Дискусија 

Анализа 

Договор 

 

Председник ШО 

Чланови ШО 

Директор и помоћник 

директора 
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Ф
еб

р
у

ар
-

м
ар

т 

 Разматрање успеха на крају 1. олугодишта 

 Усвајање финансијског плана за наредну 

годину 

 Разматрање извештаја пописних комисија 

 

Разговор 

Дискусија 

Анализа 

Договор 

 

Председник ШО 

Чланови ШО 
А

п
р

и
л
-

м
ај

 

 Разматрање плана  уписа  ученика за 

школску текућу годину 

 

Разговор 

Дискусија 

Анализа 

Председник ШО 

Чланови ШО 

Ју
н

-а
в
гу

ст
  Извештај о успеху на класификационом 

испиту и упис ученика 

 Разматрање извештаја о самовредновању 

рада школе 

 

Разговор 

Дискусија 

Анализа 

Договор 

 

Председник ШО 

Чланови ШО 

Праћење реализације програма остварује се увидом у свеску записника, и присуством седницама школског одбора 

а носиоц праћења је директор.  

 

7 ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

7.1 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА 

У школи ће бити организовано више секција, а укључивање ученика у рад појединих 

секција, према личним интересовањима и склоностима треба да допринесе развоју 

личности на образовном, креативном и личном плану. 

 

 

Ред.бр. Назив секције и активности Водитељ Бр. часова 

6.  Спортска секција Козица Бајрам 40 

7.  Рецитаторска секција Мандић Светлана 15 

8.  Литерарна секција Хамзић Аида 15 

9.  Информатичка секција Рондић Мевлудин 20 

10.  Еколошка секција Мерсудин Кајевић 20 

 Свега  110 

 

Секције су сачиниле своје програме рада које ће током реализације прилагођавати 

интересовањима, афинитетима и ангожовањима ученика.  

 

7.1.1 План рада рецитаторске секције   
 

Програмски задаци Време реализације 

Организациона проблематика 

1. Формирање радних група читача, приповедача, 

рецитатора, говорника, водитеља и пријем нових 

чланова 

Септембар 
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Упућивање у разне врсте уметничког говора 

1. Нивои читања и приповедање за различите скупове: 

беседништво, вођење дијалога и дискусија, 

рецитовање и казивање напамет 

2. Читање текстова из књиге Беседе  

октобар-фебруар 

Рад на дикцији 

1. Акценат, интонација, паузе 
септембар-јун 

Учешће у пригодним програмима школе 

1. Припрема прилога за пригодне програме у школи:  

Свети Сава, дан школе, Пријепољска битка  

Октобар, децембар, 

јануар, март, јун 

Учешће на смотрама и такмичењима 

1. Учешће на општинском и градском такмичењу март-април 

 

Укупан број недеља у току школске године у којима се спроводи ова секција је 36, 

што се поклапа са бројем часова секције у току године. 

 

7.1.2 План рада литералне секције  

 

Активност Носиоц активности Време реализације 

Договор о раду 

Припрема литерарног сусрета  

Посета библиотеци Вук Караџић и музеју 

града 

Предметни наставник 
 

Септембар-октобар 

Праћење и учешће на литерарним 

конкурсима у школи и ван школе  
Предметни наставник Новембар-децембар 

Обележавање дана Светог Саве 

 
Предметни наставник Јануар-фебруар 

Школски часопис (литерарни радови) Предметни наставник 
 

Март-април 

Радови посвећени промоцији здравих 

стилова живота 

Дани Црвеног Крста  

Анализа рада и доношење плана за 

следећу школску годину 

Анализа рада и доношење плана за 

следећу школску годину 

Предметни наставник 

 

 

Мај-јуни 
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7.1.3 План рада информатичке секције 
 

Време Активност 

Август 

Израда плана и програма рада информатичке секције 

Процена заинтересованости ученика 

Прилагођавање наставе раду у хетерогеним групама  

Септембар 

Анкетирање заинтересованих ученика 

Формирање група 

Договор о будућем раду 

Договор о терминима одржавања секције у складу са оптерећењем 

ученика 

Октобар 

Увод у програмирање 

Структурно програмирање и програмски језици  

Типови података – бројевни типови 

Вежбање једноставнијих програмских структура 

Новембар 
Типови података – знаковни и логички тип 

Примена знаковног и логичког типа података у задацима 

Децембар 
Приоритет рачунских операција у програмском окружењу 

Примена у задацима 

Јануар 
Интезивна припрема за школско такмичење 

Школско такмичење 

Фебруар 

Гранање у програму  

Наредба условног преласка – if и наредба вишеструког гранања - CASE  

Корисне формуле 

Март 

Интезивна припрема за општинско такмичење  

Циклуси (петље) – FOR и WHILE 

Примена гранања и петљи у задацима 

Општинско такмичење 

Април 

Процена и евалуација резултата са општинског такмичења  

Корекција уочених неправилности у раду и недовољно савладаних 

области 

По потреби припрема за републичко такмичење 

Мај 

Нестандардни и структурирани типови података - набројиви тип 

интервални тип, низовни тип. 

Утврђивање постигнутих резултата 

Јун 

Савремена програмска окружења 

Рад са савременим програмерским софтверима 

Утврђивање и евалуација постигнутих резултата 
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7.1.4 План рада еколошке секције  

Време реализације Активности / теме, садржаји Начин реализације 
Носиоци реализације 

и сарадници 
С

Е
П

Т
Е

М
Б

А
Р

 Формирање секције и упознавање 

чланова секције са програмом рада 

ч
ас

о
в
и

 е
к
о

л
о

ш
к
е 

се
к
ц

и
је

 

П
р

о
ф

ес
о

р
 

Мониторинг-шта је то ? 

Формирање еколошких патрола и 

одређивање њихових задатака 

Обележавање 4.октобра-Светског 

дана заштите животиња 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Упознавање са методама проучавања 

природе 

ч
ас

о
в
и

 

ек
о

л
о

ш
к
е 

се
к
ц

и
је

 

П
р

о
ф

ес
о

р
 Фенолошка посматрања 

Сакупљање и читање новинских 

чланака посвећених заштити животне 

средине 

Штедимо енергију 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Сакупљање и сређивање школске 

збирке плодова и семена 

ч
ас

о
в
и

 е
к
о

л
о

ш
к
е 

се
к
ц

и
је

 

П
р

о
ф

ес
о

р
 

Сакупљање и сређивање школске 

збирке љуштура шкољки и пужева 

Формирање еколошког кутка школе 

Еколошка чајанка 

 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

  

Ботаничке баште 

ч
ас

о
в
и

 е
к
о

л
о

ш
к
е 

се
к
ц

и
је

 

П
р

о
ф

ес
о

р
 

Израда слика од сасушених листова 

биљака 

Помогнимо птицама да преживе зиму 

Национални паркови наше земље-

реферат ученика  

Ј
А

Н
У

А
Р

 Рециклажа- шта је то? 

ч
ас

о
в
и

 

ек
о

л
о

ш
к
е 

се
к
ц

и
ј

е П
р

о
ф

е

со
р
 

Сакупљање материјала који се могу 

рециклирати 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 Ефекат стаклене баште и озонске 

рупе 

ч
ас

о
в
и

 

ек
о

л
о

ш
к
е 

се
к
ц

и
је

 

П
р

о
ф

ес
о

р
 

Смог – како се заштитити 

Засади биљку у свом кутку 

Лишајеви као индикатори 

загађености ваздуха 

 

М
А

Р
Т

 

 

Одређивање загађености ваздуха 

околине школе помоћу лишајева 

ч
ас

о
в
и

 е
к
о

л
о

ш
к
е 

се
к
ц

и
је

 

П
р

о
ф

ес
о

р
 

 

Израда украсних предмета од 

сакупљених делова биљака и 

животиња 

Обележавање 21.марта-Светског дана 

заштите шума 
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Обележавање 22.марта-Светског дана 

заштите вода 

Прављење компоста 
   

А
П

Р
И

Л
 

   

Сређивање школског дворишта 

ч
ас

о
в
и

 

ек
о

л
о

ш
к
е 

се
к
ц

и
је

 

П
р

о
ф

ес
о

р
 

Проучавање травног екосистема у 

околини школе 

Обележавање 22.априла- Светског 

дана планете Земље 

М
А

Ј
 

Сакупљање и читање чланака о 

заштићеним биљним и животињским 

врстама 

ч
ас

о
в
и

 е
к
о

л
о

ш
к
е 

се
к
ц

и
је

 

П
р

о
ф

ес
о

р
 

Проучавање воденог екосистема 

околине 

Извештавање еколошких патрола 

Дишимо пуним плућима : 

обележавање 31.маја – Светског дана 

борбе против дуванског дима 

Ј
У

Н
 Обележавање 5.јуна – Светског дана 

заштите животне средине 

ч
ас

о
в

и
 

ек
о

л

о
ш

к
е 

се
к
ц

и
је

 

П
р

о

ф
ес

о

р
 

Сумирање резултата рада секције 

 

Напомена: План је рађен за 36 часова годишње, а ако због усклађивања са нормом буде 

реализовано мање часова одређене теме неће бити реализоване 

 

 

7.1.5 План рада фудбалске секције  
 

Спортско-рекреативне активности 

 Основни циљ спортско-рекреативних активности је да се у слободном времену 

организује активност ученика у овој области, тако да им обезбеди здраву и и културну 

забаву и разоноду, да задовољи њихове посебне жеље, да им помогне да развијају 

позитиван однос према физичкој култури, формирају чврсте навике за редовним телесним 

вежбањем. 

 У оквиру спортско-рекреативних активности се остварују следећи конкретни 

задаци: 

- обухват што већег броја ученика посебним програмом физичког вежбања, који заједно са 

општим програмом чини јединствену целину, односно јединствен систем школског 

физичког васпитања; 

- задовољење нових и све разноврснијих жеља и интереса школске омладине за бављење 

разним гранама физичког вежбања у слободном времену; 

- откривање могућности и лепоте стварања у физичкој култури, у спорту, гимнастици, 

игри, плесу и помагање ученицима да свестрано развију своје природне способности за 

овај или онај вид физичког вежбања; 

- подстицање ученика да науче како да физичко вежбање интегришу у свој свакодневни 

живот и да активности у овој области развију као своју тарјну потребу и обавезу. 

 Спортско-рекреативне активности подразумевају оне спортско-рекреативне 

активности и дисциплине које обавезна настава физичког васпитања не може да обухвати. 

 Садржај рада чине: спортско-рекреативне активности неформалних игара и 

спортовима за које се група самостално определи (све спортске игре, стони тенис, 
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стрељаштво, пливање и сл.); тренинзи и такмичења у спортовима за које се ученици 

самостално на основу жеља и предиспозиција определе (атлетика, вежбе на справама, 

рукомет, фудбал, одбојка, кошарка, стони тенис, пливање и сл.); забавна такмичења и 

надметања, излети и друге активности ради забаве и разоноде; специјални течајеви за 

основно упознвање некух грана физичког вежбања и спортских дисциплина, које ученици 

раније нису упознали или у њима желе да пробуде своја знања (рвање, карате, џудо, 

клизање, шах итд.). 

 

Мали  фудбал: 
 

  1. Техника кретања без лопте 

  2. Основно вођење лопте са промјеном правца кретања 

  3. Примање лопте и додавање унутрашњом страном стопала 

  4. Примања лопти ђоном, бутином, хрптом без и са одвођењем лопте устрану  

  5. Примање лопти које вертикално падају, '' штопањем'' 

  6. Примање лопте, грудима, главом.  

  7. Ударац хрптом стопала, спољашњим, ''пуним'', унутрашњим 

  8. Ударац главом са подлоге и у скоку  

  9. Техника шутирања лопте из разних позиција  

10. Дриблинзи,'' бочни'', ''лажни шут' 

11. Дриблинзи, ''финта тијелом'', ''повлачење лопте ђоном'' 

12. Елементи индивидуалне технике, вођење и заустављање лопте  

13. Специфична вођења 

14. Одузимање лопте 

15. Техника голмана 

16. Тактика напада, индивидуална, групна и екипна 

17. Тактика одбране, индивидуална, групна и екипна 

18. Групна тактика у нападу  

19. Групна тактика у одбрани 

20. Системи и тактичке варијанте 

21. Сарадња међу играчима одбране 

22. Тактика напада након прекида игре 

23. Тактике одбране у прекидима игре 

24. Тактика-игра, правила; 

25. Тактика-игра на два гола, правила, суђење 

 

 

26. Тактика-игра на два гола, правила, суђење 

27. Тактика-игра на два гола уз примену правила  

28. Тактика-игра на два гола уз примену правила  

29. Тактика-игра на два гола 

30. Тактика-игра на два гола 

31. Тактика-игра на два гола 

32. Тактика-игра на два гола 
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7.2 ПЛАН ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 

 
Одељенски старешина руководи одељењем. Одељење му поверава Наставничко 

веће на предлог директора . 

 

Време 

реализације 
Активности Разред 

СЕПТЕМБАР  Информисање у вези са почетком школске године 

 Упознавање ученика са правилима кућног реда, правима и обавезама, као 

и васпитно-дисциплинским мерама. 

 Родитељски састанак 

 Евидентирање података о ученицима у школску документацију 

 Формирање одељењске заједнице ученика, избор председникаи секретара  

 Избор два представника одељењске заједнице за Ђачки 

парламент  

 Развијање позитивног односа према раду, дисциплини, осећањудужности, 

одговорности и дружењу 

 Упознавање ученика са програмом заштите ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања 

 Формирање група за изборну наставу  

 Опредељивање ученика за ваннаставне активности  

 Организовање екскурзије за матуранте и ученике трећег  разреда  

 Упознавање ученика са организацијом завршног и матурскогиспита  

 Рад на педагошкој документацији 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

 

I, II, III, IV 

 

I, II, III, IV 

 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

III, IV 

IV 

I, II, III, IV 

ОКТОБАР  Решавање проблема прилагођавања ученика  

 Радна дисциплина и понашање ученика  

 Сарадња са педагогом школе  

 Реализација теме: Методе и технике успешног учења 

 Рад на педагошкој документацији  

 Помоћ ученика у уређењу учионичког простора Праћење реализације 

програма професоналне оријентације  

 Праћење реализације програма заштите и унапређења здравља  

 Организовање акције добровољног давања крви (за пунолетнеученике)  

 Реализација изборне теме – Актуелни друштвени проблеми 

I 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

III, IV 

I, II, III, IV 

 

НОВЕМБАР  Припрема података за први класификациони период Родитељски састанак 

(упознавање родитеља са резултатимауспеха ученика и изостанцима у 

првом класификациономпериоду) 

 Рад на педагошкој документацији  

 Организација систематског прегледа ученика  

 Развијање личне одговорности код ученика 

 Реализација изборне теме 

 Сарадња са родитељима  

I, II, III, IV 

ДЕЦЕМБАР  Утврђивање разлога неуспеха из појединих предмета  

 Припрема одељењског већа  

 Разговор са ученицима о организованом коришћењу слободногвремена  

 Рад на педагошкој документацији  

 Припреме за прославу Школске славе  

 Изборна тема – Проблеми у понашању, разговор о штетностидувана, 

алкохола и наркотика  

 Сарадња са родтељима  

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II 

ЈАНУАР  Рад на педагошкој документацији  I, II, III, IV 
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 Подела ђачких књижица на крају првог полугодишта  

 Прослава школске славе  

 Сарадња са педагогом  

 Реалзација изборна теме  

 Сарадња са родитељима  

ФЕБРУАР  Седнице по потреби  

 Родитељски састанак  

 Разговор о изостајању са наставе – узроци и предлог мера  

 Укључивање ученика у припрему програма за Дан школе 

 Разговор са ученицима о систему вредности младих и 

моралним нормама  

 Реализација изборне тема  

 Рад на педагошкој документацији  

I, II, III, IV 

МАРТ 

АПРИЛ 
 Рад на здравственој превенцији ученика  

 Рад на каријерном вођењу и саветовању ученика ученика  

 Припрема и прослава Дана школе 

 Рад на педагошкој документацији  

 Родитељски састанак  

 Реализација изборних тема  

I, II, III, IV 

МАЈ  Организација матурског испита 

 Припрема седница одељењског већа  

 Рад на педагошкој документацији  

 Сарадња са библиотекаром ради утврђивања ученика којидугују књиге  

 Анализа изостајања ученика и евидентирање ученика за 

разредни испит  

I, II, III, IV 

ЈУН  Организовање разредних испита 

 Подела сведочанства и ђачких књижица 

 Седница одељењског већа 

 Рад на педагошкој документацији 

 Анализа успеха и понашања ученика на крају наставне године 

 Организација разредних и поправних испита 

 

I, II, III, IV 

ЈУЛ  Упис ученика у први разред I 

АВГУСТ  Упис ученика у наредни разред II, III, IV 

 Сређивање педагошке документације  

 Подела сведочанства и ђачких књижица  

 Састанци стручних већа са педагогом и директором 

 Састанци стручна већа – рад на припреми за нову школскугодину  

 Рад на изради делова Годишњег плана рада школе  

II, III, IV 
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7.3 ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Током школске године ученици и наставници ће бити ангажовани у реализацији 

следећих културних и других активности: 

 

Време 

реализац

ије 

Активности/теме, садржаји Начин реализације 
Носиоци 

реализације 

 С
еп

т
ем

б
ар

 

 

-Договор о раду тима, програму и 

активностима 

 

-Литерарни конкурс Лимске вечери 

поезије (учешће) 

 

Састанак тима Договор 

Анализа Дискусија 

Планирање 

Стваралаштво 

Чланови тима 

Чланови тима, професори 

српског језика, 

 

 чланови литерарне 

секције, библиотека „Вук 

Караџић“, ТВ Форум 

  

О
к
то

б
ар

 

-Јесењи крос ученика 

 

 

-Ажурирање школског сајта 

 

 

 

-Посета Здравственом центру у Пријепољу, 

договор око акција у циљу превенције и 

побољшања здравља ученика, предавања, 

систематски прегледи 

 

 

 

Организовање 

Планирање 

Самосталан рад 

Састанци секција 

Договор 

 

Чланови тима, Црвени 

крст, професори 

физичког васпитања, 

ученици школе-

такмичари 

Чланови тима, 

председници стручних 

већа српског језика и 

уметности и физичког 

васпитања 

Чланови тима, професори 

биологије и физичког 

васпитања, педагог 

школе 

  Н
о
в
ем

б
а
р

 

 

 

 

 

 

-Акција добровољног давања крви 

 

 

Састанци секција 

Планирање 

Увежбавање Разговори 

Едукација 

 

Чланови тима, 

професори српског 

језика, ликовне и 

музичке културе, 

локална заједница, 

литерарна и 

рецитаторска секције, 

хор школе, ТВ Форум 

Црвени крст, 

матуранти, 

Здравствени центар у 

Пријепољу (служба 

трансфузије) 

 Д
ец

ем
б

ар
 

 

-Обележавање Дана пријепољске битке 

 

-Припрема за издавање школског листа 

(електронско) 

 

 

Састанци секција 

Самосталан рад 

Планирање 

Увежбавање Јавно 

извођење 

 

Општинска 

организација СУБНОРа 

Чланови тима, 

професори српског 

језика, информатике, 

ликовне и музичке 

културе, литерарна 

секција 
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     Ја
н

у
а
р

 

 

-Књижевни и ликовни конкурс на тему 

Свети Сава 

 

 

-Савиндан – свечана академија у школи 

 

 

-Савиндан – градска академија у Дому 

културе 

 

 

 
 
Састанци секција 

Самосталан рад 

Планирање 

Увежбавање Јавно 

извођење 

 

Чланови тима, 

професори српског 

језика и ликовне 

културе, ученици 

ствараоци 

Чланови тима, 

професори српског 

језика, ликовне и 

музичке културе, 

литерарна и 

рецитаторска секција, 

хор школе, локална 

заједница,  

 

  Ф
еб

р
у

ар
 

 

-Посета ТВ Форум, анализа досадашњег 

учешћа ученика  у њеним програмима и 

договор око ангажмана у новим 

Посета Разговор 

Анализа 

Планирање 

Чланови тима, 

професори српског 

језика и музичке 

културе, чланови 

литерарне и 

рецитаторске секција 

  

М
ар

т 

       

-Посета градском Музеју, 

интезивирање сарадње 
 
 
 

-Литерарни и књижевни конкурс Крв 

живот значи 

 

 

 

-Песничка манифестација На пола пута 

 

 

 

 

 

-Општинска смотра рецитатора 

 

 

 

 

Посета Разговор 

Анализа Планирање 

Увежбавање 

Едукација Јавно 

извођење (такмичење) 

Пријем песника 

 

Чланови тима, професор 

ликовне културе, 

чланови ликовне 
секције 
 

Чланови тима, професор 

ликовне културе и 

српског језика, ученици 

школе, Црвени крст 
 

Чланови тима, 

професори српског 

језика, рецитаторска и 

литерарна секција, 

библиотека, песници 
 

Чланови тима, 

професори српског 

језика, рецитаторска 

секција, библиотека 

 

  

А
п

р
и

л
 

 

-Посета библиотеци Вук Караџић, договор 

око реализације заједничких програма 

 

 

 

Посета Разговор 

Анализа 

Планирање 

 

Чланови тима, 

професори српског 

језика, чланови 

рецитаторске и 

литерарне секције, 

библиотекар 
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М
ај

 

     

-Пролећни  крос ученика 

 

 

 

-Школско првенство 

 

 

-Представљање Техничке школе 

ученицима сновних школа – Отворена 

врата 

 

 

 
 
Организовање 

Планирање 

Самосталан рад 

Састанци секција 

Презентације Договор 

Увежбавање Едукација 

Јавно извођење 

 

 
Чланови тима, Црвени 

крст, професори 

физичког васпитања, 

ученици школе-

такмичари 

Професори физичке 

културе 

Чланови тима, 
професори и ученици, 

педагог школе, директор 

 

 Ју
н

 

 

-Свечана промоција матураната 

 

 

-Анализа рада тима у току школске 

године 

 

 Чланови тима, 

професори српског 

језика и музичке 

културе, литерарна 

секција, рецитатори, хор 

школе, директор и 

педагог 

Чланови тима 

 

 

7.4 ПРОГРАМ РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

У овој школској години биће конституисан нови Ученички парламент школе. Према 

Закону о основама система образовања и васпитања, Ученички парламент може да се бави: 

1. Давањем  мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету 

родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, 

школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на 

спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи 

и ван ње; 

2. Разматрањем односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног 

сарадника;  

3. Обавештавањем ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.  

Парламент ће чинити по два представника сваког одељења од прве до четврте године, а 

они ће бити изабрани демократском поцедуром, спроведеном на часу одељенске заједнице. 

Парлемент ће бити ангажован у реализацији програма заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања.  

 

Чланови ђачке задруге 

Име и презиме Представник одељења 

Марко Андан, Тахтовић Елдин I-1 
Аљовић Ирфан, Новковић Милош I-2 
Бранко Томовић, Ермин Фазлић I-3 
Кајевић Махир, Кајевић Хилмија I-4 
Рвовић Лука, Дучић Андрија II-1 
Шачић Елмина, Ћатић Алида II-2 
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Грујичић Алекса, Хаџић Анес II-3 
Балија Минела, Гарабиновић Даница II-4 
Асмир Башопвић, Русмир Брајанац III-1 
Ровчанин Емир, Турковић Емир III-2 
Фазлић Селма, Заимовић Далида III-3 
Гојак Ајсела, Колић Есмералда III-4 
Баковић Сања, Планић Џенис IV-1 
Стојадиновић Јована, Пјановић Валентина IV-2 

 

План рада по месецима 

Време 

реализације 

Активности Реализатори 

Септембар -Конституисање парламента 

-Договор о раду 

-Правила понашања у школи и ван ње, права и 

одговорности свих учесника наставног процеса 

Ученици, одељенске 

старешине, психолог школе, педагог 

школе 

Октобар -Традиционални турнир у стоном тенису 

-Анализа изведених екскурзија 

-Сарадња ученика са члановима Одељенских већа 

-Активности по избору 

Ученички парламент (одбор за 

спорт), професори, 

директор, педагог, психолог 

Новембар -Анализа успеха 

-Месец борбе против болести зависности 

-Активност по избору 

-Међународни дан толеранције 

Ученички парламент, 

ученици, директор, педагог, савет 

родитеља  

Децембар -Обележавање дана борбе против Сиде 

(Трибина у фоајеу школе и дељење промотивног материјала) 

-Акустична журка 

-Активност по избору 

Ученички парламент (одбор за 

културу), Одељенска већа свих 

разреда, директор школе, локална 

заједница 

Јануар -Активност по избору 

-Обележавање школске славе 

-Анализа успеха, предлог мера за побољшање 

ученичких резултата 

-Национални дан борбе против пушења 

Ученички парламент, 

Стручна већа, педагог, 

директор, Савет 

родитеља, Завод за 

заштиту здравља 

Фебруар -Активност по избору Ученички парламент, 

професори као подршка 

Март -Припрема за Дан школе 

-Разговор о изостајању ученика са наставе 

-Ученичке иницијативе за унапређивање школског живота 

Ученички парламент, 

професори као подршка 

Април -Турнир у баскету  

-Активност по избору 

-Анализа успеха 

-Обележавање Светског дана здравља 

Ученички парламент (одбор за 

спорт),  

професори као подршка, локална 

заједница 

Мај -Академија поводом осмог рођендана Ученичког парламента 

-Обележавање светског дана борбе против пушења 

-Активност по избору 

Ученички парламент, 

професори као подршка, локална 

заједница 

Јун -Анализа и ретроспектива урађеног 

-Анализа успеха 

-Обележавање светског дана заштите животне 

средине 

-Акустична журка 

Ученички парламент, 

Савет родитеља, 

директор, педагог, 

професори као 

подршка, локална 

заједница 
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8 ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗВО-

ВАСПИТНОГ РАДА 
 

8.1 ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

        Овај програм је израђен на основу обавезујућег Посебног протокола Министарства 

просвете за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно-образовним 

установама.Основна идеја програма је развијање одговорности свих да реагују у 

ситуацијама насиља или сумњи на насиље. Програм предвиђа разраду превентивних и 

интервентних активности на нивоу школе у које треба да буду укључени сви расположиви 

ресурси. Помоћ у реализацији програма биће видео надзор у школи, присуство школског 

полицајца и редовна дежурства чувара школе и наставника.  

       Циљеви превенције су: укључивање свих интересних група у бављење овим 

проблемом, повећање осетљивости за препознавање и реаговање на насиље, стварање 

климе прихватања и поверења, као и дефинисање процедура и поступака за реаговање на 

насиље. 

      Задаци интервентних активности су: спровођење процедура реаговања у 

ситуацијама насиља, успостављање система ефикасне заштите, праћење и евидентирање 

врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности програма заштите, ублажавање и 

отклањане последица насиља. 

 

 

8.1.1 Акциони план тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

У табели је дат преглед активности, носиоца активности и време реализације: 

 

Ред. 

број 
Опис активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

Инструменти и 

технике 

1. Извештавање Тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања освом раду у 

текућој школској  години на: 

- Наставничком већу и 

педагошком колегијуму 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

ученички 

парламент 

Септембар Извештавање, 

анализирање, 

дискусија, анализа и 

бележење података 

2. Израда плана рада Тима за 

заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања за 

текућу школску годину 

(укључивање свих интересних 

група - ученика, наставника, 

родитеља, помоћног особља и 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, актив 

за школско развојно  

ланирање, ученички 

парламент 

Септембар, 

октобар 

Радни састанак, 

консултације, увид 

у 

стручну литературу, 

израда и 

конретизација 

Програма 
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локалне заједнице у доношењу и 

развијању Програма 

превенције) 

3. Едукација ученика о: 

- правима детета,обавезама и 

одговорностима успречавању 

насиља; 

- протоколу за заштитудеце и 

ученика однасиља,злостављања 

изанемаривања уобразовно-

васпитним 

установама; 

- акционо планирање 

запромоцију ненасиља 

инедискриминације 

Школски педагог 

наставници 

 

Циљна група: 

ученици првог и другог 

разреда 

Октобар, 

новембар, 

децембар 

Консултације, обука 

ученика у виду 

радионича-рског 

рада, анализа и 

бележење података, 

дискусија, израда 

акционог плана 

4. Креирање и дистрибуција 

едукативне брошуре и промо 

материјала: 

- промоција права детета, 

- информисање о личним 

одговорностима ученика 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

ученици 

Новембар, 

децембар, 

јануар 

Радни састанак, 

анализа, обрада и 

одабир 

репрезентативних 

података и 

фотографија 

5. Креирање и имплементација 

акција/кампања: 

- превенција вршњачког 

насиља у школама, 

- промоција пројекта улокалној 

заједници 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

актив за школско 

развојно планирање, 

ученички парламент 

Друго 

полугодиште 

Радни састанак, 

набавка материјала 

извођење 

активности 

и промоција 

пројекта, 

анализа и бележење 

података 

6. Анализа и састављање 

извештаја о раду Тима за 

заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

ушколској 2018/19. години 

Тим за заштиту 

ченика днасиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

актив за школско 

развојнопланирање, 

ученички парламент 

Јун, јул Анализа података и 

докментације, 

састављање 

извештаја 

8.2 ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И 

САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

Циљ програма за каријерно вођење и саветовање је формирање зреле и одговорне 

личности, способне да доноси добро промишљене и одговорне одлуке о властитој 

професионалној будућности и да их спроводи у дело. 

  

Задаци су следећи: 

- помоћ ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и 

запошљавање 

- идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, 

каријери, даљем учењу и образовању 

- информисање ученика о занимањима, образовним профилима, условима 

студирања и потребама на тржишту рада 
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- упознавање ученика са појмом и програмом каријерног вођења ( Теме: Шта је 

каријера; Развој каријере; Управљање каријером и њено планирање; Методе и технике 

рада; Информативни портали за средњошколце; Корисни линкови и литература; 

Могућности on-line психолошког саветовалишта; Упознавање са могућностима удружења 

и организација које се баве волонтирањем;  

- професионална оријентација и психолошко тестирање матураната који имају 

недоумицу шта ће студирати 

- реални сусрети са представницима одређеног занимања 

- обука ученика за писање CV-а 

- радионице са ученицима 

-„Job Shadowing“( могућност да средњошколац проведе радни дан са 

представницима одређеног занимања);  

- формирање „Каријерног инфо-кутка“ у школи 

- организовање презентација појединих факултета и високих школа 

- припремање и дистрибуција летака и брошура са потребним информацијама 

- припрема и спровођење анкета међу ученицима 

- анкетирање родитеља о најчешћим недоумицама, када је у питању даље 

школовање и запошљавање њихове деце ( и ускладу са тим, прибављање и/или  

припремање одговора на исте ) 

- сарадња са надлежним установама које се баве каријерним вођењем и 

саветовањем 

- стручно усавршавање чланова Тима из области Каријерног вођења и саветовања 

У спровођењу активности члановима Тима највећу подршку и помоћ даће разредне 

старешине ученика завршних разреда. 

Чланови Тима ће у септембру месецу донети Акциони план за текућу школску 

годину, где ће тачно дефинисати активности, време реализације и носиоце активности. 

 

 

 

 

Време Активности Носиоци Докази 

Септембар 

-састанак Тима и израда акционог 

плана  

-успостављање контаката са 

актерима који могу бити сарадници 

у активностима Тима 

-анкетирање ученика о врсти помоћи 

која им је потребна 

-анализа анкете 

-чланови Тима,ученици 

-записници са састанка 

-анкетни листићи и резултати 

анкете 

Октобар 

-посећивање одељења завршних 

разреда у циљу промовисања 

активности Тима 

-„on-line“ могућности каријерног 

вођења и информисања ученика (час 

посвећен сајту „mingl“) 

-чланови Тима 

 -наставници 

рачунарства и 

информатике 

-евиденција у дневнику 

Новембар 

-организовање „Реалних сусрета“ 

-стручно усавршавање чланова Тима 

-индивидуалне консултације са  и 

педагогом школе 

-чланови Тима, 

директор, гости 

предавачи 

-чланови Тима, директор 

-фотографије са догађаја, 

анкета ученика о њиховим 

утисцима 

-сертификати са семинара 
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- педагог -евиденција стручне службе 

Децембар 

-организовање одласка на 

консултативне састанке код   

Националне службе за запошљавање 

-чланови Тима, 

директор, остали 

наставници, Ученички 

парламент 

-Национална служба за 

запошљавање 

-фотографије са Фестивала, 

материјал са Фестивала 

-фотографије са гостовања, 

службена преписка са 

Националном службом за 

запошљавање 

Јануар-

Фебруар 

-индивидуалне консултације са  

педагогом школе 

 

-„Job Shadowing“ 

 

- педагог 

-чланови Тима, 

представници 

институција партнера, 

ученици 

-евиденција стручне службе 

-фотографије, спискови 

ученика, службена преписка 

са институцијама које 

учествују у акцији 

Март 

-Организовање и одлазак на Сајам 

образовања 

--„Job Shadowing“ 

-чланови Тима, директор 

-чланови Тима, 

представници 

институција партнера, 

ученици  

-фотографије и материјал са 

сајма 

-фотографије, спискови 

ученика, службена преписка 

са институцијама које 

учествују у акцији 

Април 
-формирање „Каријерног инфо-

кутка“ у школи 
-чланови Тима, ученици 

-формиран је „Каријерни 

инфо-кутак“ у школи 

Мај 
-радионица „Обука ученика за 

писање ЦВ-а“ 
-чланови Тима, ученици -евиденција у дневнику 

Јун 

-анализа рада Тима, састанак и 

писање годишњег извештаја 

-анкетирање ученика трећег разреда 

(њихове жеље и сугестије за следећу 

годину) 

-чланови Тима, ученици 

трећег разреда 

-записници Тима 

-резултати анкете 

 

 

8.3 ПРОГРАМ  И ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 

Активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Исходи активности/докази 

Утврђивање основних 

смерница за рад Тима за 

самовредновање. 

Тим за 

самовредновање 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета 

септембар2019. 

 

Записник са састанка тима 

(Обезбеђен неопходан материјалза 

чланове тима за самовредновање) 

Избор председникаи заменика 

председника Тима за 

самовредновање 

Тим за 

самовредновање 
септембар2019. Записник са састанка тима  

Договор о плану реализације 

самовредновања области 

квалитета  која се вреднује 

Тим за 

самовредновање 
септембар2019. 

Записник са састанка тима  

Подела задатака 

Избор представника Савета 

родитеља и  Ђачког 

парламента 

Савет родитеља 

Ђачки 

парламент 

Тим за 

самовредновање 

септембар 2019. Изабрани представници 

Израда анкета за наставнике, Тим за септембар - Анкете за наставнике, ученике, 
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ученике, родитеље за области 

квалитета која се вреднује 

самовредновање октобар 2019. родитеље за области квалитета   

која се вреднује 

Анкетирање наставника 

Анализа анкете за наставнике 

Наставници 

Тим за 

самовредновање 

октобар– 

новембар 2019. 

Анкете за наставнике 

Анализа анкета за наставнике 

Анкетирање родитеља  

Савет родитеља 

Тим за 

самовредновање 

октобар-новембар  

2019. 
Попуњена анкета  за родитеље  

Сарадња са Ђачким 

парламентом 

Ђачки 

парламент 

Тим за 

самовредновање 

новембар  2019. 

Записник са састанка Ђачког 

парламента 

Изабран представник Ђачког 

парламента 

 

Обрада анкете за родитеље 
Тим за 

самовредновање 
децембар2019. Анализа анкете за родитеље  

Сарадња са Тимом за праћење 

наставе 

Тим за 

посматрање 

наставе 

Тим за 

самовредновање 

септембар2019. –

децембар 2019. 

Прикупљени извештаји о 

посећеним часовима, Извештај о 

посматрању наставе 

Анализа извештаја о посећеним 

часовима 

Тим за 

самовредновање 

децембар2019. –

март 2020. 

Анализа извештаја о посећеним 

часовима- ниво остварености 

стандарда 2.2 и 2.4 (област 

квалитета која се вреднује) 

Анкетирање ученика 

Анализа анкете за ученике 

Ученици 

Тим за 

самовредновање 

октобар-

новембар2019. 

Анкета за ученике 

Анализа анкете за ученике  

Анализирање документације  

Сниманје атмосфере у школи 

Утврђивање расположивих 

доказа и идентификовање 

доказа  које треба 

накнадноприкупити. 

Тим за 

самовредновање 

 

октобар2019- 

фебруар2020. 

Делимично попуњен извештај о   

прикупљеним доказима 

Упоређивање прикупљених 

доказа са индикаторима и 

доношење закључка о 

остварености стандарда 

квалитета рада образовно-

васпитних установа за изабране 

области. 

Тим за 

самовредновање 

 

март 2020. 

Попуњен извештај о   

прикупљеним доказима и 

донесеним закључцима 

Делимично попуњен формат 

извештаја о самовредновању 

области квалитета 

Која се вреднује 

Састављање извештаја о 

самовредновању 

Тим за 

самовредновање 

 

март2020. 
Извештај о самовредновању 

области квалитета која се вреднује 

Препознаванје снага и слабости 

школе 

Тим за 

самовредновање 
март2020. Снаге и слабости школе 

Извештавање о резултатима 

самовредновања и уоченим 

кључним снагама и слабостима 

Тим за 

самовредновање 

Педагошки 

колегијум 

Наставничко 

веће 

март-април 2020. 
Записник са седница наставничког 

већа и педагошког колегијума 

Консултације о предлогу мера 

за унапређивање квалитета 

рада школе 

Стручна већа 

Тим за 

самовредновање 

Савет родитеља 

април 2020. 
Предлог мера за унапређивање 

квалитета рада школе 



 88 

Ђачки 

парламент 

Сарадња са Стручним активом 

за развојно планирање: 

-Предлагање мера за 

унапређивање квалитета рада 

школе 

-Разматрање начина 

превазилажења уочених 

слабости-осмишљавање 

могућих решења и активности 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Тим за 

самовредновање 

Стручна већа 

Тим за израду 

ГПРШ 

Тим за стручно 

усавршавање 

април2020. 

Записници са састанака Стручног 

актива за развојно планирање 

Записници са састанака стручних 

већа 

Предлог мера за унапређивање 

квалитета рада школе 

Израда планаза унапређивање 

квалитета рада школе – 

договор о циљевима, улогама и 

одговорностима, временским 

оквирима и предвиђеним 

исходима 

Утврђивање начина праћења 

остваривања предложених мера 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета 

Педагошки 

колегијум 

Тим за 

самовредновање 

Тим за стручно 

усавршавање 

мај-јун2020. 

Записник са састанка педагошког 

колегијума 

Планза унапређивање квалитета 

рада школе 

Договор о областима квалитета 

које ће бити вредноване 

школске 2019/2020. 

Тим за 

самоврдновање 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

Педагошки 

колегијум 

јун2020. 

Утврђен предмет самовредновања 

за школску 2019/2020. 

Записник са састанка педагошког 

колегијума  

 
 

8.4 ПРОГРАМ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ И САРАДЊУ СА 

ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 
 

Континуирани и систематски рад на промоцији школе и сарадњи са друштвеном 

средином наставиће се ове школске године кроз следеће садржаје: 

 
 

Садржај 

 

Начин 

реализације 

 

 

Време реализације 

 

 

Задужене особе 

 
-Договор о раду тима, програму и 

активностима 

-Припрема ученика за учешће на 

литерарним и ликовним конкурсима који 

се одржавају у септембру 

 

Састанак тима 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

Планирање 

Стваралаштво 

 

 

 

Септембар 

 
Чланови тима, професори 

српског језика, чланови 

литерарне секције, 

библиотека „Вук Караџић“ 
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-Јесењи крос ученика 

-Ажурирање школског сајта 

-Посета Здравственом центру у 

Пријепољу, договор око акција у 

циљу превенције и побољшања 

здравља ученика, предавања, 

систематски прегледи 

-Идејно решење за билборд школе 

 

 
 

Организовање 

Планирање 

Самосталан рад 

Састанци секција 

Договор 

 

 

 

 

 
 

Октобар 

 

Чланови тима, Црвени 

крст, професори физичког 

васпитања, ученици школе-

такмичари, председници 

стручних већа српског 

језика, уметности и 

физичког васпитања, 

професори биологије и 

физичког васпитања, 

педагог школе 

 

 

 

-Посета општинској организацији ЦК 

-Акција добровољног давања крви 

-Израда плана активности у циљу јачања 

медијске промоције школе 

 
 

Састанци 

секција 

Планирање 

Увежбавање 

Разговори 

Едукација 

 

 

 

 

 

Новембар 

 

Чланови тима, професори 

српског језика, ликовне и 

музичке културе, локална 

заједница, литерарна и 

рецитаторска секције, хор 

школе, ТВ Форум Црвени 

крст, матуранти Гимназије, 

Здравствени центар у 

Пријепољу (служба 

трансфузије) 

 

 

-Обележавање Дана пријепољске 

битке 
-Припрема и издавање школског 

листа (електронско) 

-Припреме за израду Годишњака школе 

Састанци 

секција 

Самосталан рад 

Планирање 

Увежбавање 

Јавно извођење 

 

 

 

 
 
Децембар 

 

 

Општинска организација 

СУБНОР-а 

Чланови тима, професори 

српског језика, 

информатике, ликовне и 

музичке културе, литерарна 

секција 

 

 

-Књижевни и ликовни конкурс на 

тему Свети Сава 

-Савиндан – свечана академија у 

школи 

-Савиндан – градска академија у 

Дому културе 

 

 

Састанци 

секција 

Самосталан рад 

Планирање 

Увежбавање 

Јавно извођење 

 

 

 

 

 
 

Јануар 

 

Чланови тима, професори 

српског језика и ликовне 

културе, ученици 

ствараоци, професори 

српског језика,  ликовне и 

музичке културе, литерарна 

и рецитаторска секција, хор 

школе, локална заједница, 

Епархија милешевска 

-Посета ТВ Форум 

 

Посета 

Разговор 

Анализа 

Планирање 

 

 
 
Фебруар 

 

Чланови тима, професори 

српског језика и музичке 

културе, чланови литерарне 

и рецитаторске секција 

 

 

-Посета основним школама 

-Посета градском Музеју, 

интезивирање сарадње 

-Литерарни и књижевни конкурс Крв 

живот значи 

-Општинска смотра рецитатора 

 

 

Посета Разговор 

Анализа 

Планирање 

Увежбавање 

Едукација Јавно 

извођење 

(такмичење) 

Пријем песника 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Чланови тима, професор 

ликовне културе, чланови 

ликовне секције, професор 

српског језика, ученици 

школе, Црвени крст, 

рецитаторска секција, 

библиотека 
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-Посета библиотеци Вук Караџић, 

договор око реализације заједничких 

програма 

-Сарадња са Домом културе 

 

Посета 

Разговор 

Анализа 

Планирање 

 

 
 
Април 

 

Чланови тима, професори 

српског језика, чланови 

рецитаторске и литерарне 

секције, библиотекар 

 

 

- Манифестација «Школа 

отворених врата» 

 

 

Организовање 

Планирање 

Самосталан рад 

Састанци секција 

Презентације 

Договор 

Увежбавање 

Едукација Јавно 

извођење 

 

 

 

 

 

 

 

Мај 

 

Чланови тима, Црвени 

крст, професори физичког 

васпитања, ученици школе-

такмичари, професори и 

ученици, педагог школе, 

директор, професори 

српског језика, 

рецитаторска и литерарна 

секција, библиотека, 

песници професори и 

ученици, хор школе, 

ликовна  акција 

-Модна ревија у Дому културе 

-Свечана промоција матураната   

-Анализа рада тима у току школске 

године 

 

Организовање 

Планирање 

Увежбавање 

Презентације 

Јавно извођење 

 

 

 
 
Јун 

 

Чланови тима, професори 

српског језика и музичке 

културе, литерарна 

секција, рецитатори, хор 

школе, директор и педагог 

 

 

 

8.5 ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

Циљ рада на професионалној оријентацији у средњој школи је постизање 

професионалног развоја ученика и пружања помоћи појединцу да формира реалну 

слику о својим способностим,аособинама личности, интересовањима и да у односу 

на садрж,ајуслове рада и захтеве појединих образовних профила и занимања што 

успешније планира свој професионални развој. 

 

Континуирани и систематски рад на професионалној оријентацији ученика школе 

наставиће се ове школске године кроз следеће садржаје: 

 

Садржај 
Време 

реализ. 
Носиоци 

Упознавање са документацијом из основне школе о свим релевантним 

аспектима развоја ученика, као и сакупљање  нформација о педагошко-

психолошком, здравственом и социјалном развоју ученика Ι разреда 

Током 

школске 

године 

ОС, стручни 

сарадници  и 

наставници 

Подстицање ученика свих разреда да сопственим активностима и залагањем 

стичу потребне информације о раду и занимањима у систему образовања, 

кадровским потребама у систему запошљавања, као и о својим могућностима, 

способностима и интересовањима, и да на основу тога доносе зреле 

рофесионалне одлуке године наставниц 

Током 

школске 

године 

ОС, стручни 

сарадници  и 

наставници 

Упознавање ученика са организацијом и пословима у предузећима у којима 

реализују практичну и блок наставу из одређених предмета што ће им 

омогућити да стекну што реалнију слику о свету рада; 

Током 

школске 

године 

Предм.настав 

посебно 

наст.практ. 

наставе 
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Праћење усклађености развоја личности ученика и испољених професионалних 

жеља и професионалног напредовања; 

Током 

школске 

године 

ОС, стручни 

сарадници  и 

наставници 

Предузимање мера за рад са ученицима који постижу натпросечне резултате на 

основу праћења постигнућа ученика  

Током 

школске 

године 

предметни 

наставници 

Предметни наставници ће наставне садржаје појединих предмета користити за 

ближе и потпуније упознавање ученика са подручјима рада и занимањима у 

којима се стечена знања из одређених предмета практично примењују 

Током 

школске 

године 

предметни 

наставници 

Руководиоци секција ће у раду слободних активности пратити рад и 

ангажоваље ученика, упознавати се са посебним способностима ученика и 

другим карактеристикама њихове личности и деловати подстицајно на ученике; 

Током 

школске 

године 

Руководиоци 

секција 

 

Сви учесници васпитно- образовног рада посветиће пажњу формирању 

правилних ставова према производним подручјима рада и занимањима и 

формирању и изграђивању професионалне етике изабраног образовног 

профила; 

Током 

школске 

године 

Предметни 

наставници, 

ОС, 

 

На часовима одељенског старешине и одељењске заједнице ученици ће кроз 

слободне дискусије размењивати информације о могућностима и захтевима у 

овој области, изражавати своје евентуалне дилеме и слично; 

Током 

школске 

године 

ОС 

Посебна пажња ће се посветити професионалном информисању ученика 

завршних разреда кроз упознавање ученика са могућностима даљег школовања 

на вишим школама и факултетима, као и могућностима доквалификације и 

преквалификације; 

Април, Мај  
Стручни 

сарадник 

Ученицима завршних разреда биће омогућено да се упознају са условима уписа 

и студирања кроз презентацију факултета и виших школа које организују овај 

вид професионалног информисања ученика; 

Друго 

полугодиште 

Стручни 

сарадник 

Успостављање сарадње са стручном службом Тржишта рада и другим 

институцијама и информисање ученике о тренутним кадровским потребама 

привреде, проходности и условима уписа на поједине виши школе и факултете 

и о другим релевантним питањима, утврђивати професионална интересовања 

ученика који намеравају да наставе даље школовање и слично; 

Током 

школске 

године 

Стручни 

сарадник 

Индивидуални саветодавни рад са овим ученицима и Родитељима Презентација 

школе и образовних профила у свим основним школама у граду и околини. 

Током 

школске 

године 

Стручни 

сарадник 

Формирање огласне табле и интернет презентације са актуелним 

информацијама о могућностима наставка школовања преко плаката, брошура, 

линкова и друго 

Мај 
Наставници,Стр

учни сарадник 

 

8.6 ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ТИМА ЗА  ЗДРАВСТВЕНУ 

ПРЕВЕНЦИЈУ 

 

 

Рад у овој области одвијаће се у циљу изграђивања телесно, психички и социјално 

здраве и зреле личности оспособљене да се брине за очување, заштиту и унапређење 

сопственог здравља и здравља других људи. 

Програм ових активности садржи упознавање ученика са потребом сталне бриге о здрављу 

и здравственом васпитању ученика. У реализацији овог програма примењиваће се активне 

методе рада: разговори, групни рад, предавања, радионице, изложбе и др. 

Задаци ће се остварити кроз следеће активности и садржаје: 
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Време Активности Начин 

реализације 
Носиоци 

реализације 
Током 

школске 

године 

Промовисање стила здравог 

живота приликом обраде 

појединих наставних јединица у 

редовној настави, наставници ће 

обратити пажњу на остваривање 

здравстевно –васпитне фунције свог 

рада. У припремама за час ће 

нагласити могућност реализације 

задатака из ове области. 

 

Предавања, 

разговор 

 

Предметни наставници, 

одељењске старешине 

Током 

школске 

године 

У оквиру наставе физичког 

васпитања редовно ће се радити 

на превентивно –компензацијском 

вежбању ради спречавања и 

отклањања телесних деформитета. 

Ученици се оспособљавају у 

самосталном неговању 

физичких способности, 

помагању раста, учвршћивању 

здравља. 

 

Предавања, 

физичке 

активности 

 

Професори физичког 

васпитања 

Током 

школске 

године 

Реализација тема: 

1. Буди срећан - здрав 

2.Спорт и рекреација 

Предавања, 

презентације 

филмова 

Професори физичког 

васпитања 

Октобар, 

новембар, 

март, април 

У сарадњи са Дечјим диспанзером 

биће организован систематски преглед 

ученика првог и трећег разреда. 

Контакти са 

Дечјим 

диспанзером, 

преглед ученика, 

преглед извештаја 

 

Школски педагог, 

одељењске старешине 

Март, април У сарадњи са Дечјим диспанзером 

биће организован стоматолошки 

преглед ученика првих разреда 

Контакти са 

Дечјим 

диспанзером, 

преглед ученика, 

преглед извештаја 

 

Школски педагог, 

одељењске старешине 

 

Друго 

полугодиште 

На часовима одељењског 

старешине обрађиваће се и 

садржаји везани за превенцију 

болести зависности,организоваће се 

радионице. 

 

Предавања, 

разговор, дебате, 

радионице 

 

Школски педагог, 

одељењске старешине 

 

Током 

школске 

године 

Индивидуални и саветодавни 

рад са ученицима и њиховим 

родитељима/старатељима, а по 

потреби и повезивање ученике 

са специјализованим службама. 

Разговор, анализа 

и бележење 

података, контакт 

са 

специјализованим 

службама 

 

Школски педагог, 

одељењске старешине 

Током 

школске 

године 

Организовање предавања и 

трибина и хуманитарних акција 

у сарадњи са Ученичким парламентом 

 

Договор, 

предавања 

Предметни наставници, 

одељењске старешине, 

ђачки парламент 

 

Током 

школске 

Опремање, оплемењивање и 

одржавању учионичког и школског 

простора. Израда паноа и едукативних 

 

Консултације, 

набавка 

Директор школе, 

предметни наставници, 

ђачки парламент, 
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године постера ради промовисања стила 

здравог живота 

материјала, израда 

паноа 

чланови секција, 

биолошко-еколошка 

секција 

Октобар, 

април 

Организација акција 

добровољног давања крви 

 

Договор 

Школски педагог, 

одељењске старешине 

Април, Мај Организовање предавања за 

девојчице везано за репродуктивно 

здравље 

Контакт са Дечјим 

диспанзером, 

предавање 

Школски пегагог, Дечји 

диспанзер 

 

 

9 ТИМОВИ У ШКОЛИ 
 

 
Тим за Школско развојно планирање Тим за израду Школског програма Годишњег плана 

рада школе и извештај о раду школе 

1.Небојша Јевтовић, директор 

2.Адмира Турковић, педагог 

3.Драган Чакаревић,руководилац тима 

4.Милица Бандука, наст. 

5.Анела Бекто, наст 

 

1.Небојша Јевтовић,директор 

2.АдмираТурковић,педагог 

3.Изудин Земанић,проф. 

4.Звонко Дучић,проф 

 

Тим за самовредновање Тим за  промоцију школе 

1.Адмира Турковић- педагог 

2.Сенита Бјелак, руководилац тима 

3.Ацо Дучић, наст. 

4.Милијана стељић, наст. 

 

1.Небојша Јевтовић, директор 

2.Адмира Турковић, педагог 

3.Игор Несторовић,руководилац тима 

4.Славица Вукашиновић, наст. 

5.Владимир Дрчелић, наст. 

Тим за инклузивно образовање Тим за стручно усавршавање 

1.Адмира Турковић- педагог 

2.Аида Хамзић – руководилац тима 

3.Козица Бајрам, наст. 

4.Едита Рондић, наст. 

5.Сабира Чичић, наст 

6. 

1. Небојша Јевтовић, директор 

2. Мира Новосел, секретар 

3. АдмираТурковић, педагог 

4. Сви руководиоци стручних већа 

Тим за ажурирање школског сајта Тим за професионалну оријентацију 

1. Небојша Јевтовић, директор 

2. ИзудинЗеманић, руководилац тима  

3. Мевлудин Ровчанин, наст. 

1.Адмира Турковић,педагог 

2.Светлана Мандић, руководилац тима 

3.Ранко Марјановић, наст. 

4.Бранко Средојевић, наст. 

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Тим за  опште међупредметне компетенције 

1. Небојша Јевтовић  , директор школе 

2. Адмира Турковић, педагог  

3. Весна Куркић, руководилац тима 

4. Снежана Лазаревић, наст. 

5. Сенада Зекић, наст. 

1.Небојша Јевтовић, директор 

2.Адмира Турковић, педагог школе проф. 

3. Драгица Вранић, руководилац тима 

4. Наставници машинске групе предмета 

 

Тим за здравствену превенцију и заштиту деце од 

злоупотребе дрога 

Тим за праћење напредовања квалитета рада у 

установи 
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1.Драгана Каргановић, проф. 

2. Адмира Турковић, педагог 

3. Иван Дучић, наст. 

4.Мерсудин Кајевић,руководилац тима 

5.Наставници верске наставе 

6.Садија Бјелак, спремачица 

7.Школски полицајци 

1.Небојша Јевтовић.директор 

2. АдмираТурковић, педагог 

3. Едита Рондић, руководилац тима 

4. Драгиша Јаковљевић, наст. 

5. Сенада Ружић наст. 

 

Тим за каријерно вођење у дуалном образовању Тим за дуално образовање 

1.Драган Чакаревић, руководилац тима 

2.Суанита Челебић, представник привреде 

3.Миодраг Ћубић, представник локалне самоуправе 

1.АдмираТурковић, педагог 

2.Снежана Лазаревић, наст. 

3.Славица Вукашиновић, наст. 

4.Драган Чакаревић, наст. 

5.Вања Љујић, руководилац тима 

6.Сенада Ружић , наст. 

 

 

10 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

10.1 ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално стручно развијање 

компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања 

посла и унапређивање посла и унапређивања развоја деце и ученика. Саставни и обавезни 

део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и 

усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање образовно-васпитног рада 

и обавезна је активност наставника у оквиру 40-часовне радне недеље; 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које: 

1. предузима установа у оквиру својих активности: 

- извођењем угледних часова, односно часова са дискусијом и анализом; 

2. излагањем на састанцима стручних органа и тела која се односе на савладан 

програм стручног усавршавања  или други облик стручног усавршавања ван 

установе; 

3. остваривањем : 

- истраживања, 

- пројеката о-в карактера у  установи, 

- програма од националног значаја у  установи; 

- програма огледа; 

- облика стручног усавршавања који је припремњен и остварен у установи у складу 

са потребама запослених; 

4. активностима које се спроводе по одобреним програмима обука и стручних 

скупова; 

5. активностима које предузима министарство надлежно за послове образовања ( 

програме обука, стручне скупове, летње и зимске школе, стручна и студијска 

путовања ). 

6.активностима које остварују високошколске установе на основу актредитованих 

програма у оквиру целожоивотног учења; 
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7. учешћем на међународним семинарима и скуповима; 

8. активности којке предузима насавник или стручни сарадник у складу са личним 

планом професионалног развоја; 

 

Школа планира стручно усавршавање на основу исказаних личних планова 

професионалног развоја наставника, резултата самовредновања и вредновања 

квалитета рада установе, задовољства ученика и родитеља и других показатеља 

квалитета о-в рада. 

 

Програми и приоритетне области стручног усавршавања од значаја за образовања и 

васпитања јесу: 

- превенција насиља, злостављања и занемаривања; 

- превенција дискриминације; 

- инклузија деце и ученика са сметњама у развоју из друштвено 

маргинализованих група; 

- комуникацијске вештине; 

- учење да се учи и развијање мотивације; 

- јачање професионалних капацитета запослених; 

- информационо – комуникацијске технологије;  

 

 

Начин усавршавања Организатор Учесници Време 

Акредитовани програми 

Министарства просвете 

Регионални 

центар за стручно 

усавршавање 

Наставници и стручни 

сарадници 

Током школске год. 

Окружни семинари Школска управа у 

Ужицу 

Представници 

стручних већа 

Према календару 

Организатора 

Републички семинари Министарство 

просвете 

Представници 

стручних већа 

Према календару 

Организатора 

Праћење педагошких 

истручних часописа 

Самоиницијативно Стручне службе и 

професори 

Током школске год. 

Састанци стручних већа Стручна већа Чланови већа Током школске год. 

Састанци стручних 

сарадника 

Актив стручних 

сарадника 

Стручни сарадници Током школске год. 

Менторски рад школа Наставници, припрвници Током школске год. 

Консултације са 

Стручним  саветницима 

Министарства просвете 

Директор,  

педагог школе 

Предметни наставници По потреби 

Индивидуално усавршавање 

наставника и запослених 

Наставници и 

стручни сарадници 

Запослени Током школске год. 

Посета сајмовима  

књига,учила, науке, 

технике…) 

Школа Наставници и остали 

запослени 

Према календару 

Организатора 

Присуство часовима 

сапосебним начином рада 

Поједини 

наставници 

Стручна већа Током школске год. 

Број учесника појединих семинара зависиће од материјалних, организационих и 

другихоколности, али ће се водити рачуна да наставници буду приближно подједнако 

укључени у овај облик усавршавања. 
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10.1.1 ПЛАН  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ  

 

Планирани 

облици 

стручног 

усавршавањ

а 

Облик планираног 

стручног усавршавања 

Планирано време 

остваривања(прво 

полугодиште, друго 

полугодиште, 

зимски распуст, 

месец) 

Компетенц. 

К1, К2, К3, 

К4 

Евиденц

ија и 

докази 

(број 

сати)  

Начин 

учество-

вања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКРЕДИТОВ

АНИ 

СЕМИНАРИ 

Семинар:“Водич за 

управљање стресом код 

просветних радника“, 

Каталошки број 233, 

(Друштво учитеља Новог 

Сада) 

Прво полугодиште К1 

 

Приоритет 4 

8 Похађање 

обуке 

Обука „Емоционални 

аспекти мотивације за 

школско учење“ 

Отворена просветна 

иницијатива 

8 каталошки број 

Прво полугодиште   ( 

новембар, децембар) 

К2, П4 16 Похађање 

обуке 

Обука „Успешно 

управљање одељењем – 

принципи и примери добре 

праксе 

Стеван Сремац, Београд 

Друго полугодиште К2, П4 8 Презентација 

и похађање 

 

ВЕШТИНЕ ЗА 

АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – 

превенција злоупотребе 

психоактивних супстанци 

и ризичног понашања 

младих 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у 

образовању,каталошки број 

15 

 

 

Друго полугодиште 

К3, П4 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

Похађање 

обуке 

 

 

10.1.2   ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 

 

Садржај 

(тема или 

назив 

семинара) 

Област 

усавршавања 

Начин 

реализације 

Ниво 

(ваншколско или 

на нивоу школе 

прецизирати 

стр. веће) 

Време 

реализације 

Реализатор 

Како 

управљати 

школом 

Менаџмент Присуство 

семинару 

Ван школе Током 

школске 

године 

Заједница 

гимназија 

Оснаживање 

компетенција 

методика Присуство 

семинару 

У школи Током 

школске 

Министарство 

Просвете 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1206
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1206
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1206
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=127
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=127
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=127
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=127
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=342
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=342
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=342
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=342
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=342
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=342
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наставника године 

Присуство 

часовима са 

посебним 

начином рада 

методика Присуство 

часовима 

У школи Током 

школске 

године 

Министарство 

Просвете 

Праћење 

одговарајуће 

литературе 

Све области 

везане за 

школу 

  Током 

школске 

године 

Стручна 

литература, 

часописи 

Актуелне 

теме везане за 

средњу школу 

 Размена 

искустава 

активи 

директора... 

Током 

школске 

године 

Стручна 

литература, 

часописи 

 

 

11 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

11.1 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

11.1.1 Савет родитеља 

 

Чланови Савета родитеља по одељењима: 

Име и презиме Представник одељења 

Гојак Бајра I-1 
Поровић Маида I-2 
Томовић Миланко I-3 
Петрић Коса I-4 
Пурић Зоран II-1 
Башовић Јасмина II-2 
Шпица Биљана II-3 
Гарабиновић Жана II-4 
Ћировић Горица III-1 
Ивезић Милан III-2 
Јоновић Мериса III-3 
Суљевић Метка III-4 
Мекић Азра IV-1 
Таловић Индира IV-2 

 
 

У школи је формиран Савет родитеља који чини по један представник родитеља 

ученика сваког одељења у школи. 

 Савет родитеља је саветодавни орган који разматра: 

 Успех ученика у учењу и владању. 

 Намену коришћења средстава остверених радом ученичке задруге, проширеном 

делатношћу школе, од донације и средстава родитеља у посебном фонду школе. 

 Услове за рад школе 
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 Услове за остваривање екскурзије и друга питања утврђена Статутом Школе 

 Предлаже мере за унапређивање успеха у учењу и владању и мере за унапређивање 

 Сарадња породице и школе као фактор превенције неуспеха ученика 

 Фактори превенције изостајања ученика 

 услова за рад школе 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, 

директору,односно стручним органима школе. 

 

11.1.2 Родитељски састанци 
 
План и програм ридитељских састанака: 

 

СЕПТЕМБАР 
 Упознавање  са  организацијом  рада  школе,  календаром  образовно-васпитног  рада  за 

текућу  школску  годину,  Правилима  кућног  реда,  деловима  Годишњег  програма  рада 
школе који су интересантни за родитеље, Правилима о понашању ученика, запослених и 
родитеља ученика школе; 

 Избор представника родитеља за Савет родитеља Школе; 
 Договор  са  родитељима  о  међусобној  сарадњи,  терминима  индивидуалних  разговора  и 

инсистирање на правовременом обавештавању школе о разлозима одсуствовања ученика са 
наставе 

 Упознавање родитеља са Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика и 
васпитно-дисциплинским мерама; 

 Истицање   значаја   благовременог   праћења   рада   и   напредовања   ученика   у   циљу 
превентивног  деловања  или предузимања  одговарајућих  мера  у  ситуацијама  које  то 

изискују; 
 Упознавање  родитеља  са  организацијом  допунског  и  додатног  рада  са  ученицима  и 

сугестије родитеља за укључивање ученика; 
 Упознавање са  Планом и програмом образовања за текућу школску годину; 
 За завршне разреде:  Упознавање родитеља са начином полагања матурског и завршног 

испита; 
 Упознавање  и договор о организовању екскурзије. 

 
НОВЕМБАР 

 Понашање ученика у школи 
 Анализа   успеха   ученика   на   првом   класификационом   периоду,   уочавање   наставних 

предмета из којих је успех најлошији ради предузимања мера за побољшање успеха; 
 Анализа  изостајања  ученика,  посебно  неоправданих  изостанака  и  изречене  васпитно- 

дисциплинске мере; 
 Осврт на остварену сарадњу породице и школе и учесталост индивидуалних разговора са 

родитељима; 
 Договор са родитељима о пружању помоћи   ученицима у планирању дневних школских 

обавеза; 
 Указивање  на  нужност  проширивања  знања  родитеља  из  области  педагогије,  развојне 

психологије и друго; 
 

ЈАНУАР 
 Понашање ученика 
 Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; 
 Упознавање родитеља са мерама за побољшање успеха и сугестије родитеља; 
 Однос према школским обавезама и изреченим васпитно-дисциплинским мерама; 
 Однос ученика према школској имовини и материјална одговорност ученика; 
 Истицање значаја професионалне оријентације ученика и благовременог планирања свог 

професиоанлног развоја 
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 Анализа укључености ученика у допунски и додатни рад и ефекти тог рада; 
 
 

МАРТ - АПРИЛ 
 Разговор о захтевима који до краја школске године стоје пред ученицима и организовању 

екскурзије 
 Анализа успеха ученика на трећем класификационом периоду; 
 У  завршним  разредима-  упознавање  родитеља  са  организацијом  полагања  завршног  и 

матурског испита. 
 

МАЈ – ЈУН 
 За разреде - одељења која су реализовала екскурзију: упознавање родитеља са извештајем о 

извођењу екскурзије. 
 

По потреби, организоваће се и ванредни родитељски састанци за поједина одељења - 
разреде,  уколико се током школске године укаже потреба за тим. 

 

 

11.2 САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Током ове школске године Техничка школа ће по потреби сарађивати са свим 

организацијама и институцијама у окружењу и то са: 

Институција са 

којом се сарађује 
Садржај сарадње Облик сарадње 

Време 

реал. 
Реализатори 

Напо

мене 
Градска библиотека, 

Музеј,  

Културне и јавне 

манифестације 

Учешће у изложбама 

и књиж.вечерима 

Током 

године 

Ученици, 

Наставници 
 

Дом здравља, шк. 

дисп., град.болница, 

центар за трансфузију  

Праћење и унапређење 

здравља, добровољно 

давалаштво крви 

Превентивни 

прегледи,  

Учешће у акцијама  

Током 

године 

Ученици и 

наставници 
 

Центар за социјални 

рад 

Унапређење социјалне 

заштите ученика и 

наставника 

Предавања,  

Анкете, 

Посете 

Током 

године 

Стручни сарад., 

Директор, 

Помоћ.директ 

 

Привредне 

организације 

Извођење практичне 

наставе према плану и 

програму 

Реализација 

практичне и  блок 

наставе 

Током 

године 

Наставници 

практичне наставе, 

ученици 

 

Управне институције, 

Школска управа, МУП 

и друге 

Саветодавне и друге 

активности  

Упуства, договори, 

Трибине и др. 

Током 

године 

Наставници, 

представници шк. 

упр. и МУП-а 

 

Невладине 

организације 

Активности ђачке 

компаније 

Семинари, 

Изложбе, 

Текмичења 

Март,Ап

рил,Мај 

Изудин Земанић, 

Звонко Дучић, 

Ученици 
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11.3 ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

 

Екскурзије за ученике  четвртог разреда планирају  се реализовати у мају/јуну у трајању до 

6 дана. 

 

ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног 

наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу Школе. 

 

ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ 

Проучавање објеката и феномена у природи; 

Уочавање узрочно-оследичних односа у конкретним природними друштвеним условима; 

Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 

Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

Развијање позитивногодноса према: националним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама; позитивним социјалним односима, 

као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: 

Одељењска и стручна већа Школе предложиће план и програм наведених активности 

који ће разматрати Наставничко веће. Предложени план и програм разматраће и на њега 

дати сагласност Савет родитеља Школе. 

План и програм ових активности садржаће: образовно-васпитне циљеве и задатке; 

садржаје којима се постављени циљеви остварују, планирани обухват ученика; носиоце 

предвиђених садржаја и активности; трајање, путне правце, техничку организацију и начин 

финансирања. 

 

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: 

Носиоци припреме, организације и извођења плана и програма путовања су: директор 

Школе, стручни вођа, одељењски старешина или други наставник који је најмање једну 

годину изводио наставу одређеном одељењу. Стручног вођу путовања одредиће директор 

школе. 

Одељењски старешина обезбедиће организационо-техничке услове заизвођење путовања и 

координираће остваривање садржаја и активности предвиђених планом и програмом, 

старати се о безбедности и понашању ученика. 

Стручни вођа путовања припремаће и изводити програм који се односи на остваривање 

постављених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. Стручни 

вођа путовања биће изабран из реда наставника који остварују наставни план и програм, а 

који су у вези са циљевима, задацима и садржајиманаведених активности. 

 

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: 

Екскурзија и излет ће се организовати и изводити, уз претходну писмену сагласност 

родитеља, за најмање 60% ученика истог разреда и ако су створени услови за остваривање 

циљева и задатака. 

Извођење екскурзије и излета за ученике истог разреда организоваће се истовремено и 
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са истим садржајем. 

Ако нису испуњени наведени услови, директор Школе ће обуставити извођење ових 

активности. 

ПРИПРЕМА И ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: 

Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели који треба да се посете, 

одредиће се у складу са циљем и задацима путовања. 

Избор агенција које ће реализовати екскурзију ће се спроводити у складу са Законом о 

јавним набавкама. 

Агенција мора да поседује одговарајућу лиценцу и да испуњава друге услове прописане 

Законом о туризму. 

Директор Школе је обавезан да организује консултативне разговоре пре извођења 

путовања, што подразумева укљученост свих интересних група у процес планирања и 

одлучивања. 

Пре извођења путовања наставници и ученици ће бити упознати са правилима 

понашања којих су дужни да се придржавају. 

За путовања дужа од два дана биће обезбеђен лекар пратилац. 

За путовања дужа од три дана неопходно је да родитељ, односно старатељ достави 

здравствени лист. 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВОЂЕЊУ ЕКСКУРЗИЈЕ: 

Након изведеног путовања, стручни вођа и представник туристичке агенције сачиниће 

забелешку о извођењу путовања, након чега стручни вођа у року од три дана сачињава 

извештај који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга. 

Извештај се доставља Савету родитеља и Наставночком већу ради разматрања, а 

Школском одбору ради разматрања и усвајања. 

Одељењске старешине су обавезне да упознају родитеље са извештајем на родитељском 

састанку. Извештај са путовања биће саставни део годишњег извештаја о раду Школе. 

 

ИЗЛЕТИ: 

Постоји могућност да се током школске године организују посете привредним 

организацијама и културно-историјским споменицима, а у циљу реализације дела  

наставних и ваннаставних планова и програма. Излети ће бити организовани по препоруци 

стручних већа са јасно одређеним садржајима и циљевима који омогућавају потпунију 

реализацију наставних и ваннаставних програма. 

Организација излета оствариће се на исти начин као и организација екскурезије, 

односно у складу са Правилником о измени Правилника о плану и програму образовања и 

васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („СЛУЖБЕНИ 

ГЛАСНИК РС – ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК“ бр. 6/2006, 1/2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

12 ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА ШКОЛЕ 
 
 

Садржај праћења и 

вредновања 

Начини праћења и 

вредновања 

Време Носиоци праћења и 

Вредновања 

Планови рада 

наставника истручних 

сарадника 

Инструменти за вредновање 

годишњег и месечних планова 

наставника 

Јануар, 

јун 

Тим за 

самовредновање и 

рада школе 

Програми рада стручних 

већа 

Увид удокументацију, 

увид у реализацију 

текућих активности 

Септембар, 

јануар, март, 

јун 

Тим за самовредновање 

и 

рада школе, Педагошки 

колегијум 

Програми рада 

одељењских старешина 

Увид у документацију, 

увид у реализацију 

текућих активности 

Током 

школске 

године 

Тим за самовредновање 

рада школе, Педагошки 

колегијум, директор 

Пројекти који се 

реализују у школи 

Увид у документацију, 

увид у реализацију 

текућих активности 

Током школске 

године 

Актив за развојно 

Планирање 

Праћење часова редовне 

наставе 

Непосредан увид у 

наставни процес 

Током школске 

године 

Директор, школски 

Педагог 

Планови и програми 

додатног и допунског 

рада рада 

Непосредан увид у 

наставни процес, увид 

у документацију 

Током школске 

године 

Директор, школски 

Педагог 

Планови, програми и 

рад секција 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у документацију 

Током школске 

године 

Директор, школски 

Педагог 

Планови рада 

слободних активности 

Непосредан увид у 

наставни процес, увид 

у документацију 

Током школске 

године 

Директор, школски 

Педагог 

Материјално-технички 

ресурси 

Анализа и бележење 

података, увид у пратећу 

документацију 

Током школске 

године 

Тим за самовредновање 

и 

вредновање рада школе 

Рад школских тимова Непосредан увид у 

Реализацију активности 

тимова, 

увид удокументацију, 

анализа и бележење података 

Током школске 

године 

Тим за самовредновање 

и 

вредновање рада 

школе 

Рад актива за развојно 

планирање 

Непосредан увид у 

Реализацију активности 

тимова, 

увид у документацију, анализа 

и бележење података 

Током школске 

године 

Школски одбор, 

педагошки надзор 

Програм стручног 

Усавршавањанаставника 

Увид у досијеа наставника, 

праћење равномерности обуке, 

анализа и бележење података 

Током школске 

године 

Актив за развојно 

планирање 

Сарадња са родитељима Праћење непосредних 

контаката са родитељима и 

њихове укључености у рад 

школе 

Током школске 

године 

Актив за развојно 

Планирање 

Сарадња са друштвеном 

средином 

Анализа документације 

о сарадњи 

Током школске 

године 

Актив за развојно 

Планирање 
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12.1.1  Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности 

 

Акциони план за превенцију и сузбијање болести зависности обухвата три приоритетне 

области: 

1. ЗАШТИТА МЛАДИХ ОД УПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ 

2. СУЗБИЈАЊЕ НАРКОМАНИЈЕ 

3. БУЂЕЊЕ И ПОДИЗАЊЕ ЈАВНЕ СВЕСТИ 

У табели је дат преглед активности, носиоца активности и време реализације: 

 

Ред. 

број 

 

Опис активности 

 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

активности 

 

Инструменти и 

Технике 

1. Формирање Тимаза превенцију и 

сузбијање болести зависности 

Директор школе Септембар Седница 

наставничког већа 

2. Израда плана рада Тимаза 

превенцију и сузбијање болести 

зависности зашколску 

2018/19годину 

(укључивање свих интересних 

група - ученика, наставника, 

родитеља, помоћног особља и 

локалне заједнице у доношењу и 

развијању Програма превенције) 

Тимаза превенцију 

и сузбијање 

болести зависности 

Школски педагог 

 

Септембар, 

октобар 

Радни састанак, 

консултације, увид у 

стручну литературу, 

израда и 

конретизација 

Програма 

3. -Додатно информисање 

наставноги ненаставног школског 

особља оштетностима ПАС, 

симптомимакоји указују на 

зависност, као и омеханизму 

деловања у таквим 

ситуацијама; 

-Едукација наставног особља - 

наставника верске наставе и 

грађанског васпитања за рад на 

превенцији болести зависност 

Едукација ученика о: 

- психоактивним супстанцама и 

нежељеним последицама 

коришћења истих 

Школски педагог 

наставници 

 

Циљна група: 

ученици првог и 

другог разреда 

Октобар, 

новембар, 

децембар 

Консултације, обука 

ученика у виду 

радионичарског 

рада, анализа и 

бележење података, 

дискусија, израда 

акционог плана 

4. Обука вршњачких едукатора у 

свим школама на територији 

општине (по двоје из сваког 

одељења I разреда средњих школа) 

Школски педагог 

наставници 

 

 

Децембар, 

јануар 

Радионице са 

ученицима, одабир 

репрезентативних 

података и 

фотографија 

5. У сарадњи саЗЦ Пријепоље 

одржати  радионицу за ученике  

Неуропсихијатар Т.ш.г Фотографија 

Снимак 

6. Редовно информисање родитеља 

од стране наставног особља о свим 

аспектима коришћења ПАС-а 

Школски педагог 

 

Т.ш.г Савет родитеља 
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7. У сарадњи са ПУ Пријепоље 

одржати заједничкау радионицу за 

ученике  

Школски педагог 

Школски полицајац 

Фебруар Ученци првог и 

другог разреда 

8. Појачана контрола васпитно- 

образовних и других установа и 

околине 

Школски полицајац Т.ш.г Извештај о раду 

школског полицајца, 

видео надзор 

9. Информисање родитеља о стању у 

школама по питању ПАС-а 

Одељенски 

старешина 

Март/април Записник 

10. Тв емисије, колумна у локалном 

листу 

Тимаза превенцију 

и сузбијање 

болести зависности 

Школски педагог 

Друго 

полугодиште 

ТВ снимак,колумна 

11. Анализа и састављање 

извештаја о раду Тимаза 

превенцију и сузбијање болести 

зависности 

ушколској  години 

Тимаза превенцију 

и сузбијање 

болести зависности 

актив за школско 

Развојно 

планирање, 

ученички 

парламент 

Јун, јул Анализа података и 

докментације, 

састављање 

извештаја 

 

 

 

12.1.2   Тим за међупредметне компетенције 

 

ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

 Доношење плана рада за развој међупредетних компетенција 

 Организовање међупредметних компетенција које се заснивају на кључним 

компетенцијама 

 Развијање међупредметних компетенција кроз наставу свих предмета као и примена 

у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и 

задатака 

 Праћење остварења општих међупредметних компетенција на крају године  

 Праћење остварења општих међупредметних компетенција на крају основног 

образовања 

 Праћење ефеката међупредметних компетенција на крају године 

 Вођење евиденције и подношење извештаја директору и Наставничком већу 

 

Садржај  плана 

Тема- активност 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

 

Реализатор 

Формирање тима наставника Састанци, 

записници 

август -Наставничко веће, директор школе 

Обука тима ( по могућности) Семинар Септембар Наставничко веће 

Тимско разматрање и одабир 

пројектне идеје/теме 

Састанци тимова, 

стручних већа и 

стручних актива 

септембар - Тимови, ученици 
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Анкетирање и мотивисање 

ученика да износе своје идеје које 

морају бити реалне и изводљиве 

Анкета, интервју, 

индивидуални 

разговори 

септембар/ 

октобар 

Тимови, наставници 

Формирање тимова ученика и 

наставника који ће се бавити 

одређеним задацима везаним за 

пројектну тему која ће бити 

темељ израде плана 

Састанци, ЧОС  

октобар 

 

Тимови, разредне старешине 

Одређивање координатора сваке 

групе и представљање начина 

сарадње, утврђивање правила 

рада и комуникације међу 

члановима 

Рад на пројектном задатку 

Састанци тимова, 

ЧОС 

 

октобар 

-Тимови,  

ученици,наставници 

Рад на промоцији  пројеката у 

школи 

Радионица, трибина октобар Тимови ученика и наставника 

Информисање Наставничког већа 

о реализацији прејектне наставе 

Седница, записници Током године Координатор тима школе 

Усклађивање планова рада 

наставника ангажованих на 

пројекту 

Састанци тима новембар -Предузетни тимови, ПП служба 

Успостављање сарадње са 

локалним установама и 

организацијама 

 

Састанци, посете, 

трибине 

 Током године Тим школе, директор 

Тимови  

учен. и наставника 

Јавно промовисање 

пројекта/пројектне наставе на 

сајт школе, школских новина, 

локалних медија, школских 

часописа и сл. 

Ажурирање сајта, 

седнице, већа и 

активи 

Током године  Тим школе 

Тим за израду сајта  

Тимско разматрање реализације 

пројектне теме (Тимови: Техника 

и информатика, физика и 

математика;  Тим природних 

наука; Тим машинске групе 

предмета и др.). 

Састанци, 

извештаји, 

записници 

 

април-јун 

 

-Сви формирани предузетни тимови 

Разматрање плана за следећу 

школску годину  

Састанак Јул-август -Тим школе 

Eвалуација пројекта 

Информисање Наставничког већа 

о раду тима за међупредметне 

компетенције ( изношење добрих 

примера реализације пројектне 

наставе) 

Извештај 

 јун 

 

Јун-јул 

 

-Тим школе 

 

-Координатор школског тима 

 

Напомена: План рада тима за међупредметне компетенције је општи, прецизнији план рада 

реализоваће се кроз акциони план за међупредметне компетенције, за сваку компетенцију 

посебно и за сваки предмет појединачно са очекиваним исходима, временским оквиром и 

начином реализације.  
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13 ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

13.1 ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 

У Техничкој школи се  посвећује пажња изградњи угледа и имиџа школе и 

промоцији школе, коришћењем савремених техника комуникације и маркетинга. 

У оквиру активности ђачке команије  и ђачке задруге наше школе  планирају се изложбе 

ученичких ликовних радова, као и радова насталих на часовима стручних предмета, 

практичне наставе и др.  

Школа има свој сајт, који је још у припреми али је активан, могу  се пронаћи 

актуелне информације о школи, историјату и организацији, образовним профилима и 

друго.  

 

13.2 ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 

 Екстерни маркетинг се одвија како кроз активности директора школе, организатора 

практичне наставе и екстерног носиоца промена. 

У наредној школској години активности екстерног школског маркетинга обухватиће 

следеће активности : 

• Наставак даље сарадња школе са локалним електронским и писаним медијима (радио, 

телевизија и штампа) 

• Сарадња са другим институцијама као што су тржиште рада,  социјални партнери 

школе… 

• Презентација школе у оквиру активности везане за упис ученика у први разред 

• Повезивање и интеграција са школама ван Златиборског округа  

• Повезивање са другим школама у региону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , 
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14 ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА  КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА  
 

У оквиру стручних већа, предметни наставници ће предложити програм истраживања и конкретне иновације које ће се 

у току године спровести у настави са циљем да се лакше и брже усвајају нове информације из свих наставних области. Главна 

тежња ће бити усмерена на промену традиционалног начина рада и усвајање нових, савременијих модела рада. Ту се пре 

свега мисли на смањење доминације фронталног начина рада и предавања еx катедра. 

Активи ће проучити евентуалне измене наставног плана и програма, утврдити критеријуме оцењивања, а на првој 

седници одељенских већа биће утврђен распоред писмених задатака и вежби при чему ће предност имати предмети са 

обавезним писменим задатком - српски језик, страни језици и математика. Основно настојање ће ићи у правцу сарадње и 

ангажовања свих актера у школи на обезбеђивању оптималних услова за реализацију сих облика образовно-васпитног рада. 

Посебна пажња ће се посветити организацији наставе и ваннаставних активности, растерећивању ученика, успостављању 

нових односа у наставном процесу. Такође, посебна пажња ће се посветити индивидуализацији наставе, усклађивању 

критеријума оцењивања и елиминисању „периодичног“ оцењивања, затим смањењу броја изостанака као и формирању 

квалитативног новог, професионалног, друштвеног и личног идентитета професора. 

У оквиру самовредновања и вредновања рада школе реализоваће се вредновање активности, у оквиру кључне области 

– Постигнуће ученика, које су започете претходних година. Комплетирањем података о свему што је урађено на побољшању 

школских услова и осавремењивању образовно-васпиног процеса стећи ћемо увид и реално стање и потребе Школе.  

Истраживања која ће се спровести на нивоу школе: 

 Успех ученика првог разреда уписаних из Основних школа општине Пријепоље (упоредни резултати) - извршилац 

одељенски старешина; 

 Самовредновање рада школе – Тим за самовредновање и вредновање рада школе; 

 У оквиру рада тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања – 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања акценат ће бити на превенцији насиља 

 Утврђивање социјаног статуса ученика - Школски развојни тим и 

одељењске старешине 
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У оквиру плана унапређења посебан акценат стављен је на кључне стандарде у области Настава и учење и 

Образовна постигнућа ученика. 

Посебна пажња усмерена је ка повећању нивоа постигнућа кључних стандарда: 

- 1.2. Елементи Школског програма и Годишњем плана рада школе, међусобно су усклађени  

- 2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења  

- 3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди  

- 5.4. Шкоски амбијент је пријатан за све  

- 6.4. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада  

- 7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе . 
 

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 
Ред. 

број 
       Активности Циљеви Време 

реализац. 

Носиоци 

активности 

Начин реализације Докази 

1. Припремање састанака 

Педагошког колегијума и 

конкретизовање задатака за 

председнике стручних већа  

-план  Педагошког колегијума 

 

- предузимање мера за 

отклањање недостатака 

- добијање повратне 

информације и предлога за 

унапређивање рада  

 

 

 

Октобар  

 

-директор,  

-стручни 

сарадници, 

представници 

стручних већа и 

актива 

- консултације 

директора, стручних 

сарадника, чланова 

стручних већа и актива 

- састанци Педагошког 

колегијума 

-састанци стручних већа 

и актива 

- израда и достављање 

планова 

 

-број одржаних 

састанака, 

записници, 

појединачни 

планови 

2.  припремање и реализација  

састанака Стручних већа 

планови стручних већа 

(унапређени) 

предлози мера за 

унапређивање 

 

 

  

представници 

стручних већа и 

актива 

састанци стручних већа позиви за 

састанке, 

записници, сајт 

школе, приложени 

предлози  и др. 
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3. Израда Плана унапређења 

квалитета рада школе, са 

посебним освртом на  области 

Настава и учење и Образовна 

постигнућа ученика  

 

побољшање области Настава 

и учење и Образовна 

постигнућа ученика 

 

 

 

Новембар  

директор,  

стручни 

сарадници, 

представници 

стручних већа и 

актива 

план предложен на 

састанцима стручних 

већа и актива, разматран 

на Педагошком 

колегијуму и усвојен на 

Педагошком колегијуму  

Наставничком већу 

саставни део ГП 

 

 

записници, 

прилози, 

белешке...План 

сачињен на основу 

прикупљених 

предлога стручних 

већа, актива, 

тимова... 

4. Извештај о раду школе праћење и анализа као 

полазна основа за израду 

планова и програма за 

наредну школску годину 

август, 

септембар 

директор,  

стручни 

сарадници, 

представници 

стручних већа и 

актива 

 

 

седнице, састанци записници, 

извештаји 

стручних већа, 

актива, тимова у 

школи и Извештај 

о раду школе 

Област 1:  ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ  И  ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА 

 

5. предлог Плана унапређења 

саставни део школских аката 

ГПР, ШПР, ШРП и др. у циљу 

прилагођавања специфичностима 

одељења и индивидуалним 

карактеристикама ученика 

повезивање, усмеравање 

Школског програма и 

Годишњег програма рада ка 

задовољењу различитих 

потреба ученика (стандард 

1.2 повезан са стандардом  

2.6) 

Октобар, 

новембар 

директор 

школе, ШО, 

Тим за израду 

ГПР, 

стручна већа, активи , 

тимови у школи доносе 

планове; усвајање на 

Педагошком колегијуму, 

Наставничком већу, 

Школском одбору... 

записник са 

седнице Школског 

одбора, тачка 

дневног реда, 

анализа и 

дискусија ШО 
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6. Школским програмом и ГПР 

истакнути циљеви учења (тема) 

за сваки наставни предмет по 

разредима усмерени ка 

задовољавању различитих 

потреба ученика; 

предвиђени начини провере 

остварености циљева учења у 

годишњим плановима;  

наставници су прилагодили 

годишњи план рада школе 

специфичностима  одељења 

(1.4.2) 

У годишњем плану рада 

школе предвиђен је план 

израде ИОП-а на основу  

анализе напредовања ученика  

у  учењу, ревизије плана и др. 

(1.4.3).Факултативни 

програми и план 

ваннаставних активности 

сачињени  су  на  основу 

интересовања ученика и 

постојећих ресурса школе 

(1.4.4); 

 

 

септембар  

 

предметни 

наставници; 

стручни 

сарадници 

Припремање наставник 

Годишњи/глобални 

планови рада наставника 

педагог школе-преглед и     

систематизација 

глобалних планова 

ГПР, Школски 

програм. 

Област  2 : НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ 

7.  

мере за стандард 2.3. 

Наставник прилагођава рад на 

часу образовно-васпитним  

потребама ученика 

-планирати  и одабрати 

разноврсне методе, технике, 

облике, темпо рада на часу  

-планирати активности и задатке 

(на два, три нивоа)  за  ученике 

који ће бити усклађени са 

њиховим реалним потребама; 

-планирати и припремати 

разноврсне (помоћне) наставне 

материјале прилагођене 

индивидуалним 

- унапређење праксе 

прилагођавања захтева и 

темпа рада могућностима и 

различитим потребама 

ученика  

-прилагођавање  наставних 

материјала индивидуалним 

карактеристикама ученика   

-посвећивање времена 

ученицима у складу са 

њиховим образовним и 

васпитним потребама 

-примена специфичних 

задатака и активности 

за ученике којима је потребна 

додатна помоћ и подршка у 

континуирано 

кроз све фазе 

наставног 

процеса 

 

 

 

-наставници 

-стручни 

сарадници  

-представници 

стручних  већа, 

тимова идр. 

 

глобални и оперативни 

планови наставника; 

припреме наставника; 

угледни часови; 

часови корелација; 

анализе и дискусије 

током стручног 

усавршавања у школи; 

анализе и дискусије на 

састанцима стручних 

већа, актива,тимова, 

Ученичког парламента и 

др. 

припреме, 

продукти 

ученичких 

активности, 

изложбе радова 

ученика, похвале, 

награде, 

упитници, скале 

процене, 

записници са 

угледних часова, 

истраживања, 

примери добре 

праксе... 
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карактеристикама ученика уз 

посебан осврт на ученике који 

раде по члану 77 Закона (уколико 

их има) 

ефикасно планирати време; 

образовању; 

8. анализа  и корекција планова, 

метода, техника, задатака и др. 

након сваког класификационог 

периода; 

повратна информација (подршка 

стандарду 2.3) 

анализа и корекција плана, 

корекција одабраних метода, 

техника, наставних 

материјала и др. 

Тромесечно предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници 

планови, активности... педагошка 

документација 

9. мере за стандард 2.6 

наставник  користи  поступке  

вредновања  који  су  у  функцији  

даљег  учења 

-планирати вредновање 

-давати повратне информације 

ученицима јасно и 

недвосмислено 

-користити различите технике 

праћења постигнућа ученика 

-пратити напредовање ученика 

током сваког часа 

-развијати код ученика 

способност процене и 

самопроцене  

-предвидети похвале и награде за 

ученике током сваке фазе 

напредовања 

 

 

-прилагођавање захтева 

могућностима ученика 

- учење ученика техникама 

самопроцене   

-давање јасних и потпуних 

повратних информација и 

похваљивање напредовања у 

учењу 

коришћење различитих 

метода  и техника праћења 

постигнућа у циљу што 

јасније и објективније 

провере; 

усклађивање праћења 

постигнућа, начина праћења 

и Правилника о оцењивању 

ученика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

континуирано 

током 

школске 

године 

 

 

-наставници 

-представници 

стручних већа, 

актива, тимова, 

ПК, 

Наставничко 

веће... 

 

-анализе успеха 

- бележнице о 

напредовању ученика 

-анализе и дискусије на 

састанцима стручних 

већа... 

записници 

Наставничког већа 

о наградама, 

похвалама и др. 

Област  3:  ОБРАЗОВНА  ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА 
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10.  мере за стандард 3.1 

Успех  ученика  показује  да  су  

остварени образовни  

стандарди; школске оцене 

усклађене су са резултатима на 

завршном испиту 

унапређивање успеха и 

постигнућа ученика до 

очекиваног основног , 

средњег и напредног нивоа 

(I- 80%, II-50% и III-20%) 

континуирано

, током целе 

године 

 

наставници, 

ученици, 

родитељи, 

директор, 

стручни 

сарадници, 

стручна већа, 

тим за 

самовредновањ

е 

-план допунске, додатне, 

припремне  наставе 

(прилагођен 

индивидуалним 

потребама ученика), 

усклађен са коришћењем 

превоза ученика 

-посећеност допунске 

наставе, додатне, 

припремне наставе 

(додатна евиденција 

предметног  наставника) 

-посета часовима 

допунске од стране 

директора, педагога  и 

колега,обезбеђена 

подршка родитеља 

-утврђени критеријуми 

оцењивања 

-мере из анализе успеха  

-записници са стручних 

већа, бележнице, 

педагошка 

документација о 

напредовању ученика 

евиденција, 

дневници, 

записници , 

белешка о анализи 

и дискусији на 

састанцима, 

педагошка 

документација 

11.  Мере за стандард 3.2 

Школа  континуирано  

доприноси  већој успешности  

ученика 

-мотивисати ученике да у већем 

броју присуствују допунској 

настави 

-мотивисати ученике да у већем 

броју присуствују додатној  

настави, слободним 

активностима... - побољшати 

сарадњу са родитељима како би 

додатно мотивисали ученике да 

имају већа постигнућа, бољи 

успех 

унапређивање успеха и 

постигнућа ученика  

континуирано

, током целе 

године 

 

сви актери 

школског 

живота 

-план допунске наставе 

(прилагођен 

индивидуалним 

потребама ученика), 

усклађен са коришћењем 

превоза ученика 

-посећеност допунске 

наставе (додатна 

евиденција предметног 

наставника) 

-посета часовима 

допунске од стране 

директора, психолога и 

колега 

-разговори са ученицима 

евиденција, 

дневници, 

записници , 

белешка о анализи 

и дискусији на 

састанцима, 

педагошка 

документација, 

број реализованих 

активности, 

фотографије, 

снимци, 

организоване 

активности и др. 
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- примењивати мере из анализе 

успеха 

-усагласити критеријуме 

оцењивања 

- обезбедити похвале и награде 

- обезбедити средства за 

специјалне награде 

- промовисати примере добре 

праксе 

 

 

-разговори са 

родитељима 

-утврђени критеријуми 

оцењивања 

-мере из анализе успеха  

-записници са стручних 

већа, бележнице, 

педагошка 

документација о 

напредовању ученика 

-организовати бесплатне 

наградне екскурзије и др. 

12. Анализа  ефеката допунске, 

додатне, припремне наставе, 

слободних активности,  

 

 

повратна информација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боља организација наставних 

и ваннаставних активности са 

циљем унапређења 

образовних постигнућа 

ученика 

након сваког 

класиф. 

Периода 

психолог, 

представници 

стручних већа, 

актива, 

тимова... 

анализа педагошке 

документације, 

истраживање тима за 

самовредновање... 

педагошка 

документација, 

упитници, скале 

процене, 

записници... 

Област 4: ПОДРШКА  УЧЕНИЦИМА 
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13. успостављен ефикасан   систем  

пружања подршке ученицима 

(планиран и организован) 

 

Школа подстиче лични, 

професионални  и социјални  

развој  ученика 

 

у школи је предвиђено ефикасно 

функционисање система подршке 

деци из осетљивих група 

 

 

ученик у школи осварује 

своје потенцијале, школа је 

место која подстиче развој 

сваког ученика у складу са 

његовим потребама 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор, и 

стручни 

сарадници уз 

помоћ родитеља  

 

подршка у прихватању 

ученика привикавање 

на школску средину; 

заједничке активности 

у циљу неговања и 

промовисања 

заједништва; 

упућивање на врсте 

подршке које школа 

пружа; тимови за 

подршку сачињавају 

планове подршке у 

складу са 

индивидуалним 

потребама ученика; 

Обезбеђење 

материјалне подршке 

кроз сарадњу са 

различитим 

донаторима; 

укљученост ученика у 

различите активности... 

састанци, 

записници, број 

организованих 

активности, број 

акција чији је циљ 

подршка 

ученицима;, 

заједничке 

фотографије, 

снимци, изложбе, 

извештаји са 

стручних скупова 

или организованих 

активности... 

14. Пружање подршке ученицима и 

наставницима, родитељима 

ученика... 

 

 

„Школа у којој је ученик 

задовољан, као и наставник у 

коју родитељ има поверења и 

у коју сви улажу“ 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

 

наставници, 

родитељи, 

директор, 

стручни 

сарадници, 

тимови и стручна 

већа, локална 

заједница 

- кроз индивидуалне и 

групне разговоре са 

ученицима о врстама 

подршке која им је 

потребна; уз 

саветовање како  да 

науче, како да 

планирају учење и 

успех, како да 

постављају циљеве у 

учењу; трибине о 

активном учењу, 

начинима, стиловима 

учења; сачињавање 

индивидуалног и 

разредног плана 

постигнућа; 

вршњачка подршка 

састанци, 

записници, број 

организованих 

активности, 

фотографије са 

састанака 

стручних скупова 

или организованих 

активности... 
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учењу, округли сто, 

дебата....  

- кроз индивидуалне и 

групне разговоре са 

наставницима, 

пружање конкретне 

помоћи за одређене 

теме, присуствовање 

часовима и заједничка 

анализа и дискусија, 

упућивање на 

различите облике 

стручног усавршавања  

15. Анализа извештаја, истицање 

примера добре праксе, праћење и 

примена наученог током 

стручног усавршавања 

 

-унапређивање наставе,  

- позитиван однос прма 

школи,  

-размена информација, 

-стручно усавршавање  

 

 

континуирано 

 

 

 

 

чланови 

стручних већа и 

чланови Тима за 

самовредновање, 

директор, 

Школски одбор, 

особа задужена 

за сајт школе 

 

 

-записници са стручних 

већа 

-сајт школе  

-интерна база стручног 

усавршавања 

- евиденција 

награђених и 

промоција у медијима  

 

записници, 

евиденције, 

прилози у 

медијима... 

Област  5: ЕТОС 

16 Резултати  ученика  и  наставника  

су видљиви; промовисати и 

подржавати успехе ученика и 

наставника је континуирани 

процес; стручна већа, тимови, 

појединци поносни су на 

постигнућа ученика и наставника 

школе; задатак директора је 

обезбеђивање средстава за 

промоцију примера добре праксе 

у циљу мотивисања наставника;  

похвале, награде, промоција 

постигнућа ученика, 

наставника у циљу 

унапређења наставе и учења 

 

континуирано 

 

 

директор, 

Школски одбор, 

ЛЗ, медији.... 

пригодне награде, 

промоција у школском 

листу на састанцима, 

медијима... 

број похваљених, 

награђених,објављ

ених радова, 

активности... 

17.  Одржавање и обнављање 

школских ограда, дворишта, 

маркирање небезбедних места  

у школи се константно ради 

на уклањању потенцијално 

ризичних места 

током школске 

. 

директор, 

помоћно-

техничко особље 

обезбеђивање 

средстава ЛЗ, мање 

поправке – домар 

евиденционе 

листе, снимци пре 

и после... 



 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

школе...Заједничке 

активности наставника, 

родитеља ученика на 

уређењу школског 

простора... 

Област  6: РЕСУРСИ 

18. Унапредити школски простор и 

опрему у складу са ШРП-ом, 

захтевима савремене наставе и 

прописаним стандардима  

тим за ШРП и директор 

школе уз ЛЗ, кроз учешће у 

пројектима, руководи 

планом унапређења области 

Ресурси 

током школске  

године, у  

складу са 

дотоком 

материјалних 

средстава  

тим, директор 

школе, ЛЗ 

планови, пројекти, 

анализе, извештаји, 

предмер и предрачуни, 

рачуни и др. 

пописне листе пре 

и после, 

фотографије, 

пројекти, радне 

листе и др. 

19. Праћење усклађености школских 

докумената и планова 

     

20. Стручно усавршавање 

наставника у установи и ван 

установе 

Семинар ''Учимо да учимо'' ,  

угледни часови који 

интезивирају корелацију 

међу предметима и 

иновације у оцењивању 

Т.ш.г. Присутно 25 

наставника, 

носиоци су 

задужени 

наставници из 

свих актива, 

Извештаји о стручном 

усавршавању, 

извештаји о угледним 

часовима, 

евиденције, 

индивидуални 

планови, планови 

стручних већа, 

тимова и актива, 

ГПР, ШПР, 

извештаји... 

21. ПРАЋЕЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ 

О РЕАЛИЗОВАНИМ 

АКТИВНОСТИМА ПЛАНА 

формиран тим за 

реализацију активности 

током школске  тим, директор акциони план евиденције, 

индивидуални 

планови, планови 

стручних већа, 

тимова и актива, 

ГПР, ШПР, 

извештаји... 



 117 

 



 118 

ПРИЛОЗИ: ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ВЕЋА И ТИМОВА  

 
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ НАКОН 

СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА 

 

- Стручно веће за друштвене науке- 

Предложене мере за област НАСТАВА И УЧЕЊЕ: 

 

- коришћење више различитих наставних метода прилагођених потребама ученика: 

хеуристичка метода, рад у пару или групи, рад на тексту... 

- коришћење визуелних, аудитивних и аудио-визуелних средстава како би ангажовали 

све ученике. Прављење квизова и листића са диференцираним задацима, како би 

ученици радили у складу са својим могућностима; 

- прављење дидактичких средстава у којима се поштују индивидуалне способности 

ученика и на тај начин им се омогућава рад у складу са њиховим потребама; 

- након сваке активности ученицима давати прецизну повратну информацију како да 

унапреде своје знање; 

- самооцењивање ученика након групног рада и рада у пару, упоређивањем резултата 

или разменом информација; 

- за сваку оцену ученику дати образложење и упутство за даљи рад, шта су научили, 

шта тек треба да науче, како да исправе грешку. 

       

 

 

- Стручно веће за природне науке- 

Предложене мере за област НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Предлог прилагођавања начина рада специфичностима  одељења и индивидуалним 

карактеристикама ученика:  

- промоција постојећег сајта за припрему тестова, контролних вежби и писмених 

задатака и  примена код већине предмета; 

- оперативним плановима предвидети прилагођавање специфичностима одељења и 

ученика (посебни планови за свако одељење). 

у припреми часа предвидети три нивоа тежине задатака. 

Подизање нивоа остварености програма: 

- прилагођавање рада на часу и коришћење поступака који су у функцији вредновања 

ученика; 

- индивидуализација – започиње се са процесом индивидуализације уколико ученик 

добије 2 негативне оцене у истом класификационом периоду; 

- укључивање ученика у вредновање постигнућа на тестовима ( оперативним планом 

предвидети два теста у трајању од 15 минута које ће оцењивати ученици 

међусобно). 

Коришћење наставних метода које подтстичу критичко мишљење, стваралаштво и 

интеракцију кроз следеће активности: 

- обрнута учионица 

- дебате 

- практични радови 

- проблемски задаци 
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- квизови 

- корелација више предмета 

- заједнички часови и пројекти 

Учење ученика да постављају себи циљеве:   

- Подршка наставницима кроз  различите едукације (самопроцена и процена). 

- Оцене на тесту прате писмена образложења наставника која указују на грешке и 

јасна упутства о томе како ученик може да оствари напредак. 

Прилагођавање тежине задатака на писменим и усменим проценама знања. 

- Организовање семинара унутар школе о Правилнику о оцењивању и његовој 

припреми, са акцентом на благовремено информисање о постигнућима . 

- Редовна анализа постигнућа ученика на тестовима, пробним тестовима, писменим и 

контролним вежбама и код матурских радова. 

- Увођење контролних тестова на крају сваког разреда чији резултати неће ући у 

закључну оцену, већ ће се користити као инструмент за мерење степена 

остварености циљева.  

- Анализа допунске, додатне и припремне наставе 

 

- Стручно веће за стране језике- 

Предложене мере за област НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

- прилагођавање садржаја ученицима са нижим нивоом постигнућа. 

- прилагођавање вежбања за ученике са нижим нивоом постигнућа 

- стандардизовани задаци по нивоима 

- охрабривање ученика да посећују часове допунске наставе 

- охрабривање ученика да учествују у разним пројектима и секцијама 

- вршњачко учење 

- корелативна настава 

- чешћа употреба различитих образовних садржаја са интернета 

- објављивање радова на сајту: www.tsprijepolje.edu.rs/ 

 

- Стручно веће за српски језик- 

Предложене мере за област ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 

Евидентно је да већина ученика не поседује функционална знања из овог наставног 

предмета. Углавном се учи напамет, а на тај начин стечено знање мало помаже у решавању 

задатака. Да би се колико –толико поправило постојеће стање ваља предузети следеће 

активности: 

- инсистирати на читању дела домаће и школске лектире и подробној анализи 

прочитаног са уочавањем порука и суштине 

- код обраде и утврђивања наставних јединица из граматике, лектире и језичке 

културе користити што више примера 

- периодично организовати (може и у оквиру додатне наставе) тестове по областима 

и разредима који ће послужити као индикатор постигнућа. 

- пуну пажњу посветити писменим вежбама, домаћим задацима и другим видовима 

писане провере уз инсистирање како на квалитету, тако и на квантитету 

- учесталији петоминутни диктати из области правописа.                                         
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НАПОМЕНА:  

 

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА КОЈИ ЧИНЕ АНЕКС А НАЛАЗЕ СЕ У ПЕДАГОШКОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ ШКОЛЕ: 

- оперативни програми одељенских старешина, 

- индивидуални планови и припреме наставника, 

- индивидуални планови стручних сарадника, 

- индивидуални план секретара школе, 

- планови рада тимова, 

- програм ваннаставних активности, 

- самовредновање рада школе, 

- акциони план 

- план самовредновања   

- план активности из школског развојног плана  

  

 

 

 

 

Директор школе М П Предс.Школског одбора 

 

___________________ _____________________ 

Небојша Јевтовић  


