
На основу Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник 

РС", бр.72/2009, 52/2011, 55/2013), Закона о изменама и допунама Закона о 

основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр. 55/2013), Закона о 

средњој школи ("Сл. гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 

25/2002 - испр., 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - др. закон, 

72/2009 - др. закон и 55/2013 - др. закон), Закона о средњем образовању и 

васпитању (Сл.Гласник РС, бр. 55/2013) и Статута Прве тенхичке школе, Школски 

одбор на седници одржаној донео је 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

         ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У КРАГУЈЕВЦУ 

 

ЗА ШКОЛСКУ  2016/17. ГОДИНУ 

 
 

 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

При доношењу овог програма Школски одбор је имао у виду: 

 

-Закон о основама система образовања и васпитања(Сл.Гласник РС бр.72/2009, 52/2011 

и 55/2013) 

- Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 

(Сл.Гласник РС бр. 55/2013) 

-Закон о средњој школи ("Сл. гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 

25/2002 - испр., 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - др. закон, 

72/2009 - др. закон и 55/2013 - др. закон) 

-Закона о средњем образовању и васпитању (Сл.ГласникРС, бр 55/2013) 

-Закон о уџбеницима и другим наставним средствима(Службени гласник 

РС,бр.29/93,62/06, 72/09), 

- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност средњег образовања и васпитања  

- Правилник о измени и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања 

- П равилник о измени правилника о програму огледа за примену приступа настави 

усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању 

и васпитању и развијање школа вежбаоница (Службени гласник РС,бр. 14/2014). 

-Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,васпитача и 

стручних сарадника (Службени гласник РС,бр. 85/2013). 

-Правилник о упису ученика у средњу школу (службени гласникРС,бр.45/04,  23/05, 

41/14). 

-Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању (Службени 

гласник РС,бр. 82/15). 

-Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и 

стручних сарадника у средњој школи (Просветни гласник,бр.1/92, 23/97, и 2/00.) 

- Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава  

(„Сл. Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 7/91 и 9/91) 



-План и програм образовања и васпитања („Сл. Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 

6/90, 4/91, 9/91 4/93, 7/93, 12/93, 15/93, 17/93, 20/93, 6/95, 7/96, 2/98, 2/2002, 5/2002, 

10/2002, 11/2002, 13/2002, 11/2004, 3/2005, 11/2006, 1/2007, 3/2007, 11/2007, 8/2009). 

- Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 

стручним и уметничким школама („Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 

6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 

5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/2010, 8/2010, 

11/13, 14/13, 5/14, 3/15). 

-Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/91, 1/92, 

21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 

4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013) 

-Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, 

производња и прерада хране (Просветни гласник, бр.1/93, 1/94, 1/96, 2/01, 5/02, 10/06, 

14/13). 

-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 трећег и четвртог степена стручне спреме у стручним школама за 

подручје рада пољопривреда,производња и прерада хране(Просветни гласник, бр. 

9/91). 

-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, 4/07 

и 10/07). 

-Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле 

електротехничар за електронику на возилима и аутоелектричар (Просветни 

гласник,бр.13/04, 12/05, 8/06 и 3/07). 

-Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил администратор 

рачунарских мрежа (Просветни гласник 17/06, 23/07, 2/09 , 3/ 2010, 2/2012) 

-Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил архитектонски 

техничар (Просветни гласник 13/2007, 10/2008) 

-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 трећег и четвртог степена стручне спреме у стручним школама за 

подручје рада електротехника (Просветни гласник, бр. 8/91 и 2/07). 

-Правилник о ближим условима у погледу простора,опреме и наставних средстава у 

стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил 

електротехничар мултимедија (Просветни гласник, бр. 4/0). 

-Правилник о стандардима квалитета рада установе (Сл. Гласник РС-Просветни 

гласник, бр. 7/11).  

-Правилник о вредновању квалитета рада установе (Сл. Гласник РС-Просветни 

гласник, бр. 7/11).  

-Правилник о стручно-педагошком надзору (Сл. Гласник РС-Просветни гласник, бр. 

34/12). 

-Правилник о евиденцији у средњој школи  (Сл. Гласник РС-Просветни гласник, бр. 

31/06, 51/06). 

-Правилник о екскурзији (Сл. Гласник РС – Просветни гласник, бр. 1/09). 

-Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање.Стручно упутство о начину пружања додатне 



подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју..., 

Министарство просвете и науке, јул 2012. 

-Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја, 

Београд, 2011.   

-Стратегија развоја стручног образовања у РС („Сл. Гласник РС-бр. 1/07).  

-Водич за самовредновање за установе у стручном образовању – Пројекат 

модернизације система средњег стручног образовања, Београд, 2012. 

-Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,васпитача и 

стручних сарадника (Сл.гласник РС, бр. 13/12 и 31/12). 

 -Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (Сл. Гласник РС број 

5/2012) 

-Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 

електротехничар информационих технологија ( Просветни Гласник 4/2012) 

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

у образовно-васпитним установама – Министарство провете Србије, Београд, 2007., као 

и Приручник за примену тог протокола, Београд, 2009.  

-Протокол о међу секторској сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици на 

подручју града Крагујевца. 

-Правилник о заштити и безбедности ученика у “Првој техничкој школи “, Правилник 

о безбедности и здравља на раду у “Првој техничкој школи“,  Правилник о 

материјалној и дисциплинској одговорности ученика “Прве техничке школе “, Стручно 

упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих школа, Министарство 

просвете, 2012.  

- Правилник о изменама и допунама правилника о врсти стручне спреме наставника, 

стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (просветни гласника 

бр 9/13 од 17.06.2013.године)  

- Правилник о изменама и допунама правилника о јавним исправама које издаје средња 

школа (Службени гласник РС. 45/15) 

- Стручно упутство о начину израде школске документације  

- Правилник о календару образовно- васпитног рада средњих школа за школску 

2016/2017. годину (Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 8/2016) 

 

 
 

Анализа рада  из претходне школске године 

 

На основу анализе реализованих активности из Годишњег плана рада за претходну 

школску годину, може се видети да је Школска година почела 01.09.2015. године. У 

Школу је уписано 1308 ученика у 51 одељењу. Радило је 125 наставника. 

 

Настава се изводила у 28 учионица, 8 кабинета, 8 лабораторије и 7 радионица, и то 

у две смене: преподне 07.30-13.30, а поподне 14.00-20.00. Редовни часови и вежбе 

трајали су 45 минута, а часови практичне наставе 60 минута. 

 

Блок настава је уредно реализована по плану који су направили Руководиоци 

стручних већа у сарадњи са помоћницима директора. 

 

Практична настава се редовно одвијала како у школи, тако и фирмама у којима 

наши ученици већ годинама традиционално обављају праксу. 

 



Допунска настава била је реализована, али за мали број ученика. Већина 

планираних ученика није узела учешће у раду допунске. Нека одељења су суботом 

организовала у сарадњи са својим разредним старешинама вршњачку едукацију. 

 

Све планиране ваннаставне активности су реализоване сем појединих секција, што 

треба урадити у току нове школске године. Посебну пажњу треба обратити на 

формирање разноврснијих секција које су у складу са интересовањима ученика. 

Настава у огледним одељењима је у потпуности реализована и ученици су са успехом 

савладали градиво. Радило се на  побољшању реализација и квалитета праксе на свим 

подручјима рада. 

 

Урађено је самовредновање кључна област Етос и Подршка ученицима и Годишњи 

план рада. Извршена је анализа резултата на Наставничком већу и  усвојен Акциони 

план за отклањање уочених слабости у овој области, који ће бити инкорпориран у 

наредни Развојни план школе. 

 

У току претходне године завршили смо реализацију Развојног плана. Реализоване 

су све активности предвиђене планом за ту школску годину, а неке од ових активности 

ће се понављати и у току ове године.  

 

Уређен је школски програм за све образовне профиле на свим подручјима  рада за 

све разреде. 

 

Руководећи и стручни органи школе су реализовали своје планове и припремили 

извештаје. 

 

Педагошки колегијум  је радио  по плану и програму , на основу сагледане 

реализације, урађен је нови план  и за ову школску годину. 

 

Пошто се већ 12 година  успешно реализује пројекат ``Енергија без граница`` који 

нам омогућује осавремењивање кабинета за подручје рада електротехника, та сарадња 

ће се наставити са Републиком Чешком  и ове школске године. Остварена је нова 

сарадња са Средњом школом електротехнике и енергетике  из Соколница у оквиру 

пројекта «Учење без граница». Група од 4 ученика електротехничке  струке је поново 

конкурисало за наставак школовања у Републици Чешкој, у трећи разред. За 

заинтересоване   ученике првог и другог разреда наставиће се курс чешког језика у 

трајању од 2 године. У плану је да се та сарадња настави и прошири и на остала 

подручја рада и ове школске године. 

 

Реализоване су планиране сарадње са Заједницама електротехничких, 

грађевинских, хемијских и прехрамбених школа. Наша школа председава једним од 

четири Актива заједница - Заједницом електротехничких школа.  

 

Финансијска средства којима је школа располагала била су недовољна за 

обогаћивање материјално-техничке основе наставе и укупног школског рада. База 

наставних средстава попуњена је тек са око 85% од прописаних норми. И поред таквих 

услова школа је остварила запажене резултате. На разним такмичењима у округу и 

Републици наши ученици су били међу најбољима или најбољи. На пријемним 

испитима на факултетима сви су веома успешно прошли, који су се определили за 

студије, по нашим сазнањима. Сарадња са  родитељима и локалном заједницом је 

веома добра. 



 

Сви запослени у настави су похађали и бројне семинаре реализоване од стране 

Центра за стручно усавршавање и многих других.  

 

У претходној школској години замењена је столарија која подразумева 404 прозора 

и 40 алуминијумских врата. Из сопствених средстава су замењена врата у приземљу и 

то на левом и десном крилу, као и велика врата према ђачком излазу. Комплетан 

ходник у наставничком делу је сређен, што подразумева урађену фасаду, кречење 

наставничких плакара, замена инсталације, рустера и паник лампи, као и цвеће дуж 

ходника и стаза целом дужином ходника. Сређене су и службене просторије, 

секретаријат и рачуноводство-фасада, намештај, стазе, постављање тракастих завеса, 

сређена наставничка канцеларија и канцеларија помоћника директора, као и 

канцеларија педагога и психолога-кречење и тракасте завесе. Такође, сређен је и 

ученички ходник у приземљу, на исти начин као и наставнички, с тим што су у том 

ходнику комплетно замењени и сређени плакари и витрине. Сређено је 4 учионице у 

приземљу, што подразумева хобловање паркета, урађену фасаду, постављање беле 

табле, увођење струје, замена рустера и нови намештај. За те учионице су купљени и 

пројектори који се каче на плафон, а чиме ће се побољшати квалитет образовно-

васпитног процеса. Сређен је хол школе-урађен је украсни камен и постављено цвеће. 

Направљен је нов рачунарски кабинет који је опремљен са 12 најбољих рачунара, 

урађена фасада и унет нов намештај. Сређена је и микробиолошка лабораторија-

избетониране су рупе, постављен ламинат, урађена фасада у комплетној просторији и 

преко плочица, замењена инсталација, уведена вода, купљен лавабо са ормарићем и 

бојлер, као и нов намештај. После свих изведених радова, ушли смо у нову школску 

годину са 12 комплетно сређених учионица, нбовим кабинетом, новом лабораторијом и 

новим простором у делу који је напред описан. 
 

 
 

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17 годину 

 
На основу извршених анализа,  Извештаја о раду школе, Стручно педагошког надзора,  

Развојног плана школе и резултата самовредновања постављени су следећи задаци: 

 интензивирати инструктивно-педагошки рад и повећати квалитет наставе 

кроз реализацију плана активности из развојног планирања и 

самовредновања  

 унапредити инструктивно-педагошки рад наставника кроз међусобну 

посету часова и размену искустава, као и кроз посету директора и 

стручне службе 

 унапредити допунску наставу код предмета са великим бројем 

недовољних оцена 

 интензивирати додатни рад са талентованим ученицима и мотивисати 

ученике за бројније учешће на такмичењима, посебно у областима где до 

сада није било заступљено 

 наставити сарадњу са школом из Републике Чешкe и проширирити 

сарадњу на друге земље 

 набавка нових наставних средстава и опремање хемијских лабораторика 

и рачунарских кабинета 

 набавка нових пројектора 

 верификација нових занимања 

 Уважавање индивидуалних карактеристика ученика у настави и учењу  



 Унапређење праксе прилагођавања захтева и темпа рада могућностима и 

различитим потребама ученика  

 Оцењивање у складу у складу са оцењивању ученика у средњем 

образовању и васпитању у делу који се односи на дефинисање нивоа 

постигнућа и нивоа знања ученика 

 Стављање допунске наставе у функцију подршке ученицима  

 Побољшање комуникације са породицом 

Промоција ученичких активности 

 

 

 

Школски  програм 
 

Р.бр Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динами

ка 

1. Унапређење 

квалитета 

Школског 

програма 

 

Формирање 

школског тима 

за развој 

Школског 

програма 

Предлог и 

усвајање 

школског тима 

на седници  

Наставничког 

већа 

Координато

рДиректор 

Педагошки 

колегијум 

Записник 

наставнич-ког 

већа 

VIII 

2. Унапређење 

квалитета 

Школског 

програма 

 

Упознавање са 

изменама и 

допунама 

Наставних 

планова и 

програма 

Рад у оквиру 

стручних већа 

Руководиоц

и стручних 

већа 

 

Координато

р 

Записници 

стручних већа 

IX 

3. Ажурирање 

школског 

програма 

Израда и 

прикупљање 

нових података 

Електронским 

путем 

Наставници 

 

Чланови 

тима 

 

Дељени 

фолдер на 

адреси 

skolskiprogram

pts@gmail.co

m 

 

X 
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Развојни план установе 
 

Чланови  Стручног актива за развојно планирање : 

- Јасминка Воштинић, координатор тима 

- Весна Савић 

- Зорица Стефановић 

- Емилија Миљковић 

- Бојана Поповић 

- педагог  школе 

- Зоран Николић 

- Данко Андријанић 

- Срђан Убавкић 

- Марија Ивановић 

- Кристина Јеремић 

- Марјана Марјановић  

Кључна област: Настава и учење 

Чланови задужени за реализацију: Јасминка Воштинић, Марјана Марјановић, Марија Ивановић, педагог 

Р. 

бр 

Опис активности Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

1. Развој библиотечке 

наставе 

Наставници 

српског 

језика, 

библиотекари 

Током године Број часова Књиге евиденције, 

фотографије 

 

2. Настава у служби и 

унапређењу школских 

ресурса 

Стручни актив 

за развојно 

планирање, 

наставници 

који држе 

додатну 

наставу из 

стручних 

предмета 

Током године Повећан број 

добро 

оцењених 

часова, 

исправни 

рачунари у 

кабинетима, 

пријатан 

простор за рад 

Записници већа, 

Евиденција наставника 

 

3. Урадити свакодневну 

анализу сопстврног 

рада и саставити 

препоруке за будући 

добар сопствени рад 

Предметни 

наставници 

Свакодневно Припреме 

наставника 

садрже анализу 

и препоруке 

Припреме наставника 

4. Утврдити план 

одржавања 

угледних и 

огледних часова 

укључујући 

различите облике 

рада и савремене 

системе наставе  

Стручна већа 

за област 

предмета 

Август сваке 

школске године 

Прецизан, на 

месечном 

нивоу утврђен 

план 

релизације 

часова 

Индивидуални месечни 

планови наставника, 

планови стручниг већа 

5. Прибављање 

потребне литературе 

и израда материјала 

потребног за 

реализацију часова на 

основу различитих 

облика и система 

наставе 

Стручна већа, 

педагог школе 

Континуиран о 

током школске 

године 

Потребне 

информација о 

методологији и 

различитим 

стратегијама 

поучавања и 

учења су 

прикупљене, а 

дидактички 

Код предметног 

наставника 



материјал је 

израђен 

6. Анализа на нивоу 

стручних већа за 

област предмета 

Стручна већа 

за област 

предмета, 

директор, 

педагог 

Недељу дана 

после сваког 

одржаног 

угледног/огледног 

часа 

Реализовани 

часови су 

допринели 

побољшању 

наставе и 

постигнућа 

ученика 

Записници стручног већа 

и евиденција директора и 

педагога 

Кључна област: Постигнућа ученика 

Чланови задужени за реализацију: Весна Савић, Кристина Јеремић, Емилија Миљковић, Зорица 

Стефановић, педагог 

Р. 

бр 

Опис активности Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

1. Упознавање ученика 

и наставника са новим 

правилником о 

оцењивању 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Током године Наставници и 

ученици су 

упознати са 

новим 

правилником 

Евиденција наставника 

2. Иницијални тестови Наставници Почетак школске 

године 

У оквиру 

стручног већа 

70% 

наставника је 

извршило 

предвиђене 

активности 

Записник стручног већа, 

евиденција наставника 

3. Праћење резултата 

ученика остврених 

при упису у школу 

Школски 

педагог 

Септембар Анализа 

резултата на 

нивоу 

генерације 

Код школског педагога 

4. Праћење оставрених 

резултата матураната 

при упису на жељене 

факултете 

Одељењске 

стрешине, 

школски 

педагог 

Септембар Велики 

проценат 

матураната је 

уписао жељене 

факултете 

Код школског педагога 

5. Промоција 

талентованих ученика 

који су се устакли у 

појединим областима 

Разредне 

старешине, 

директор, 

педагог 

Континуирано 

током школске 

године 

Школски одбор 

и Савет 

родитеља су 

редовно 

информисани о 

резултатима 

Записници са 

родитељских састанака, 

Савета, сајт школе 

6. Унапређење тимског 

рада, заједнички 

пројекти ученика и 

наставника 

Наставници и 

ученици 

Током године Број 

реализованих 

пројеката 

Записници са састанака, 

сајт школе 

7. Развој професионалне 

каријере ученика и 

организовање посете 

установама, 

Председници 

подручја рада 

Континуирано 

током школске 

године 

Организоване 

студијске 

посете 

Извештаји о раду секција 



институцијама и 

сајмовима - ученике 

мотивишемо на 

практични рад 

Кључна област: Ресурси 

Чланови задужени за реализацију: Зоран Николић, Бојана Поповић, Душко Пауновић, Данко Андијанић 

Р. 

бр 

Опис активности Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

1. Анализа потреба и 

израда плана стручног 

усавршавања на свим 

нивоима 

Стручна већа 

за област 

предмета, 

Педагошки 

колегијум 

Континуирано 

током школске 

године 

Утврђене су 

потребе и 

направљен је 

план стручног 

усавршавања 

Извештаји Стручног 

актива за школско 

развојно планирање 

2. Направити базу са 

подацима о стручном 

усавршавању 

наставника 

Наставници и 

Стручни актив 

за развојно 

планирање  

Континуирано 

током школске 

године 

Направљена је 

база стручног 

усавршавања 

База података 

3. Успостављање 

сарадње са другим 

школама и размена 

наставника и ученика 

Наставници, 

тим за 

конкурисање 

на пројектима 

Континуирано 

током школске 

године 

Размена 

искустава и 

заједничке 

активности 

Записници, фотографије, 

сајт 

4. Развој клуба 

електронике 

Координатор 

клуба, 

ученици 

Континуирано 

током школске 

године 

Реализовани 

пројекти 

Изложбе, фотографије, 

сајт 

6. Унапређење наставе у 

лабораторијама 

Координатор 

стручног 

актива за 

развојно 

планирање,  

Континуирано 

током школске 

године 

Повећан степен 

опремљености 

лабораторија 

Записници, фотографије, 

опрема 

7.  Уређење школског 

дворишта 

Наставници, 

ученици, 

локална 

самоуправа 

Континуирано 

током школске 

године 

Безбедан и 

пријатан 

простор за 

одмор и 

боравак 

ученика 

фотографије 

 

 

Самовредновање 
 

 Акциони план тима за самовредновање 

 

Чланови тима за самовредновање: 

1. Мирјана Ивезић, координатор тима 

2. Вера Лазић-наставник 

3. Вера Живанић-наставник 

4. Слађана Милошевић-наставник 

5. Александра Дамљановић-наставник 

6. Ана Тодоровић–представник Школског одбора 

7. представник Савета родитеља 

8. Кристина Јојић –представник Ђачког парламента 

 Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмен

т праћења 

 

Динами

ка 

1. Упознавање Представљањ Презентација Координатор Записник август 



свих чланова 

колектива са 

регистровани

м стањем, као 

и са акционим 

планом за 

побољшање 

е резултата 

самовреднова

ња за област 

ЕТОС 

Педагошком 

колегијуму и 

Наставничко

м већу 

тима за 

самовредно-

вање 

са седнице 

Наставничк

ог већа 

2. Одредити 

област 

самовреднова

ња 

Избор 

области која 

ће бити 

предмет 

самовреднова

ња у школској 

2016/2017. 

години 

Изјашњавање 

чланова 

Педагошког 

колегијума и 

Наставничког 

већа 

Чланови 

Педагошког 

колегијума и 

Наставничког 

већа 

Записник 

са седнице  

Педагошко

г 

колегијума 

и 

Наставничк

ог већа 

август 

3. Већа 

ефикасност, и 

равномерна 

расподела 

задужења 

Подела 

задужења 

унутар тима 

Седница тима 

за 

самовреднова

ње 

Тим за 

самовреднова

ње 

Записник 

са састанка 

тима 

септемба

р 

4. Претварање 

слабости у 

снаге  

Праћење 

реализације 

плана 

унапређења 

сталан посао Чланови тима  Записници 

са 

састанака 

тима 

септемба

р 

5. Прецизирати 

методологију 

Избор 

поступака и 

докумената 

који ће 

пружати 

потребне 

информације 

 

Увид у 

документе 

Чланови тима  Записници 

са 

састанака 

тима 

октобар 

6. Направити 

мерљиве 

показатеље 

Израда плана 

посете 

часовима 

Посета 

часовима 

Чланови тима  Увид у 

упитнике 

октобар 

7. Обухватити 

репрезентатив

ан узорак 

Одређивање 

начина избора 

часова који ће 

бити 

посећени 

Договор о 

критеријумим

а 

Чланови тима  

Запослени, 

ученици, 

родитељи 

Записници 

о 

анкетирању 

октобар 

8. Евалуација 

доказа 

Прикупљање 

доказа, 

обрада 

добијених 

резултата 

Посета 

часовима 

Чланови тима  

 

Увид у 

резултате 

анкета 

новембар

- 

април 

9. Процена 

напретка у 

раду унутар 

одабране 

области 

Поређење 

нове процене 

са 

претходним 

резултатима 

за задату 

Преглед 

резултата 

Чланови тима  

 

Резултати 

анализа 

децембар 



област 

Настава и 

учење 

10

. 

Идентификац

ија снага и 

слабости у 

области 

Подршка 

ученицима 

Израда 

извештаја о 

самовреднова

њу 

Писање 

извештаја 

Чланови тима  

 

Урађен 

извештај 

април 

11

. 

Прикупљање 

предлога за 

израду плана 

побољшања 

Подела 

материјала 

стручним 

већима и 

анализа 

Седнице 

стручних већа 

Стручна већа Предлози 

Стручних 

већа 

април 

12

. 

Информисање 

и прибављање 

мишљења 

Израда 

презентације 

и њено 

представљање 

Наставничко

м већу, 

Школском 

одбору и 

савету 

родитеља 

Презентација Чланови 

тима, 

Координатор 

тима 

 

записници мај 

14

. 

Повећање 

квалитета 

рада 

Израда 

акционог 

плана за 

унапређење 

квалитета 

рада на 

основу 

извршеног 

самовреднова

ња 

Сакупљање и 

обједињавање 

предлога 

Чланови тима  Урађен 

план 

мај 

15

. 

Праћење 

динамике у 

раду 

Праћење 

реализације 

плана 

Састанак 

тима 

Извештаји, 

записници, 

дискусије 

Провера 

реализације 

Школска 

2016/17. 

24

. 

Праћење 

динамике у 

раду 

Праћење 

реализације 

плана 

Седница тима 

на којој се 

анализира 

једногодишњ

и рад 

Чланови тима записник јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материјално технички услови рада школе 
 
Школа располаже са 11247m2 простора. 

Структура расположивог простора и намена: 

  
         Намена простора 

Број просторија 

1. Учионице са класичном опремом 26 
2. Лабораторије за хемијско и прехрамбено подручје рада 4 
3. Лабораторије за извођење вежби за подручје рада 

електротехника 
5 

4. Кабинет за техничко цртање 1 
5. Кабинет за информатику 3 
6. Кабинет за грађевинарство и геодезију 1 
7. Кабинет за рачунаре 5 
8. Кабинет за енергетику 2 
9. Кабинет за електронику 1 
10. Радионица за машинску праксу 1 
11. Радионица за грађевину 3 
12. Радионица за енергетику 2 
13. Радионица за аутодијагностику 1 
14. Радионица за расхладне и термичке уређаје 1 
15. Радионица за пекаре 1 
16. Радионица за графичаре 2 
17. Мултимедијална учионица 2 
18. Фискултурна сала са теренима и пратећим  просторијама        

654м2 
5 

19. Библиотека 2 
20. Наставничка сала 1 
21. Канцеларија педагошко-психолошке службе 1 
22. Канцеларија директора 1 
23. Канцеларија секретара 1 
24. Канцеларија руководилаца смена 1 
25. Канцеларија координатора праксе 1 
26. Канцеларија рачуноводства 1 
27. Канцеларија синдикалне организације 1 
28. Свечана сала 1 
29. Сала за састанке 1 
30. Просторија за фотокопирање и припрему наставника 1 
31. Друштвена просторија са кантином за ученике и наставнике 3 
32. Зубарска ординација 1 
33. Столарница 2 
34. Котларница 1 
35. Архива 1 
36. Помоћна зграда у дворишту која није у функцији 1 
37. Двориште  
 

 Наставна средства  
Врста 

опреме 

Рачунари ЛАП-

ТОП 

Видео – 

Бим 

ЛЦД 

телевизор 

Пројектори Графоскоп Паметна 

табла 

Број 80 3 2 2 6 1 1 

 

 Пошто школа располаже са великим бројем наставних средстава за свако подручје 

рада,немогуће их је све набројати на овом месту.Увид у детаљне спискове може се остварити у 

картицама рачуноводства. 



 

 Опремљеност лабораторија и учионица 

 

Врста 

кабинета/лабораторије 
Намена Опремљеност 

К1 Техничко цртање 90% 
К2 Вежбе за смер мултимедија 85% 
К3 Информатика 80% 
К4 Информатика, примена рачунара , 

програмирање,рачунарске мреже 
80% 

К5 Програмирање, примена рачунара 90% 
КМ Сала за мултимедије, аутоелектроника 100% 
КП Програмирање, примена рачунара 90% 
К55 Практична настава 80% 
КМП Машинска пракса 80% 
КД2 Практична настава за први и други 

разред 
85% 

Л1 Аутоматика 80% 
Л2 Електроника 85% 
Л3 Електрична мерења 85% 
Л4 Електричне машине 85% 
ЕН Енергетика практична настава 85% 
ДИЈ  Дијагностика за аутоелектронику 85% 
И Инсталације 85% 
Ф Кабинет за физику 90% 
Х Лабораторије за хемијско и 

прехрамбено подручје  
80% 

К56 Кабинет за грађевинарство и геодезију  80% 
 

 Кадровски услови рада 

 

УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у школи 154 
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 128 
НА ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ 26 
  

 УКУПАН БРОЈ НАСТАВНИКА 125 
Запослени само у овој школи 118 
У две школе 5 
У три и више школе 2 
На неодређено време 101 
На одређено време 24 

 

Ниво образовања запослениху настави 
 

Степен стручне 

спреме 

наставника 

 
Доктор 

наука 
 

 
Магистар 

 
Специјалиста 

 
VII 

степен 
 

 
VI 

степен 
 

 

V 

степен 
 

Средња 

стручна 

спрема 
 

Укупно:125 / / 2 115 5 1 2 

 

Структура наставника према дозволи за рад 
 

Са дозволом за рад/са лиценцом 120 
Приправници 5 



Ментори 5 

 

Руковођење школом 
Укупан број запослених: 3 

Структура     Директор 

 

Помоћник директора   за  

А смену                               

Помоћник директора за 

Б смену 

Степен стручне 

спреме 
VII степен 
 

VII степен 
 

VII степен 
 

Укупан радни стаж 15 15 19 
радни стаж у 

образовању 
15 15 19 

радни стаж у 

садашњој установи 
15 10 17 

Проценат 
ангажовања као 

руководилац 

100% 83.5% 83.5% 

 

 

Ваннаставно особље 

 

Административно особље                                      Стручни сарадници  

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
ПОСЛОВИ КОЈЕ 

ОБАВЉА 

Поповић Бојана 
дипломирани психолог 

Школски психолог 
 

дипломирани педагог Школски педагог 

Киш Стана 
професор одбране и заштите 

Библиотекар 

Милутиновић Родољуб 
професор одбране и заштите 

Библиотекар 

Радосављевић Томислав 
инжењер електротехнике 

Координатор практичне 

наставе 
Тодоровић Слађана 
прехрамбени техничар 

Помоћни наставник 

Томић Зоран 
техничар графичке дораде 

Помоћни наставник 

Живковић Душан 
eлектротехничар енергетике 

Помоћни наставник 

 

 

Помоћно особље 

 
Презиме и име Послове које обавља 
Брковић Радмила Радник на одржавању хигијене 
Васиљевић Бранислав Радник на одржавању хигијене 
Вукмировић Снежана Радник на одржавању хигијене 
Гребовић Радојка Радник на одржавању хигијене 
Јовановић Весна Радник на одржавању хигијене 
Милић Слађана Радник на одржавању хигијене 
Милојевић Нелица Радник на одржавању хигијене 
Милосављевић Јасмина Радник на одржавању хигијене 
Милосављевић Саша Домар 

Презиме и име 
Послове које 

обавља 
Радовановић Лидија  
дипломирани правник 

Секретар 

школе 
Вугделић Снежана  
дипломирани 

економиста 

Шеф 

рачуноводства 

Лазић Марија                                  

економиста 
Материјални  

књиговођа 
Савић Милика                                  
правник 

Благајник 

Митровић Нада                                

финансијски техничар 

Референт за 

ученичка 

питања и 

противпожарну 

заштиту 
 Рашковић Душица                                                 

рачуноводствени 

техничар 

Администратор 

и магационер 



Недовић Вучица Радник на одржавању хигијене 
Новаковић Славица Радник на одржавању хигијене 
Обрадовић Игор  Радник на одржавању хигијене 
Петрашиновић Јасминка Радник на одржавању хигијене 
Поповић Јелена Радник на одржавању хигијене 
Степановић Миланка Радник на одржавању хигијене 
Тодорић Зорица Радник на одржавању хигијене 
Тодорић Снежана Радник на одржавању хигијене 
Урошевић Драган Домар 
Ћурчић Биљана Радник на одржавању хигијене 

 

 

 

Организација васпитно – образовног рада школе 
 

Бројно стање ученика 

 

I РAЗРEД 2016/17. ГOДИНE 

 

 

 

Р/О 
 

Пол  
СВ 

 
OБРAЗOВНИ  ПРOФИЛ 

Страни језик  
М Ж  

Е 
 

Р 
 

Н 

I1
E 28 2 30 Електротехничар енергетике 29 1 / 

I2
E 31 0 31 Електротехничар за термичке и 

расхладне уређаје 

26 3 2 

I3
E 21 8 29 Електротехничар мултимедија 28 1 / 

I4
E 27 3 30 Електротехничар рачунара 30 / / 

I5
E 33 0 33 Администратор рачунарских мрежа 33 / / 

I6
E 31 0 31 Електротехничар за електронику на 

возилима 
22 6 3 

I7
E 21 3 24 Електротехничар информационих 

технологија 

24 / / 

Свега  192 16 208  192 11 5 

I1
ХТ 4 27 31 Техничар за заштиту животне средине  27 2 2 

I2
ХТ 8 24 32 Техничар за индустријску фармацеутску 

технологију 
21 4 7 

Свега 12 51 63  48 6 9 

I1
П

 3 24 27 Прехрамбени техничар 25 / 2 

Свега 3 24 27  25 / 2 

I1
Г 13 18 31 Архитектонски техничар 29 / 2 

I2
Г 14 17 31 Архитектонски техничар 24 / 7 

I3
Г 12 16 28 Грађевински техничар за нискоградњу 22 / 6 

Свега 39 51 90  75 / 15 

Укупно 246 142 388  341 18 29 



 

II РAЗРEД 2016/17. ГOДИНE 

 

 

Р/О Пол  
СВ 
 

 
OБРAЗOВНИ  ПРOФИЛ 

Страни   језик 

 

М Ж  
Е 

 

Р 

 
Н 

II1
E 34 1 35 Електротехничар енергетике 26 9 / 

II2
E 27 / 27 Електротехничар за термичке и 

расхладне уређаје 

16 5 6 

II3
E 30 4 34 Електротехничар мултимедија 34 / / 

II4
E 33 / 33 Електротехничар рачунара 32 / 1 

II5
E 18 3 21 Администратор рачунарских мрежа 21 / / 

II6
E 29 / 29 Електротехничар за електронику на 

возилима 
21 3 5 

II7
E 21 3 24 Електротехничар информационих 

технологија 

24 / / 

Свега 192 11 203  174 17 12 

II1
ХТ 6 23 29 Техничар за заштиту животне средине  29 / / 

II2
ХТ 6 29 35 Техничар за индустријску фармацеутску 

технологију 
23 3 9 

Свега 
12 52 64  52 3 9 

II1
П

 12 17 29 Прехрамбени техничар 18 1 10 

Свега 12 17 29  18 1 10 

II1
Г 19 11 30 Грађевински техничар за високоградњу 29 / 1 

II2
Г 15 9 24 Архитектонски техничар 24 / / 

II3
Г 23 7 30 Грађевински техничар за нискоградњу 22 8 / 

Свега 57 27 84  75 8 1 

Укупнo 273 107 380  319 29 32 

 

 

  III РAЗРEД 2016/17. ГОДИНЕ 

 

Р/О Пол  
СВ 

 
OБРAЗOВНИ  ПРOФИЛ 

Страни   језик 
М Ж  

Е 
 

Р 
 

Н 

III1
E 30 0 30 Електротехничар енергетике 30 / / 

III2
E 27 0 27 Електротехничар за термичке и 

расхладне уређаје 

27 / / 

III3
E 19 8 27 Електротехничар мултимедија 27 / / 

III4
E 31 0 31 Електротехничар рачунара 31 / / 

III5
E 15 4 19 Администратор рачунарских мрежа 19 / / 

III6
E 27 0 27 Електротехничар за електронику на 

возилима 
27 / / 



III7
E 20 2 22 Електротехничар информационих 

технологија 

22 / / 

Свега 

 
169 14 183  183 / / 

III1
ХТ 6 22 28 Техничар за заштиту животне средине  19 9 / 

III2
ХТ 4 20 24 Хемијски лаборант 22 2 / 

Свега 
10 42 52  41 11 / 

III1
П 5 18 23 Прехрамбени техничар 23 / / 

Свега 5 18 23  23 / / 

III1
Г 15 8 23 Грађевински техничар за високоградњу 22 1 / 

III2
Г 10 13 23 Архитектонски техничар 22 / 1 

III3
Г 10 8 18 Грађевински техничар за нискоградњу 13 5 / 

Свега 35 29 64  57 6 1 

Укупно 219 103 322  304 17 1 
 

 

IV РAЗРEД 2016/17. ГOДИНЕ 

 
Р/О Пол  

СВ 

 

OБРAЗOВНИ  ПРOФИЛ 

Страни   језик 

М Ж  

Е 

 

Р 

 

Н 

IV
E

1
 20 1 21 Електротехничар енергетике 20 1 / 

IV
E

2
 25 / 25 Електротехничар за термичке и 

расхладне уређаје 

17 8 / 

IV
E

3
 22 4 26 Електротехничар мултимедија 26 / / 

IV
E

4
 25 1 26 Електротехничар рачунара 26 / / 

IV
E

5
 17 1 18 Администратор рачунарских мрежа 18 / / 

     IV6
E

 
29 / 29 Електротехничар за електронику на 

возилима 
28 1 / 

IV7
E
 17 3 20 Електротехничар информационих 

технологија 

20 / / 

Свега  155 10 165  155 10 / 

IV1
ХТ 3 18 21 Техничар за заштиту животне средине  20 1 / 

IV2
ХТ 6 13 19 Техничар штампе 15 4 / 

Свега 9 31 40  35 5 / 

IV1
П 4 23 27 Техничар за биотехнологију 19 8 / 

Свега 4 23 27  19 8 / 

IV1
Г 15 6 21 Грађевински техничар за високоградњу 21 / / 

IV2
Г 10 13 23 Архитектонски техничар 23 / / 

Свега 25 19 44  44 / / 

Укупно 193 83 276  253 23 / 

  

 



На нивоу школе у школској 2016/17 год. 

 

ОДЕЉЕЊА МУШКИХ ЖEНСКИХ СВEГA УЧEНИКA 
51 931 435 1366 

 

Број ученика који изучавају страни језик 

 

Енглески 
 

1216 Руски 86 Немачки 64 

 

Број ученика који изучавају изборне предмете : 

Смена “A” 

 

Изборни предмети 

Р
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Г
р
ађ
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д
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Р
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м
а 

у
п

р
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љ
ањ
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I-1е 15 15 / / / / / / / / / / / / / / 

I-2e 21 10 / / / / / / / / / / / / / / 

I-3e 20 9 / / / / / / / / / / / / / / 

I-4e 20 10 / / / / / / / / / / / / / / 

I-5e 12 21 / / / / / / / / / / / / / / 

I-6e 15 16 / / / / / / / / / / / / / / 

I-7e 10 14 / / / / / / / / / / / / / / 

Укупно 115 93 / / / / / / / / / / / / / / 

II-1е 17 18 / / / / / / / / / / / / / / 

II-2e 27 / / / / / / / / / / / / / / / 

II-3e 34 / / / / / / / / / / / / / / / 

II-4e 33 / / / / / / / / / / / / / / / 

II-5e 16 5 / / / / / / / / / / / / / / 

II-6e 17 12 / / / / / / / / / / / / / / 

II-7e / 24 / / / / / / / / / / / / / / 

Укупно 144 59 / / / / / / / / / / / / / / 

III-1e 14 16 / / / / / / / / / / / / / / 

III-2e 16 11 / / / / / / / / / / / / / / 

III-3e 19 8 / / / / / / / / / / / / / / 

III-4e 7 24 / / / / / / / / / / / / / / 

III-5e 7 12 / / / / / / 19 / /  / / / / 

III-6e 15 12 / / / / / 17 / / / 10 / / / / 

III-7e 10 12 / / / / / / / 7 15 / / / / / 

Укупно 88 95 / / / / / 17 19 7 15 10 / / / / 

IV-1e 5 16 / / / / / / / / / / / / / / 

IV-2e 15 10 / / / / / / / / / / / / / / 

IV-3e 7 16 / / / / / / / / / / / / / / 

IV-4e 26 / / / / / / / / / / / / / / / 

IV-5e 12 6 / / / / / / / / / 12 / 6 / / 

IV-6e 13 16 / 11 / / 18 / / / / / / / / / 



IV-7e 13 7 13 / / / / / / / / / / / / 7 

Укупно 91 71 13 11 / / 18 / / / / 12 / 6 / 7 

 

 

Смена “Б” 

 

Изборни предмети 
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I-1г 21 10 / / / / / / / / / / / 

I-2г 21 10 / / / / / / / / / / / 

I-3г 18 10 / / / / / / / / / / / 

II-1г 18 12 / / / / / / / / / / / 

II-2г 15 10 / / / / / / / / / / / 

II-3г 22 8 / / / / / / / / / / / 

III-1г 12 11 / / / / / / / / / / / 

III-2г / 23 / 10 / / 18 18 / / / / / 

III-3г 11 7 / / / / / / / / / / / 

IV-1г 3 18 / / / / / / / / / / / 

IV-2г 6 17 8 17 / / / / 21 / / / / 

Укупно 147 136 8 27 / / 18 18 21 / / / / 

I-1хт 10 21 / / / / / / / / / / / 

I-2хт 27 5 / / / / / / / / / / / 

II-1хт 11 18 / / / / / / / / / / / 

II-2хт 25 10 / / / / / / / / / / / 

III-1хт 19 9 / / / / / / / / / / / 

III-2хт 15 9 / / / / / / / / / / / 

IV-1хт 4 17 / / / / / / / / / / / 

IV-2хт 4 15 / / / / / / / / / / / 

Укупно  115 104 / / / / / / / / / / / 

I-1п 24 3 / / / / / / / / / / / 

II-1п 18 11 / / / / / / / / / 18 11 

III-1п / 23 / / 10 / / / / / / 13 / 

IV-1п 24 3 / / / / / / / / / / / 

Укупно 67 40 / / 10 / / / / / / 31 11 

 

 

 

 Број смена 

 

Првa тeхничкa шкoлa рaди у двe смeнe у оквиру петодневне радне недеље.  

Прoмeнa смeнa сe врши свaкe нeдeљe. Нaстaвa у препoднeвнoj смeни пoчињe у 07:30 

чaсoвa, a у пoпoднeвнoj смeни у 14:00 чaсoвa. Укупно је уписано 51 одељењe. 

Рaспoрeд oдeљeњa пo смeнaмa: 

 



 смeнa “A”  Подручје рада : Електротехника и рачунарство 

 

I-1,2,3,4,5,6,7e;   II-1,2,3,4,5,6,7e;   

 

III-1,2,3,4,5,6,7e;   IV-1,2,3,4,5,6,7e; 

    Укупнo:28 oдeљeњa 

 

 смeнa  “Б”   

I-1,2хт;II-1,2хт;III-1,2хт;  IV-1,2хт   - Подручје рада : Хемија,неметали и графичарство 

 

I-1,2,3 г  II-1,2,3 г;   III-1,2,3 г;IV-1,2г; - Подручје рада: Геодезија и грађевинарство 

 

I-1п;  II-1п; III-1п;  IV-1п - Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

        

Укупнo:23oдeљeњa 

 

 Распоред часова редовне наставе 

 

Распоред часова је урађен пре почетка наставе у електронској форми и у току године 

ће се прилагођавати према потребама. 

За израду распореда су задужени  наставници :Марија Ивановић и Јелена Максовић  

Распоред часова допунске и додатне наставе су урадили предметни наставници и 

налазе  се прилогу њихових  планова и програма рада. 

 

 Распоред часова ваннаставних активности  

  - спортске активности  

  - час одељењског старешине и одељењске заједнице 

  - секције 

  

Распоред ваннаставних активности ће бити накнадно урађен пошто не може да се 

уклопи у редован распоред рада . 

 

 Распоред дежурства наставника 
 

 Распоред дежурства је урађен пре почетка школске године  и  може се по 

потреби мењати . Налази се у прилогу број  1, а представља саставни део 

ангажовања у 40-сатној радној недељи наставника 

 

 Календар рада значајних активности школе 

 

- Oргaнизaциoнe припрeмe зa пoчeтaк шкoлскe гoдинe пoчињу 15.08.2016.г. 

- Нaстaвa пoчињe 01.09.2016.a зaвршaвa се 20.06.2017. Крај првог полугодишта је 

27.01.2016. У новембру месецу ученици ће имати слободан дан 11.11.2016. У 

јануару месецу, нерадни дани због празника ће бити од од 02.01.2017 до 

09.01.2017.г. 

- Зимски рaспуст почиње од 30.01.2017. и траје до 10.02.2017 а настава почиње 

13.02.2017.. У фебруару су нерадни и Државни празник 15. и 16.02.2017. 

Прoлeћни рaспуст пoчињe oд 13.04.2017. и траје до 17.04.2017. г. 

- Нерадни дани ће бити и 01. и 02. мај 

- Рaзрeдни испити за завршне разреде одвијаће се oд 23.05. дo 30.05.2017. г.  а за 

остале разреде од  23.06.-30.06. 2017. године.  



- Пoпрaвни испити бићe oд 05.06.2017. зa зaвршнe рaзрeдe,   a зa oстaлe ученикe 

oдржaћe сe oд 21. 08.2017.г. 

- Матурски испит у јунском року биће организован од 01 – 10.06.2017. године 

- Пре разредних, поправних и матурских испита за ученике се организује 

припремна настава  

- Пoдeлa свeдoчaнстaвa ученицимa oбaвићe сe 28.06.2017 

- Испити за ванредне ученике ће се организовати у роковима који су утврђени за 

ванредне ученике: новембар, фебруар, април, јун, август – од 20. до 30. у 

месецу. 

- Дaн шкoлe ћe сe oбeлeжити  19.10.2016.гoдинe. 

- 06.05.2017.Ђурђевдан, бићe oбeлeжeни  нa нивoу  Грaдa, као и 27.jaнуaр 2017 г. 

прaзнoвaћe сe кao  Дaн Свeтoг Сaвe. Школа ће се укључити у Светосавску 

академију на нивоу Града и акцију најуспешнија школа и најуспешнији радник. 

- У мају месецу ће бити организовано такмичење Тесла инфо куп. 

- Обележићемо 18.10. Светски дан борбе против трговине људима, Дан 

толеранције у новембру месецу, Дан комуникације у јануару месецу и Дан 

породице у мају месецу 

- Током првог полугодишта биће реализовано 5 наставних субота: 

o субота  05.11.2016.    по распореду од уторка 

o субота 24.12. 2016.    по распореду од среде 

o субота  25.03.2017.    по распореду од четвртка 

o субота  22.04.2017.    по распореду од петка 

 

План одржавања Одељењских и Наставничких већа  као и родитељских састанака за 

школску 2016/2017. годину 

 

I  Класификациони период 

 

Уторак        06.09.2016.         Родитељски састанак смена  А 

Среда          07.09.2016.         Родитељски састанак смена  Б 

Четвртак     08.09.2016.         Наставничко веће 

 

Понедељак 17.10.2016.         Наставничко веће 

 

Среда          09.11.2016.         Одељењска већа за све разреде 

Четвртак     10.11.2016.         Наставничко веће 

Понедељак 14.11.2016.         Родитељски састанак смена  А 

Уторак        15.11.2016.         Родитељски састанак смена  Б 

 

II  Класификациони период 

 

Среда         25.01.2017.         Одељењска већа за све разреде 

Четвртак    26.01.2017.         Наставничко веће 

Четвртак    26.01.2017.         Родитељски састанци за обе смене 

 

III Класификациони период 

 

Понедељак  03.04.2017.       Одељењска већа за матуранте и завршне разреде 

Уторак        04.04.2017.         Наставничко веће 

Уторак        04.04.2017.         Родитељски састанак смена  А 

                                                (за матуранте) 



Среда          05.04.2017.         Родитељски састанак смена  Б 

                                                (за матуранте и завршне разреде) 

 

Понедељак  10.04.2017.       Одељењска већа за I, II и III разред 

Уторак         11.04.2017.       Наставничко веће 

Среда           12.04.2017.       Родитељски састанак смена  А и смена Б   (за I, II и III 

разред) 

                                                

IV Класификациони период 

 

Среда          31.05.2017.         Одељењска већа за матуранте и завршне разреде 

Петак          01.06.2017.         Наставничко веће 

Понедељак  12.06.2017.         Наставничко веће после завршених матурских и завршних 

испита 

Уторак         13.06.2017.         Родитељски састанци за матуранте и завршне разреде 

 

Среда           21.06.2017.         Одељењска већа за I, II и III разред 

Четвртак      22.06.2017.         Наставничко веће 

Уторак         28.06.2017.         Родитељски састанци 
 

 

Организација рада школе по подручјима делатности 
 

Настава у школи ће се одвијати у четири подручја рада: 
 

Подручја рада 
 

Б Р О Ј     О Д Е Љ Е Њ А Укупно 

I  разред II разред III разред IV  разред 
Електротехника и 

рачунарство 
7 7 7 7 28 

Грађевинарство и 

геодезија 
3 3 3 2         11 

Хемија ,неметали и 

графичарство 
2 2 2 2 8 

Пољопривреда,производња 

и прерада хране 
1 1 1 1 4 

Укупно одељења 13 13 13 12 51 
 

 

Школујемо ученике за образовне профиле: 

 Електротехника и рачунарство: 

 

            Занимање 

 

Степен стручне 

спреме 

1. Електротехничар енергетике IV степен 
 

2. Електротехничар за расхладне и 

термичке уређаје 
IV степен 
 

3. Електротехничар мултимедија IV степен 
 

4. Електротехничар мултимедија - 

оглед (други, трећи и четврти 

разред) 

IV степен 
 



5. Електротехничар рачунара IV степен 
 

6. Aдминистратор рачунарских 

мрежа 

IV степен 
 

7. Aдминистратор рачунарских 

мрежа - оглед (трећи и четврти 

разред) 

IV степен 
 

8. Електротехничар за 

електронику на возилу 

IV степен 
 

9. Електротехничар за 

електронику на возилу – оглед 

(четврти разред) 

IV степен 
 

10. Електротехничар 

информационих технологија - 

оглед 

IV степен 
 

 

 

 Грађевинарство и геодезија: 
 

 Занимање Степен стручне 

спреме 
1. Грађевински техничар за 

високоградњу 
 

IV степен 
 

2. Грађевински техничар за 
нискоградњу 

IV степен 
 

3. Архитектонски техничар IV степен 
 

4. Архитектонски техничар - оглед 

(трећи и четврти разред) 
 

IV степен 
 

 

 Хемија,неметали и графичарство: 
 

              Занимање Степен стручне 

спреме 
1. Техничар за заштиту животне 

средине 
IV степен 

 
2. Хемијски лаборант IV степен 
3.  Техничар за индустријску 

фармацеутску технологију 

IV степен 

4. Техничар штампе IV степен 

 

 Пољопривреда,производња и прерада хране: 
 

 Занимање Степен стручне 

спреме 
1. Техничар за биотехнологију IV степен 

 
2. Прехрамбени техничар 

 
IV степен 
 

 

 

 



 Списак одељењских старешина    
 

Школска 2016/17 г.   

 

Смена А: 

 
Одељење Образовни профил Разредни старешина 

I1Е Електротехничар енергетике Маја Павловић 

I2Е Електротехничар за расхладне и  термичке 

уређаје 

Данко Андријанић 

I3Е Електротехничар мултимедија Филип Драгаш 

I4Е Електротехничар рачунара Звездана Рвовић 

I5Е Администратор рачунарских мрежа Марјана Марјановић 

I6Е 
Електротехничар за електронику на 

возилима 

Драган  Јовановић 

I7Е 
Електротехничар информационих 

технологија 

Јелена Максовић 

   

II1Е Електротехничар енергетике Славиша Станковић 

II2Е 
Електротехничар за расхладне и  термичке 

уређаје 

Гордана Рајић- Турнић 

II3Е Електротехничар мултимедија Мирјана Милојевић 

II4Е Електротехничар рачунара Мирјана Ивезић 

II5Е Администратор рачунарских мрежа Мирјана Николић 

II6Е 
Електротехничар за електронику на 

возилима 

Вера Лазић 

II7Е 
Електротехничар информационих 

технологија 

Марија Ивановић 

   

III1Е Електротехничар енергетике Живадин Ерић 

III2Е 
Електротехничар за расхладне и  термичке 

уређаје 

Јасминка Воштинић 

III3Е Електротехничар мултимедија Драгана Обрадовић 

III4Е Електротехничар рачунара Данијела Петреш Гајић 

III5Е Администратор рачунарских мрежа Вера Степановић 

III6Е Електротехничар за електронику на 

возилима 

Јасмина Банковић 

III7Е Електротехничар информационих 

технологија 

Стојка Ерић 

   

IV1
Е Електротехничар енергетике Вера Живанић 

IV2
Е Електротехничар за расхладне и  термичке 

уређаје 

Гордана Радојевић Васиљевић 

IV3
Е Електротехничар мултимедија Весна Михаиловић 

IV4
Е Електротехничар рачунара Душица Николић 



 IV5
Е Администратор рачунарских мрежа Славица Стергиоу 

 IV6
Е Електротехничар за електронику на 

возилима 

Марија Благојевић 

 IV7
Е Електротехничар информационих 

технологија 

Марија Миленковић 

 

Смена Б: 
Одељење Образовни профил Разредни старешина 

I1Г Архитектонски техничар Гордана Радојевић 

I2Г Архитектонски техничар Кристина Јеремић 

I3Г Грађевински техничар за нискоградњу Зоран Гавриловић 

I1ХТ Техничар за заштиту животне средине Јелена Јелић 

I2ХТ Техничар за индустријску фармацеутску 

технологију 

Јелена Илић 

I1П Прехрамбени техничар Гордана Бојић 

   

II1Г Грађевински техничар за високоградњу Милован Павловић 

II2Г Архитектонски техничар Далибор Тврдишић 

II3Г Грађевински техничар за нискоградњу Миљан Божовић 

II1ХТ Техничар за заштиту животне средине Милица Михајловић 

II2ХТ 
Техничар за индустријску фармацеутску 

технологију 

Весна Митровић 

II1П Прехрамбени техничар Љиљана Тасковић 

   

III1Г Грађевински техничар за високоградњу Зоран Зорић 

III2Г Архитектонски техничар - оглед Весна Савић 

III3Г Грађевински техничар за нискоградњу Ивана Петровић 

III1ХТ Техничар за заштиту животне средине Миланка Павловић 

III2ХТ Хемијски лаборант Весна Вуковић 

III1П Прехрамбени техничар Мара Стојановић- Николић 

   

IV1
Г Грађевински техничар за високоградњу Владимир Јакшић 

IV2
Г Архитектонски техничар - оглед Весна Младеновић 

IV1
ХТ Техничар за заштиту животне средине Снежана Јовановић 

IV2
ХТ Техничар штампе Сања Пејковић 

 IV1
П Техничар за биотехнологију Емилија Миљковић 

 

 

 

 

 



Наставне активности 
 

Све активности предвиђене Годишњим планом рада осим посета сајмовима и ђачких 

екскурзија реализују се у школи. 

 

 Редовна настава  

 Редовна настава ће се одвијати на основу индивидуалних, глобалних и оперативних 

планова за сваки предмет, на месечном нивоу а за огледна одељења по модуларном принципу, 

који се налазе у документацији школе. 

 

 Додатна настава и рад са талентованим ученицима 

 

Планирано је да се одржава од новембра месеца до краја школске године за надарене 

ученике на свим подручјима рада. 

  

Р.бр Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмен

т праћења 

Динамика 

1. Подстицати и 

унапређивати 

развој надарених 

ученика 

Идентификација 

надарених 

ученика 

у одељењу 

Запажање 

наставника, 

интервју са 

ученицима и 

родите љима 

Предметни 

наставници,  

школски 

психолог,  

одељењски 

старешина 

Књига 

евиденције, 

евиденција 

наставника 

и 

психолога  

IX,  X 

2. Процена 

личности 

ученика, 

селекција 

(способности, 

интересовања, 

особина 

личности) 

 

Рад са школским 

психологом 
Психолошки 

тестови, 

разговор, 

резултати 

Школски 

психолог 
Интерна 

евиденција 

XI 

3. Подстицати, 

унапређивати 

развој надарених 

ученика 

Ангажовање 

наставника за 

рад са 

талентованим 

учеником 

Подела 

задужења, 

избор 

наставника 

Стручна већа записник XI 

4. Унапређивати 

индивидуални 

рад  

Израда 

индивидуалног 

плана рада ,  

избор садржаја 

Разговор, 

интерју 

Предметни 

наставници,  

надарени 

ученици 

Индивидуа

лни план 

XI-V 

5. Унапређивање 

истраживачког 

рада  

Упућивање 

ученика у ИС 

Петница 

Мишљење,  

резултати 

Предметни 

наставници,  

школски 

психолог 

надарени 

ученици 

Пријава, 

Записник, 

извештај 

психолога 

XII, 

III 

6. Укључивање у 

Регионалне и 

републичке 

пројекте, размена 

искустава 

Упућивање 

ученика у 

Регионални 

центар за таленте 

Мишљење,  

резултати 

Предметни 

наставници,  

школски 

психолог 

надарени 

ученици 

Евиденција 

Практични 

рад 

XII 



ментор  

7. Развијање 

такмичарског 

духа, размена 

искустава  

Учешће на 

такмичењима 

Припрема за 

такмичења 

Предметни 

наставници,  

надарени 

ученици 

Извештај  X- V 

8. Развој 

самопоуздања 

код ученика и 

евалуација рада 

наставника 

Презентација 

ученичких 

достигнућа 

Демонстрација 

Изложба 

Предавања 

Сајам науке 

Сајам 

образовања 

Предметни 

наставници,  

надарени 

ученици 

Наставничко 

веће 

Савет 

родитеља 

Ђачки 

парламент 

Фотографиј

е 

Сајт школе 

III-VI 

 

 

 Допунска настава 

  

Планирано је да се одржава од октобра месеца до краја школске године за ученике који имају 

тешкоће у савладавању програма на свим подручјима рада. 

 

 

Р.бр Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмен

т праћења 

Динамика 

1. Подршка 

ученицима који 

имају тешкоћа 

у савладавању 

наставних 

садржаја 

Уочавање 

тешкоћа код 

ученика 

Разговор, 

иницијални 

тест, 

анализа 

постигнућа у 

основној 

школи(први 

разред), 

анализа 

постигнућа у 

претходним 

разредима 

 

 

Предметни 

наставници, 

одељењски 

старешина, 

родитељи, 

школски 

психолог, 

школски 

педагог, 

Стручна већа 

 

Анкета, 

Постигнућа 

у 

претходни

м 

разредима, 

Записник 

IX 

2. Усклађивање са 

другим 

школским 

активностима 

Организација 

часова 

допунске 

наставе 

Одржавање 

часова пре 

почетка 

наставе 

Стручно веће Записник X 

3. Савладавање 

тешкоћа при 

реализацији 

наставних 

садржаја 

Израда плана 

допунске 

наставе 

Избор и 

припрема 

наставних 

садржаја 

Предметни 

наставник 

 

План 

X 

4. Прилагођавање 

наставних 

садржаја 

могућностима 

Утврђивање 

области учења 

у којој ученику 

треба додатна 

 Праћење 

током часова 

редовне и 

допунске 

Предметни 

наставник 

Наставни 

материјал 

X-V 



ученика подршка у 

учењу 

наставе, 

припремање 

разноврсних 

садржаја 

5. Унапређење 

допунске 

наставе 

Праћење 

постигнућа  

Разговор, 

тест 

Предметни 

наставник, 

одељењски 

старешина, 

Стручно веће 

Број 

ученика 

који 

савладали 

програм 

или број 

поправљен

их 

недовољни

х оцена, 

Записник 

XII, 

V 

 

 

 Припремна настава 

  

Припремна настава се организује за припрему ученика за полагање завршних, матурских, 

разредних и поправних испита у периоду од октобра до августа месеца. 

 

Р.бр Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмен

т праћења 

Динамика 

1. Благовремено 

информисање 

наставника и 

ученика о 

начину 

полагања 

завршног и 

матурског 

испита  

Упознавање 

наставника и 

ученика о 

начину 

полагања 

завршног и 

матурског 

испита 

Разговор, 

Дискусија, 

Демонстрација  

Руководиоци 

подручја рада  

Одељењски 

старешина 

Предметни 

наставник  

Записник 

Пвавилник 

о полагању 

Приручник 

о полагању 

X 

2. Усклађивање и 

организација 

припремне 

наставе са 

другим 

активностима  

Израда плана 

припремне 

наставе 

План  

Предметни 

наставници 

Сајт: 

www.prvate

hnicka.edu.r

s 

Facebook-

страница 

 

X 

3. Повезивање и 

примена 

функционалних 

знања 

Избор 

наставних 

садржаја  

Објављивање 

радних задатака 

и тема  за 

завршни и 

матурски испит 

на огласној 

табли 

Избор 

наставних тема 

за изборни 

предмет 
 

Руководиоци 

подручја рада  

Предметни 

наставници 

Комисија за 

полагање 

завршног и 

матурског 

испита 

Огласна 

табла 

Сајт: 

www.prvate

hnicka.edu.r

s 

Facebook-

страница 

 

XI 

4. Ажурирање , Спремање Штампани или Предметни Записник XI, XII 

http://www.prvatehnicka.edu.rs/
http://www.prvatehnicka.edu.rs/
http://www.prvatehnicka.edu.rs/
http://www.prvatehnicka.edu.rs/
http://www.prvatehnicka.edu.rs/
http://www.prvatehnicka.edu.rs/


повезивање и 

примена 

практичних 

функционалних 

знања 

наставног 

материјала за 

ученике 

електронски 

материјал 

наставници 

 

5. Благовремено 

информисање 

ученика 

Избор тема за 

завршни, 

матурски-

практични рад 

и изборни 

предмет  

Излачење тема Ученици, 

Предметни 

наставници 

Записник I 

6. Побољшање 

квалитета 

завршног и 

матурског 

испита 

 

Припремна 

настава  

Разговор, 

дискусија, 

размена 

искустава, 

анализа, 

консултације  

 

Ученици, 

Предметни 

наставници 

Евиденција 

у посебним 

књигама 

евиденције 

II-VI 

7. Примена 

стечених знања 

Полагање 

матурског 

испита из 

Српског језика 

Писани рад на 

задату тему 

Ученици, 

наставници 

Српског 

језика, 

Комисија за 

прегледање 

радова 

Ученички 

радови 

Записник 

VI 

8. Примена 

стечених и 

практичних 

знања 

Полагање 

завршног 

испита 

Демонстрација 

и одбрана 

практичног 

рада 

Комисија  Ученички 

радови 

Записник 

VI 

9. Примена 

стечених и 

практичних 

знања 

Полагање 

матурског-

практичног 

рада 

Демонстрација 

и одбрана 

практичног 

рада 

Комисија Ученички 

радови 

Записник 

VI 

10.  Провера 

стечених знања 

Одбрана 

изборног 

предмета 

Разговор, 

Усмено 

излагање 

Комисија Записник VI 

11. Праћење 

постигнућа 

ученика 

Анализа 

постигнутих 

резултата и 

утврђивање 

успеха 

постигнутог на 

завршном и 

матурском 

испиту 

Дискусија, 

Анализа , 

Презентација  

Одељењске 

старешине  

Записник 

са седнице 

Наставничк

ог већа,  

Анализа 

педагога 

VI 

 

 
 Инклузивна настава   

 Након сагледаних потреба,по формирању одељења и поднетедокументације по потреби 

ће се одвијати Инклузивна настава. У току првог тромесечја ће се пратити рад свих 

ученика и уколико буде потребно примениће се инклузивна настава. 



 

Акциони план тима за ИОП 

 

Р.бр Циљ Активност Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамика 

1 Информисање 

чланова 

Наставничког 

већа 

Инклузивна 

настава 
Презентација у 

оквиру 

стручних већа 

Психолог Записник IX 

2. Прилагођавање 

стандарда 

постигнића 

потребама 

ученика 

Идентификација 

ученика за 

индивидуализов

ани начин рада 

Увид у 

медицинску 

документацију, 

изјаве родитеља, 

запажање 

одељењског 

старешине и 

предметних 

наставника 

Наставници 
Родитељи 
 

 

 

Документац

ија ученика, 

Дневник 

евиденције, 

евиденција 

наставника 

IX 

3. Операционализа

ција рада 
Формирање тима 

за израду ИОПа, 

прикупљање 

документације 

Састанак Чланови 

одређеног 

Одељењског 

већа, секретар 

школе 

Записник IX, X 

4.  Едукација 

наставника на 

свим подручјима 

рада и 

реализација 

акредитованих 

семинара 

Организовање 

интерних 

едукација за 

наставнике 

Презентација и 

радионица 

„Ментално 

здравље“ 

Психолог 

школе и 

координатор 

Тима за 

безбедност и 

заштиту деце 

од насиља, 

занемаривања 

и злоставања, 

ЦСУ 

Записник X 

5. Омогућавање 

деци са 

потребама за 

додатном 

подршком да 

остварују циљеве 

учења. 

Подршка у 

изради и 

примени 

индивидуалног 

образовног 

плана и израда 

педагошког 

профила ученика 
 

Дискусије, 

предавања, 

радионице 

Чланови 

одређеног 

Одељењског 

већа, 
Родитељи 
Тим за ИОП, 

Мрежа 

подршке 

инклузивном 

образовању 

Записници, 
Педагошка 

документаци

ја ученика 

X  и 

периодично 

када се укаже 

потреба 

6. Индивидуализов

ан начин рада, 

прилагођен 

врсти сметње 

Прикупљање 

информација и 

праћење рада 

ученика  

Кроз праћење 

напредовања- 

корекција и 

прилагођавање 

плана  

Чланови 

одређеног 

Одељењског 

већа, родитељи  
 

Педагошка 

документаци

ја ученика, 

записник 

одељенског 

већа 

На свака три 

месеца 

8. Укључивање 

ученика у 

редовну наставу 

и вршњачку 

групу 

Реализација 

плана 

активности 

Одржавање 

наставе и 

ваннаставних 

активности, 

истицање 

успеха ученика  

Чланови 

одређеног 

Одељењског 

већа 

Дневник 

евиденције, 

евиденција 

предметних 

наставника и 

одељенског 

старешине 

Током целе 

године 



 План практичне наставе за школску 2016/2017 

 

Смена «А» - подручје рада електротехника и рачунарство 

 
  ПРЕДМЕТ Одељење Годишње 

Зоран Николић Пракса Веб програмирање БЛОК III7 24 

Пракса Веб програмирање БЛОК IV7 60 

Стојка Ерић Пракса Рачунарске мреже и комуникације БЛОК III7 24 

Гордана Радојевић 

Васиљевић 

Електрична постројења БЛОК IV1 96 

Расхладни уређаји БЛОК IV2 120 

Пешић Ненад Пракса Електронско пословање БЛОК 

Рачунари, БЛОК 

IV7 

IV4(1/3) 

24 

30 

Славиша Станковић Електричне мреже БЛОК IV1 84 

Весна Михаиловић Практична настава БЛОК III3(1/3) 60 

Дарко Алексић Практична настава БЛОК III3(1/3) 60 

Данко Андријанић 

  

  

  

  

  

Практична настава блок II6 120 

Практична настава I2 74 

Практична настава БЛОК (1/2) I5 30 

Практична настава I7 148 

Практична настава II2 148 

Практична настава III2 210 

ЕИЕ БЛОК IV6(1/2) 90 

Практична настава БЛОК III2 120 

Душко Пауновић Практична настава II3 148 

Ванчетовић Душан Давачи и извршни елементи пратична настава II6 136 

Практична настава (ПАЉЕЊЕ ОТО мотора) III6 90 

Горан Мирковић Практична настава (УБРИЗГАВАЊЕ ОТО 

мотора) 

III6 180 

Владан Гроздић 

  

  

Електричне инсталације и  уређаји практична 

настава 

II6 68 

ЕИЕ БЛОК IV6(1/2) 90 

Практична настава (МАШИНЕ на возилима) III6 90 

Драгаш Филип Електротермички уређаји БЛОК IV2 60 

Маринковић Рада 

  

 

 

Практична настава I1 74 

Практична настава I3 74 

Практична настава I4 74 

Практична настава I5 140 

Практична настава БЛОК (1/2) I5 30 

Практична настава II1 148 

Практична настава БЛОК III1 120 

Практична настава III1 210 

Здравковић Ненад Практична настава БЛОК IV3(1/3) 90 

Ивана 

Милосављевић 

Рачунари , БЛОК 

Oперативни системи, БЛОК 

III4(1/3) 

II5 

30 

60 

Милена Полић Практична настава, БЛОК IV3(1/3) 90 

АлександарПантови

ћ 

Пракса Информациони системи и базе података 

БЛОК 

III7 36 



  Пракса Заштита информационих система блок IV7 36 

Немања Јоксимовић Основе АУ БЛОК IV4 60 

.Дина Вукајловић 

  

  

Рачунари БЛОК III4(1/3) 30 

Рачунари БЛОК IV4(1/3) 30 

Практична настава БЛОК III3(1/3) 30 

Милош Марјановић 

 

Практична настава БЛОК II7(1/2) 60 

Рачунарски хардвер , БЛОК I5 60 

Мрежна опрема, БЛОК II5 60 

Практична настава БЛОК II7(1/2) 60 

 Стефан 

Миленковић  

Апликативни софтвер II5 148 

Практична настава II4 148 

Рачунари БЛОК III4(1/3) 30 

Рачунари БЛОК IV4(1/3) 30 

Практична настава II7 60 

Практична настава БЛОК II7(1/2) 60 

Практична настава БЛОК IV3(1/3) 90 

 

 

Смена «Б» - подручје рада грађевинарство и геодезија: 

 

 

1. У првом разреду обрразовни профили архитектонски техничар и грађевински 

техничар за нискоградњу имају из предмета Нацртна геометрија и техничко цртање по 30 

часова у блоку, одељења се деле у две групе. Образовни профил архитектонски техничар из 

предмета Грађевински материјали има 12 часова у блоку а одељење се том приликом дели у 

две групе. Грађевински техничар за нискоградњу има 60 часова у блоку из предмета 

Грађевинске конструкције, одељење се дели у две групе. Архитектонски техничар има 18 

часова у две групе из предмета Грађевинске конструкције. 

2. У другом  разреду практичну наставу има грађевински техничар за 

високоградњу и то 30 часова блок наставе годишње у школи. Грађевински техничар за 

нискоградњу има 30 часова блок наставе годишње у школи и 2 часа вежби недељно из 

практичне наставе а из предмета Основи геодезије има 30 часова у блоку. Образовни профил 

архитектонски техничар има 30 часова у блоку из предмета нацртна геометрија и техничко 

цртање (одељење се дели на две групе). Овај образовни профил има и 30 часова из предмета 

Грађевинске конструкције. 

3. Од трећем разреду образовни профили грађевински техничар за високоградњу 

и грађевински техничар за нискоградњу  имају по 60 часова блок наставе из макетарства. 

Одељење се дели том приликом у две групе. Образовни профил архитектонски техничар има 

30 часова у блоку из предмета макетарство. Архитектонски техничар из предмета Пројекти 

конзервације и ревиталитације има 30 часова у блок настави. 

 4.    У четвртом разреду практичну наставу има одељење грађевински техничар за 

високоградњу и то као наставу у блоку од по 60 часова. Блок настава се изводи по 

предузећима, а одељење се дели на две групе. Из предмета Технологија грађевинских радова 

образовни профил архитектонски техничар у огледу има 24 часа у блоку (по две групе). Из 

предмета Урбанизам овај образовни профил има 35 часова у блоку, одељење се дели у две 

групе а часови се изводе у школи. 

  

 

 

 

 



.  

Смена «Б» - подручје рада хемијска,неметали и графичарство: 

 
На одсеку хемија неметали и графичарство, практичну наставу имају само ученици 

графичке струке. 

1.   У четвртом  разреду једно одељење техничар штампе. 

Настава се изводи са 12 часова седмично у штампаријама и 120 часова блок наставе 

која се изводи  по фирмама. Одељење се дели на три  групе. 

 

  

Смена «Б» - подручје рада: пољопривреда,производња и прерада хране: 

 

1.  У првом разреду нема блок наставе.  

 2.  У другом разреду Прехрамбени техничар има укупно 60 часова блок наставе у 

оквиру предмета Основи прехрамбене технологије и Технологија воде  коју обављају у 

фирмама.  

3. У трећем разреду из предмета Изборна технологија 1- Технологија безалкохолних 

пића, Изборна технологија 2- Технологија кондиторских производа, Изборна технологија 3- 

Технологија шећера и Кварење и конзервисање има укупно 60 часова блок наставе коју 

обављају у фирмама.  

 4.   У четвртом разреду практичну наставу има једно одељење. Техничар за 

биотехнологију има 5 часова практичне наставе седмично у школи (32 седмице) и на крају 

године 60 часова блок наставе која се изводи пола у школи, а пола у фирмама.Одељење се дели 

на две групе. 

 

 План блок наставе за школску 2016/2017 

 

Блок настава се организује током године. План извођења блок наставе налази се у 

педагошкој документацији наставника као саставни део глобалних планова. Блок настава 

се организује на свим подручјима рада према унапред утврђеном распореду. Програм блок 

наставе је саставни део Школског програма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ваннаставне активности 
 

На почетку школске године спроведена је анкета међу представницима одељења у оквиру 

Ученичког парламента са циљем да се испита заинтересованост ученика за ваннаставне 

активности које је школа у могућности да понуди у току ове школске године. Највеће 

интересовање ученици су показали за: 

 Спортске секције, Музичка секција 

 Драмску, Подружницу Црвеног крста и Еколошку секцију, 

 Клуб електронике, 

 Макетарску секцију, 

 Секцију младих програмера  

 

Планови рада секција: 

 

 Макетарска секција: 

 

Р.б

р 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Реализовање 

планиранираних 

активности 

 

 

 

 

Прикупљање 

срдстава за 

рад секције. 

Успостављање 

контаката са 

партнерима који 

би помогли рад 

секцијe 

Гордана 

Радојевић 

Татјана 

Стевановић 

Записник IX;X 

2. Осмишљавање 

слободног времена 

ученика,развијање 

креативних 

способности 

 

Израда макета  Активно учешће 

у активностима 

секције 

 

 

Гордана 

Радојевић 

Татјана 

Стевановић 

Записник Током 

године 

3. Упознавање 

чланова секције са 

начином 

планирања грађења 

грађевинских 

објеката и начином 

изградње истих 

Посете 

установама 

које се баве 

урбанизмом и 

пројектовање

м 

(Дирекција за 

урбанизам,  

Дирекција за 

изградњу 

града). 

Презентација Представни

ци установа 

Фотографиј

е 

X; XI,  

II 

4. Представљање 

школе, формирање 

професионалног 

идентитета, 

афирмисање 

ученика 

Излагање 

ученичких 

радова 

Презентација  Макетарска 

секција 

 

 

 

 

 

 

Фотографиј

е, Сајт 

школе 

Динамика 

у складу 

са 

дешавањи

ма у 

школи и 

граду 



 Млади програмери: 

 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Основни циљ секције 

је да се материја и 

информације из 

поменуте области, 

као и примена знања 

представе на начин 

који ће ученицима 

бити што 

прихватљивији, 

узимајући у обзир 

узраст и ниво знања 

ученика који варира 

у зависности од 

појединца. 

Усаглашавање 

око годишњег 

плана рада 

секције. 

Узимајући у обзир 

техничке 

могућности школе 

и потребе ученика 

бира се садржај, 

начин и динамика 

рада. 

Избор оптималног 

рачунарског 

кабинета и план 

његовог 

унапређивања.  

Избор термина 

одржавања 

секције. 

Руководиоци 

секције 

записник септембар 

2. Циљ секције је да 

нови чланови  

попуне и надограде 

знања из ове области 

стечена током 

школовања 

Увођење нових 

чланова 

Промоција рада 

секције на 

часовима 

информатике и 

програмирања 

Руководиоци 

секције 

записник октобар 

3. Циљ је да овладају 

информати-чким 

знањем и 

програмским 

вештинама, као и 

принципима који ће 

им омогућити 

самостални рад у 

различитим 

програмским 

пакетима. 

Редовни 

састанци 

Упознавање са 

циљем састанка.  

Подела 

материјала или 

мултимедијалних 

садржаја, усвајање 

нових техника 

програмирања. 

Руководиоци 

секције, 

ученици 

записник 

фотографије 

током 

године 

4. Циљ такмичења из 

програмирања је 

популаризација 

програмирања међу 

ученицима 

Учешће на 

различитим 

такмичењима из 

програмирања 

Примена стечених 

знања 

Руководиоци 

секције,  

предметни 

наставници, 

ученици 

записник 

фотографије 

током 

године 

5. Циљ је да члнови 

секције стекну осећај 

припадности групи и 

друштву 

Учешће у 

организацији 

такмичења и 

квизова у школи 

Припрема 

рачунарских 

кабинета, 

мапирање школе, 

припрема 

одговарајућег 

софтвера за 

обраду података, 

припрема 

софтвера за 

квизове 

Руководиоци 

секције, 

ученици 

записник 

фотографије 

током 

године 

6. Циљ је да креативно 

приступају проблему 

задатка и начину 

решавања. 

Учешће у 

ажурирању сајта 

школе 

Припрема 

мултимедијалних 

садржаја 

Руководиоци 

секције, 

ученици 

записник 

фотографије 

током 

године 



7. Циљ је да креативно 

приступају проблему 

задатка и начину 

решавања. 

Учешће у 

промоцији 

школе 

Презентација 

радова чланова 

секције на сајму 

образовања и при 

посети ученика 

основних школа 

Руководиоци 

секције, 

ученици 

записник 

фотографије 

током 

године 

8. Циљ је да креативно 

приступају проблему 

задатка и начину 

решавања. 

Техничка 

подршка у 

приредбама и 

представама 

Примена нових 

технологија за 

специјалне ефекте 

Ученици записник 

фотографије 

током 

године 

9.  Циљ је да ученици 

изразе своје жеље, 

представе их на свој 

начин и буду 

креативни у складу 

са могућностима 

Пријава и 

учешће ученика 

на пракси 

Усвајање нових 

техника 

програмирања и 

примена стечених 

знања 

Ученици записник 

фотографије 

јул 

август 

 

 Спортске секције: 

 

Р.бр Секција Активност и начин реализације Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамика 

1. Стони тенис Заједнички тренинзи мушке и женске 

екипе 
-Tакмичења 

Кочовић 

Наташа 
Дневник  

евиденције 
IX,X 

2. Кошарка -Посебни тренинзи мушке и посебни 

тренинзи женске екипе 
-Пријатељске утакмице-Tакмичења 

Јовановић 

Томислав 
Убавкић  
Срђан 

Дневник  

евиденције, 

Фотографије 

IX,X,XI 
 

3. Одбојка Посебни тренинзи мушке и посебни 

тренинзи женске екипе 
- Пријатељске утакмице.Tакмичења 

Јовановић 

Томислав 
Убавкић  
Срђан 

Дневник  

евиденције, 

Фотографије 

X,XI,XII 
 

 

4. Стрељаштво Селекција и индивидуалан рад 
Tакмичења 

Ерић Живадин Дневник  

евиденције, 

Фотографије 

X,XI, 
 

5. Рукомет Посебни тренинзи мушке и посебни 

тренинзи женске екипе 
-Пријатељске утакмице. 
-Tакмичења 

Убавкић  
Срђан 
 

Дневник  

евиденције, 

Фотографије 

II,III,IV 
 

6. Мали фудбал Тренинзи мушке екипе- Пријатељске 

утакмице Tакмичења 
Јовановић 

Томислав 
Убавкић  
Срђан 

Дневник  

евиденције, 

Фотографије 

III,IV,V 
 

7. Атлетика Заједнички тренинзи мушке и женске 

екипе 
-Мерење појединачних резултата за 

сваку дисциплину 
- Tакмичења 

Убавкић 

Срђан 
Јовановић 

Томислав 
Ерић Живадин 
Кочовић 

Наташа 

Дневник  

евиденције, 

Фотографије 

IX,X,XI,III

,IV,V 
 

8. Eфeкти физичкoг 

вeжбaњaнaoргaниз

aм 

Очување здравља и корекција  
Сaвeтикaкo вeжбaти 

Нoсиoци 

пoслa су 

нaстaвници 

физичкoг 

Дневник  

евиденције, 

Фотографије 

X,XI,XII 

 

 



 Подружница Црвеног крста 

 

Р.бр Циљ Активност Начинреализациј

е 
Носиоциактив

ности 
Инструментп

раћења 
Динамика 

1. Промоција 

хуманих 

вредности, 

толеранције и 

солидарности 

Предавање о првој 

помоћи 
 

 
Хуманитарно 

рекреативна акција 
''За срећније 

детињство'' 
 

 

Презантација и 

показне вежбе 
 

 
Видео 

презентације и 

предавања 

ГОЦК 
 

 

 

 

Фотографије IX 
 

 

 

 
X 

2. Одговорно 

понашање према 

себи и према 

другима 

Радионице на 

тему``Трговина 

људима``, како 

заштити себе и друге 

Обележавање 

18.октобра Светског 

дана заштите од 

трговине људима 

Трибина, 
истраживање 
поверења 

ученика у органе 

јавног реда и 

мира  
 

Подружница 

ЦК и 

вршњачки 

тим Тим за 

безбедност, 

Центар за 

социјални рад, 

Црвени крст, 
полицијска 

управа 

Фотографије, 

записник 
X, XI, XII,  

3. Помоћ социјално 

угроженим 

ученицима 

Организовати акцију 

солидарности 

младих под називом 

“Друг-другу“ 

Прикуплљање 

уџбеника, одеће, 

обуће итд. 
 

 
посета 

Одељенске 

старешине, 
подружница 

ЦК 

Документаци

јапедагога 
Токомгоди

не 

4. Промоција 

здравих стилова 

живота 

Трибина о 

алкохолизму и 

канабису 

Здравствено 

васпитна трибина 
ГОЦК 
 

Документаци

јакоординато

ра ѕа Црвени 

крст, 

фотографије 

II 

5. Значај заштите 

животне средине 
Организовати акцију 

чишћења и уређења 

школе и школског 

дворишта 

Трибина и акција 

чишћења  
Одељењске 

старешине, 
ђачки 

парламент 

Фотографије, 

записник 
III 

6. Мотивисати 

чланове О.ЦК и 

све ученике за 

учешће у акцији 

добровољног 

давања крви 

Акција давања крви 

поводом 

обележавања 

Светског дана 

здравља 

Одвести ученике 

у КБЦ 
Задужен 

наставник 

Завод за 

трансфузију 
 

Документаци

јапедагога, 

фотографије 

IV 

7. Развијати 

одговоран однос 

према 

здрављукакотелес

номтако и 

духовном 

Обележавање недеље 

Црвеног крста 
 

Предавање о 

правилној 

исхрани 

Подружница 

црвеног крста, 
ГОЦК 

Фотографије, 

записник 
V 

 

 

 

 



 Драмска секција 

 

Р.бр Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Осмишљавање 

слободног 

времена 

ученика,развијање 

креативних 

способности 

(глумачких,музич

ких,рецитаторски

х) и прослава 

Дана школе   

Припрема 

програма за Дан 

школе 19.10.2016. 

Одабир чланова 

Драмске 

секције;одабир 

текста и теме 

програма;читачке 

пробе, 

постављање 

сцене у 

корелацији са 

музичком 

секцијом;повезив

ање делова у 

целину;рад на 

усавршавању 

слабијих делова 

Марија 

Благојевић, 

драмска 

секција 

Записник, 

фотографије 

са извођења 

представе 

IX;X 

2. Представљање 

школе и њене 

културне 

делатности као и 

традиционално 

хуманитарни 

карактер,давање 

шире димензије 

раду наших 

ученика 

Потенцијално 

извођење 

хуманитарне 

представе  

Постојећи 

програм 

усавршити, 

прилагодити 

извођењу на 

већој сцени и 

представити га 

ученицима 

других школа; 

израда рекламног 

материјала и 

улазница; 

контактирање 

осталих школа уз 

помоћ Ђачког 

парламента 

Драмска 

секција 

Записник, 

фотографије 

са извођења 

представе 

XI 

3. Прослава школске 

славе;развијање 

креативних 

способности 

ученика;представ

љање школе, 

осмишљавање 

слободног 

времена ученика 

Припрема Светог 

Саве 27.01.2017. 

Припрема 

одговарајућег 

текста 

(историјског и 

религиозног 

карактера); 

осмишљавање 

сценског 

простора помоћу 

одговарајућих 

реквизита;уклапа

ње музичких 

деоница 

Марија 

Благојевић, 

Ана Петровић, 

драмска, хор 

Записник, 

фотографије 

са извођења 

представе 

X;I 

4. Представљање 

школе, забавни 

карактер, 

укључивање 

ученика у 

ваннаставне 

активности 

Извођење програма 

приликом неког 

значајног догађаја у 

школи (такмичења) 

Припремање 

новог или 

усавршавање или 

измена 

постојећег 

програма 

Драмска 

секција школе 

 

 

 

 

 

 

Записник, 

фотографије 

са извођења 

представе 

Динамика 

у складу 

са 

дешавањи

ма у 

школи 



 

 Музичка секција  

 

Р.бр Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Осмишљавање 

слободног 

времена 

ученика,развијање 

креативних 

способности 

(,музичких,рецита

торских) и 

прослава Дана 

школе   

Припрема 

програма за Дан 

школе 19.10.2016. 

Одабир чланова 

Музичке секије 

секције;одабир 

музичких 

нумера, 

корелацији са 

драмском 

секцијом;повезив

ање делова у 

целину;рад на 

усавршавању 

слабијих делова 

Слађана 

Павловић,муз

ичка секција 

Записник, 

фотографије 

са извођења , 

сајт 

IX;X 

2. Представљање 

школе, 

хуманитарни 

карактер рада 

секције,давање 

шире димензије 

раду наших 

ученика 

Потенцијално 

хуманитарни 

концерт  

Постојећи 

програм 

усавршити, 

прилагодити 

извођењу на 

већој сцени и 

представити га 

ученицима 

других школа; 

израда рекламног 

материјала и 

улазница; 

контактирање 

осталих школа уз 

помоћ Ученичког 

парламента  

Музичка 

секција 

Записник, 

фотографије 

са извођења  

Током 

године 

3. Прослава школске 

славе 

Припрема Светог 

Саве 27.01.2017. 

Припрема 

одговарајућег 

програма 

Слађана 

Павловић, 

чланови 

секције 

Записник, 

фотографије 

са извођења  

X;I 

4. Промоција 

чланова секције 

Извођење програма 

приликом неког 

значајног догађаја у 

школи, инервју са 

учесницима 

Припремање 

новог или 

усавршавање или 

измена 

постојећег 

програма 

Музичка 

секција, тим за 

ажурирање и 

израду сајта 

школе 

 

 

 

 

 

 

Записник, 

фотографије 

са извођења, 

сајт 

Динамика 

у складу 

са 

дешавањи

ма у 

школи 

 

 pH клуб 

 

Р.бр Циљ Активност Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамика 

1. Осмишљање 

слободног 

времена ученика 

Формирање секције Упитници 

,разговори са 

ученицима 

Ученици и 

професори 

који су 

Записник XI 



,развијање 

креативних 

способности 

зинтересовани 

за рад у "pH 

клуб”-у 
 

2. Операционализац

ија рада 
Планирање 

активности заједно 

са ученицима 

Израда плана и 

динамике 
Ученици и 

професори 

који су 

зинтересовани 

за рад у "pH 

клуб”-у 
 

Записник XI 

3. Представљање 

школе и њене 

културне 

делатности као и 

традиционално 

хуманитарни 

карактер,давање 

шире димензије 

раду наших 

ученика 

Обезбеђивање услова 

рада и припрема 

унапред договорених 

производа   

Праћење 

активности 

вршиће се 

директним 

учешћем ученика 

и професора у 

пројекту  

Ученици и 

професори 

који су 

зинтересовани 

за рад у "pH 

клуб”-у 
 

Записник, 

фотографије 
XI/XII 

4. Обележавање 

међународног 

дана воде 

Планирање и 

реализација у виду 

презентације. 

Презентација Ученици и 

професори 

који су 

зинтересовани 

за рад у "pH 

клуб”-у 

Записник, 

фотографије 
I/II 

5. Обележавање 

међународног 

дана хране 

Планирање и 

реализација у виду 

презентације. 

Презентација Ученици и 

професори 

који су 

зинтересовани 

за рад у "pH 

клуб”-у 

Записник, 

фотографије 
II/III 

6. Промоција 

чланова секције  
Посета фестивалу 

науке  
Презентације Ученици и 

професори 

који су 

зинтересовани 

за рад у "pH 

клуб”-у 
 

Фотографије, 

, записник 
IV 

7. Анализа 

постигнутог 

успеха  

Сумирање резултата Могућност 

анкетирања 

Ученици и 

професори 

који су 

зинтересовани 

за рад у "pH 

клубу” 
 

Радови 

ученика 
V 

8. Основне и средње 

школе у граду 

Заједничке 

активности,  

Сајам образовања, 

размена информација 

о 

ученицима, размена 

знања и 

искустава, 

Сарадња 

Отворена врата 

Сајам 

образовања 

Посете 

 

Директор, 

помоћници 

директора, 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Наставници 

Ђачки 

Дописи, 

записници 

Током 

године 



организација 

такмичења 

парламент 

 

 

 Клуб електронике 

 

Активност Циљеви Начини праћења Врем. динамика Носиоци 

активности 

 

а) Солар тракер за 

соларни конектор ( 

укупно 30 часова) 

1. Израда модела 

уређаја за 

позиционирање 

соларног конектора у 

оптималну позицију 

за апсорцију соларне 

енергије 

2. Израда 

електронских 

склопова, монтажа и 

провера рада модела. 

3. Израда пратеће 

техничке 

документације 

4. Демонстрација рада 

уређаја у школи и на 

Сајму образовања 

Праћење 

активности 

вршиће се 

директним 

учешћем ученика 

и професора у 

пројекту  

 

 

Септембар – децембар Ученици и 

професори 

који су 

заинтересован

и за рад 

у"Клубу 

електронике" 

b) RaspberryPi (укупно 30 

часова) 

 

1.PLC-!Лого примери 

(.ppt) 

2.Lader дијаграм –

PLC-!Logo-Siemens 

(.ppt) 

3.RPi2(.ppt)-PytonPgm 

4.Софтвер за рад са 

контролерима RPi2 

 

Праћење 

активности 

вршиће се 

директним 

учешћем ученика 

и професора у 

пројекту 

Септембар - јун Ученици и 

професори 

који су 

заинтересован

и за рад у 

"Клубу 

електронике" 

c) Lader  /MCU (укупно 

30 часова) 

 

1. Обрада дигиталног 

сигнала(.ppt) 

2. PLC-

Микроконтролери 

(.ppt) 

3. PLC-!Лого примери 

са аналогним улазима 

(.ppt) 

 

Праћење 

активности 

вршиће се 

директним 

учешћем ученика 

и професора у 

пројекту 

Септембар - децембар Ученици и 

професори 

који су 

заинтересован

и за рад у 

"Клубу 

електронике" 

 

 

 План културних и друштвених активности школе 

 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Прослава Дана 

школе и 

осмишљавање 

слободног 

времена 

ученика,развијање 

Припрема 
програма за Дан 

школе  

Припрема текста 

(драмски текст 

или 

драматизација 

прозног); 

припрема 

Марија 

Благојевић,дра

мска и 

ликовна 

секција школе 

Фотографиј

е, Извештај 

школе 

IX,X 
 



креативних 

способности 
сценографије и 

музичког дела 

2. Прослава школске 

славе;развијање 

креативних 

способности 

ученика;представ

љање школе 

Припрема Светог 

Саве 27.01.2017. 
Припрема 

одговарајућег 

текста 

(историјског и 

религиозног 

карактера ); 

осмишљавање 

сценског 

простора помоћу 

одговарајућих 

реквизита;уклапа

ње музичких 

деоница 

Марија 

Благојевић, 
Ана Петровић, 

драмска и 

ликовна 

секција, хор 
Вероучитељи 

Фотографиј

е, сајт, 

извештај 

XII,I 

3. Развијање 

позитивног 

односа према 

музици 

Гледање опере Студијска посета Професор 

музичког 
Фотографиј

е  

X 

4. Развијање 

позитивног 

односа 

Гледање балета Студијска посета Професор 

музичког 
Фотографиј

е 

X 

5. Развијање 

креативности у 

уметничком и 

музичком смислу 

Гледање мјузикла Студијска посета Професор 

музичког 
Фотографиј

е 

V 

6. Развијање и 

унапређивање 

културне 

делатности 

Oрганизовање 

књижевне вечери 
Контактирати 

неког 

песника,писца,гл

умца као и 

ученика школе 

који се баве 

литерарним 

радом 

Професори и 

ученици 

школе, гости 

Фотографиј

е 

IV;V 

 

7.  Унапређивање 

комуникација 

између школе и 

родитеља 

Обележавање дана 

породице, 

обележавање дана 

комуникације, дан 

друштвених игара 

Презентација, 

радионица 

Тим за 

безбедност, 

Вршњачки 

тим, Ученички 

парламент, 

Психолог 

Фотографиј

е 

XI, I, V 

 

 Здрави стилови живота 

 

Р. 
Бр. 

Циљ активности  Активност Начин 

реализације 
Носиоци Инструмент 

праћења 
Динамика 

1. Обезбедити 

здраве услове 

рада (безбедност и 

хигијена) 

Анализирати услове 

рада ученика и 

наставника 

Редовно 

одржавање 
Руководиоци 
Помоћно 

особље и 
сви запослени 

Записник Сталан 

посао 

2. Превенција 

болести зуба 
Систематски преглед 

зуба  
Преглед у 

школској 

амбуланти 

Руководиоци 

и здравствени 

радници,одељ.

старешине 

План 

прегледа 
IX 

3. Превенција 

здравља ученика 
Комплетан 

систематски преглед 
ученика 

Преглед у школи здравствени 

радници, 

одељ.стареши

План 

прегледа 
III 



не 

4. Очување здравља 

адолесцената 
Здравствени 

проблеми 

адолесцената,контра

цепција 

Предавања Школски 

диспанзер,Црв

ени Крст, 
Јазас, ИЗЈЗ 

Крагујевац 

Дневник 

рада, 

фотографије 

XI 

5. Очување здравља 

адолесцената 
Болести зависности Предавања,радио

нице,саветовање 
На часовима  

од.старешине,

предавачи 

Института за 

јавно здравље 

Дневник рада Сталан 

посао 

6. Очување здравља 

адолесцената 
Превенција СИДЕ  разговори одељ.стареши

не и 

здравствени 

радници 

Института за 

јавно здравље 

Крагујевац 

Дневник рада Сталан 

посао 

7. Развој етичких и 

моралних норми 
Међусобно 

уважавање и 

поштовање међу 

половима 

Разговор одељ.стареши

не, 
 

 

Дневник рада Сталан 

посао 

8. Развој свести о 

значају очувања 

жив.околине 

Акције заштите 

човекове околине 
Сређивање 

школе,дворишта 
Секција за 

заштиту 

ч.околине и 

здравља,часов

и биологије 

Фотографије XI,III, 
IV 

9. Превенција и 

корекција 
Eфeкти физичкoг 

вeжбaњa нa 

oргaнизaм  

Кaкo вeжбaти 

сaвeти. 
нaстaвници 

физичкoг 

васпитања 
спортска 

секција 

Записник X;XI;XII 

10. Развијање свести 

о очувању 

здравља 

Здрави стилови 

живота 
Штампани 

материјали,разго

вори,излети у 

природу,пешаче

ње 

Еколошка 

секција и 

наставници 

биологије 

Припремљен

и материјали 
IX;X,III, 
IV,V 

 

 План заштите човекове околине 

 

Р. 

бр 
Циљ Активности Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамика 

1. Повећање свести 

и одговорности за 

своју околину 

Значај заштите 

човекове околине 
Информисање 

ученика и 

едукација 

начасовима 

биологоје,одељен

ској зај. 

Наставници 

биол. 
еколошка 

секција  
Црвени крст 

Дневник 

евиденције 
X 

2. Стварање 

пријатнијег 

окружења 

Уређење учионица Ученици 

одлучују о 

начину 

уређења,фарбају,

украшавају 

Ученици и 
од.старешина 

Фотографије, 

документациј

а наставника 

Суботом, 
Друштвен

о користан 

рад 



3. Развијање 

одговорности за 

своје окружење 

Уређење дворишта Чишћење,садња 

садница,сређива

ње 

игралишта,цвећа 

Ученици и 
од.старешина 

Фотографије X,III, IV, 

V 
 

4 Стварање 

пријатнијег 

окружења 

Сређивање 

просторије за 

ученичка окупљања 

Опремање 

намештајем 
Ђачки 

парламент 
Фотографије X,XI 

5 Развој свести о 

правилном 

поступању са 

хемикалијама,апа

ратима,отпадом 

Сређивање 

лабораторија,кабинет

а 

Чишћење,слагањ

е,паковање,избац

ивање отпада 

Ученици и 

предметни 

наставник 

Фотографије Сталан 

посао 

7 Информисање,мо

билисање пажње 

ученика 

Израда паноа о 

заштити човекове 

околине 

 Израда и 

излагање 
Ученици Фотографије X, III, IV 

8 Подстицање 

различитог начина 

изражавања 

порука 

Учешће на конкурсу 

за  
Цртеж о заштити 

човекове околине 

Цртежи ученика Наставници 

ликовног  
Фотографије XI 

 

 

 План рада ђачког парламента 

 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Подршка и помоћ 

ученицима са 

циљем боље 

организованости 

Конституисање 

скупштине ђачког 

парламента и 

усвајање плана рада 

Организација 

састанка 

Координатор у 

Влади или 

председник 

скупштине из 

предходног 

сазива 

Записник IX 

2. Олакшати 

ученицима рад и 

пружити подршку 

Избор Владе, 

председника, 

секретара и других 

радних тела 

На 

конститутивној 

седници већином 

гласова 

присутних 

Координатори 

парламента и 

ученици 

Записник IX 

3. Промена изгледа 

дворишта 

Организација 

уређења школе 

Утврђивање 

потребне опреме 

Ђачки 

парламент и 

координатори.

, Канцеларија 

за младе 

Записник, 

фотографије 

са ативности, 

извештај 

XI 

4. Право на 

доступност 

информација од 

јавног значаја 

Информисање 

парламентараца о 

раду школе 

Предавање Директор, 

помоници, 

предесдник 

школског 

одбора 

Записник, 

извештај 

XI 

5. Промоција 

људских права 

 

Недеља људских 

права 

Семинар, јавни 

наступи 

Ђачки 

парламент 

Фотографије, 

извештај 

XII 

6. Промоција 

репродиктивног 

здравља 

Организовање 

обележавања дана 

борбе против СИДЕ 

Предавање и 

друге 

промотивне 

активности 

ЈАЗАС, 

Представник 

канцеларије за 

Младе,Ђачки 

парламент 

Извештаји, 

фотографије,

промо 

матерјал 

XII 

7. Скретање пажње 

на могуће 

Како помоћи 

„тинејџерима“ да се 

Трибина или 

предавње 

Школски 

психолог 

Известај, 

записници, 

II 



последице стреса реше свакодневног 

стреса 

фотографије 

са трибине 

8. Размена искустава 

са парламентима 

других школа 

Организација 

екскурзија 

Састанак 

председника из 

поменутих школа 

Ђачки 

парламент и 

координатори 

Записници, 

известаји, 

фотографије  

X, III 

9. Обележавање 

краја школске 

године 

Припреме за матуру 

и поделеа задужења 

Састанак ђачког 

парламента 

Ђачки 

парламент, 

диртектор, 

координатори 

Записници, 

план 

активности, 

фотографије 

IV 

10. Промоција 

хуманитарних 

вредности 

Добровољно давање 

крви 

Добровољност Ђачки 

парламент и 

црвени крст 

школе(педагог

). 

Спискови, 

известаји 

V 

11. Анализа 

постигнутог 

успеха 

парламента 

Сумирање резултата Могућност 

анкетирања 

Ђачки 

парламент и 

координатори 

Записници, 

фотографије, 

извештаји са 

реализованих 

активности, 

анкете 

VI 

 

 Сарадња са локалном самоуправом 

 

Р. 

бр 

Институција са 

којом се сарађује 

Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Школска управа 

Крагујевац 

  

Праћење савремене 

праксе и законитост 

рада 

Информисање, 

консултације, 

едукације, 

евалуација, 

саветовање 

Руководство, 

стручна 

служба и сви 

наставници 

Дописи Сталан 

посао 

2.  Градско веће за 

образовање, 

информисање и 

културу Града 

Крагујевца 

Спровођење одлука 

Градског већа од 

значаја за рад школе. 

Предлози Градском 

већу за подршку и 

помоћ успешнијем 

функционисању 

школе и остваривању 

циљева образовања 

Подршка 

Сарадња 

Верификације, 

инспекцијски 

надзор, 

 

Директор  

Члан градског 

већа 

Записници Сталан 

посао 

3. Градска управа-

одељење за 

финансије  

Проналажење 

могућности за 

адаптацију школског 

простора  

Финансирање, 

подршка, 

сарадња 

Директор 

Школски 

одбор 

Финансијски 

план 

Сталан 

посао 

4. Центар за 

социјални рад 

Размена 

информација о 

социјалној ситуацији 

појединих ученика и 

подршка истим 

Договор 

размена 

информација 

Директор 

Социјални 

радник 

Психолог  

Школски 

полицајац 

Допис Сталан 

посао 

5. Црвени Крст 

града 

Акције добровољног 

давања крви, 

хуманитарне 

акције 

Акције  Секција 

Црвеног 

крста, Ђачки 

парламент 

Флајери, 

Фотографиса

ње акције  

По 

потреби 

6. Школски 

диспанзер  

Систематски 

прегледи, 

индивидуални 

Прегледи 

Интервенције 

Предавање 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Извештај 

лекара 

Изјава 

По 

потреби 



прегледи, 

хитни случајеви, 

вакцинације, 

предавања, 

консултације 

Гостовање лекара Одељењски 

старешина 

Лекар 

родитеља 

7. Клинички центар- 

Крагујевац 

Систематски 

прегледи, 

индивидуални 

прегледи, 

хитни случајеви, 

вакцинације, 

предавања, 

консултације 

Прегледи 

Интервенције 

Предавање 

Гостовање лекара 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Одељењски 

старешина 

Лекар 

Изјава 

родитеља 

Извештај 

лекара 

Дневник 

евиденције 

По 

потреби 

8. Центар за Јавно 

здравље- 

Саветовалиште за 

младе 

Активности у циљу  

превенције болести 

зависности, 

алкохолизма, 

пушења и полно-

преносивих болести 

Предавање 

Трибине 

Гостовање лекара 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Одељењски 

старешина 

Лекар 

Часови 

одељењског 

старешине 

евиденција у 

дневнику, 

фотографије 

У току 

године 

9. Канцеларија за 

младе 

Учешће у пројектима  

МЛАДИ СУ ЗАКОН 

и другим 

активностима које 

Канцеларија 

организује 

Предавање 

Радионице 

трибине 

Невладине 

организације  

Ђачки 

парламент 

Тим за 

пројекте 

Психолог 

Часови 

одељењског 

старешине, 

записници са 

састанка, 

мејлови, 

пројектна 

документациј

а 

 

Током 

године 

10. Музеј 21. октобар Праћење поставки Посете, 

изложбе, 

договор 

Стручна већа 

за област 

друштвених 

наука – 

наставници 

историје 

Евиденција 

за додатну 

наставу 

Периодич

но у току 

године 

11. Позориште 

“Јоаким Вујић” 

Праћење 

позоришних 

представа 

Посете 

Представе 

концерти 

Стручна већа  

-наставници 

српског језика 

Евиденција 

за додатну 

наставу 

Периодич

но у току 

године 

12. Градска 

библиотека 

Промоције књига Промоције -наставници 

српског језика 

Евиденција 

за додатну 

наставу 

Периодич

но у току 

године 

13. Привредна комора Заједничке 

активности везане за 

увођење нових 

образовних профила 

,Сајам 

образовања,посета 

предавањима у 

РПК 

Заједничке 

активности, 

посета 

Директор 

школе, 

помоћници 

директора 

Дописи, 

мејлови 

У току 

године 

14. Јавна предузећа Реализација 

практичне 

наставе 

Предавање 

Практични рад 

Примена знања 

Директор 

Координатор 

практичне 

настве 

Директори 

јавних 

предузећа 

Уговор о 

пословној 

сарадњи 

Сталан 

посао у 

току 

године 



15. Сервиси у којима 

ученици обављају 

практичну наставу 

Реализација 

практичне 

наставе 

Предавање 

Практични рад 

Примена знања 

Директор 

Координатор 

практичне 

настве 

Директори 

јавних 

предузећа 

Уговор о 

пословној 

сарадњи 

Сталан 

посао 

16. Основне и средње 

школе у граду 

Заједничке 

активности,  

Сајам образовања, 

размена информација 

о 

ученицима, размена 

знања и 

искустава, 

организација 

такмичења 

Сарадња 

Отворена врата 

Сајам 

образовања 

Посете 

 

Директор, 

помоћници 

директора, 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Наставници 

Ђачки 

парламент 

 

Дописи, 

записници 

Током 

године 

17.  Факултети 

Универзитета у 

Крагујевцу 

Размена 

информација 

значајних за рад 

школе.  Стручно 

усавршавање 

наставника, 

специјалистичке и 

докторске студије на 

факултетима.  

Менторски рад 

наставника школе са 

студентима.  

Организовање 

промоција уписа на 

факултете. 

Унапређивање и 

осавремењивање 

васпитно-образовног 

рада 

Договор 

размена 

информација 

семинари  

Менторски рад 

Промоције 

Директор, 

помоћници 

директора, 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Наставници 

Ђачки 

парламент 

 

Фотографије, 

дописи, 

дневник 

евиденције 

Током 

године 

18. Дом 

ученика“Артем“ 

Праћење ученика 

који су 

смештени у дому 

Размена 

информација 

Одељењске 

старешине 

Васпитачи 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Евиденција 

одељенског 

старешине 

Током 

године 

19. Дом старих Помоћ старијим 

особама 

Прикупљање 

помоћи 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Ђачки 

парламент 

Црвени Крст 

школе 

Фотографије, 

извештаји 

координатора 

акција 

По 

потреби 

20. Спортски клубови Унапређивање 

градског спорта 

Изнајмљивање 

фискултурне сале 

Директор 

школе 

Директори 

клубова 

Уговор о 

пословној 

сарадњи 

 

21.  Центар за стручно 

усавршавање 

наставника 

Организовање 

семинара и 

похађање семинара 

Учешће на 

семинарима 

Тим за 

стручно 

усавршавање  

Сертификати Током 

године 



22. МУП Крагујевац Предавања, школски 

полицајац, 

превенција, 

сарадња 

Сарадња 

трибине 

Директор, 

Педагошко-

психолошка 

служба 

дежурни 

наставници 

Дописи Током 

године 

23. Национална 

служба за 

запошљавање 

Професионална 

орјентација ученика 

завршних разреда, 

расписивање 

конкурса за 

запослене, потребе за 

кадровима током 

школске 

године, Сајам 

образовања 

Договор, 

заједничке 

Активности 

Радионице и 

трибине, 

тестирање, 

састанци 

Секретар 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Ђачки 

парламент 

Евиденција о 

потребним 

кадровима  

Током 

године 

24. Фонд ПИО  Евиденција о 

запосленима 

Размена 

информација 

Секретар  Персонални 

досијеи 

Пријава м4 

Током 

године и 

по потреби 

25. Електронски и 

штампани 

медији  

Праћење важнијих 

догађаја у школи 

Информисање о 

школи 

Директор  Сајт школе 

Дописи 

Facebook-

странице 

Групе на 

друштвеним 

мрежама 

Google-диск 

и календар 

Током 

године 

 

 

 

 План извођења екскурзија и излета 

 

Eкскурзиje су пoсeбaн oблик oбрaзoвнo- вaспитнoг  рaдa кojи сe рeaлизуje извaн шкoлскe 

учиoницe у циљу нeпoсрeднoг прoучaвaњa нaстaвнoг грaдивa кoje сe нe мoжe oбрaдити у 

учиoници, a и збoг пoтрeбe дa сe пoвeжe тeoриja сa прaксoм. 

У школској 2016./17. планиране су и од стране Савета родитеља прихваћене екскурзије за 

први, други , трећи и четврти разред. Све екскурзије имају стручни и едукативни карактер. 

Наставничко веће је предложило и прихватило следеће дестинације: 

 
Разред Дестинација – програмски 

садржаји   

         Трајање               Време  

 
Први разред 
 

 

 
Верска настава и 

сви други 

заинтересовани 

ученици 

Мокра Гора, Сарајево, Мостар, 

Требиње, Дубровник, Вишеград  
 

3 дана  Април-Мај 

Манастири Србије релација: 

Крагујевац- Љубостиња – Врњачка 

Бања – Жича – Сопоћани – Ђурђеви 

Ступови – Студеница – Крагујевац  

1 дан Октобар 

Други разред  Грчка (Солун, Паралија и 

Метеори), Охрид 
 

4 дана Април-Мај 

Манастири ваљевски-релација:                          
Крагујевац- Лелић – Ћелије – 

1дан  Јун 



Лазаревац – Крагујевац 

 
Трећи разред  
 

Крагујевац -Будимпешта-Беч-Сент 

Андреја-Крагујевац 
3 дана  Октобар 

Манастири Овчарско кабларски, 

релација:                           
Крагујевац – Чачак – Благовештење 

– Никоље – Ваведење – Крагујевац 

1 дана Мај  

Четврти разред Италија (Верона, Венеција, Лидо 

ди Јесоло), Француска (Ница, 

Монте Карло), Монако и 

Шпанија (Фигуерас, Љорет де 

Мар и Барселона) 

8 дана  Октобар 
 

 

 

Манастири Фрушке горе  релација:                         

Крагујевац – Ново Хопово – Гргетег 

– Крушедол – Сремски Карловци - 

Крагујевац    

 

 

1 дана Март 
 

 

Посета Високој 

електротехничкој школи у 

Београду 

1 дан Април 

 

 План учешћа на такмичењима ученика 

 

Циљ такмичења је провера усвојених знања и вештина у поређењу са ученицима 

других школа. Развијање такмичарског духа и тимског рада међу ученицима,  а за 

наставнике провера резултата њиховог рада. 

 

Р.бр.        Област              Ниво Динамика              Носилац 

1. Електротехника 
-Основе 

електротехнике 1 
-Основе 

електротехнике 2 
-Електроника 1 
-Електроника 2 
-Енергетска 

електроника 
-Електроника на 

возилима 
-Мултимедија 
 такмичење  ---

RAFChallenge-

рачунарство 

-Програмирање 

-Тесла инфо куп 

Школско такмичење 
Регионално 
Републичко 
 

 

 

 

 

 
Само Републичко 

 
IV,V,VI 

 

 

 
IV 
 

 
IV,V,VI 

 

 
V 

 

 
III 

 
Стојка Ерић 
Љубица Косовац Симовић 
 Душица Николић 
  

 
Вера Живанић 
 

 
 Владан Гроздић 
Дарко Алексић 
  Душан Пауновић 
Ненад Пешић 
Марија Ивановић 
 Јелена Максовић 

2. Хемија,неметали и 

графичарство 
-општа и неорганска 

хемија 

 

 
Републичко 

V  
Зорица Стефановић 

Јагода Продановић 

Јелена Јелић 

Ана Тодоровић 

Сања Пејковић 



3. Производња и 

прерада хране 
-прехрамбена 

технологија 

Републичко V Мара Стојановић-Николић, 

Емилија Миљковић 

4. Геодезија и 

грађевинарство 
-Предмети из 

теоријских 

дисциплина 

Републичко  V Александра Дамњановић 
Горица Милановић 
Весна Митровић 

5. Математика 
-``Кенгур без 

граница`` 
 

 
-Архимедес 

Републичко 
 

 

 

 
Школско 
Републичко 

III, 
 

 

 

 
V 

Драгана Обрадовић 
Јелена Максовић 
Ивановић Марија 
Јакшић Владимир 
 
Мирјана Николић 
Јасмина Банковић 

6. Енглески језик 
Само за четврти 

разред 
 

 

 

 

 

Руски језик 

Регионално  
 

 
 

 

 

 

 

Регионално  

V 
 

 
V 

Сузана Миловановић 

Маја Стојановић 

Дејана Вуловић 

Наташа Ђуровић 

Славица Стергиоу 

Слађана Обреновић 
 

 
Весна Павловић 

 

 План професионалне оријентације 

 

Циљ професионалне оријентације је подстицање и усмеравање професионалног развоја 

ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о своји способностима, 

особинама личности,интересовањима.На основу специфичних захтева појединих образовних 

профила и карактеристика личности, ученицима се помаже да изаберу право занимање или 

наставе даље школовање. 

 

Р.б

р 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динами

ка 

1. Информисати 

све учеснике у 

образовном 

процесу  

Презентовати План 

професионалне 

оријентације 

На огласној 

табли, 

Савету 

родитеља 

Психолог 

Педагог 

Записник IX 

2. Индивидуални 

приступ 

упознавању и 

подстицању 

развоја  

 

Упознавање,праће

ње и подстицање 

професионалног 

развоја ученика 

Испитивањем 

способности и 

интересовања 

Праћење успеха 

из појединих 

области рада 

Психолог, 

предметни 

наставници 

Документац

ија 

психолога, 

Документац

ија 

наставника 

Током 

године 

3. Помоћи 

ученицима који 

су погрешили у 

избору занимања  

Идентификација 

ученика који нису 

у стању да прате 

предвиђене 

програмске 

садржаје 

Тестирањем 

специфичних 

способности 

Договор са 

наставницима о 

начину рада са 

Психолог, 

предметни 

наставници 

Документац

ија 

психолога, 

Документац

ија 

наставника 

Током 

године 



њима 

Пребацивањем 

у друго 

занимање или 

школу 

4. Помоћ 

ученицима да 

открију и 

развијају своје 

потенцијале  

 

 

 

 

Идентификовање и 

усмеравање 

обдарених ученика 

Тестирање 

Информисање о 

могућностима 

развоја 

Ангажовањем 

кроз додатни 

рад и секције 

Упућивањем у 

институције 

које раде са 

талентима  

Психолог, 

предметни 

наставници 

Документац

ија 

психолога, 

Документац

ија 

наставника 

Током 

године 

5. Размена сазнања 

и помоћ 

родитељима да 

упознају и 

усмере развој 

свога детета 

 

Сарадња са 

родитељима 

Прикупљање 

података 

Информисање 

родитеља 

Саветовање 

Родитељски 

састанак 

Психолог, 

предметни 

наставници 

Документац

ија 

психолога, 

Документац

ија 

наставника, 

записник  

Током 

године 

6. Информисање 

ученика о свету 

рада занимања  

Повезивање и 

примена знања у 

пракси и процена 

за будуће занимање 

Прикупљање 

релевантних 

података 

Психолошко 

тестирање 

Предавање 

Практична 

настава 

Презентације о 

појединим 

факултетима 

Психолог, 

предметни 

наставници 

Документац

ија 

психолога, 

Документац

ија 

наставника 

Током 

године 

 

 

 

Педагошко руковођење школом 
 

 План рада школског одбора 

 

 

Чланови Школског одбора 

Име и презиме Представник 

Душица Блажић Јединице локалне самоуправе 

Владимир Лазаревић Јединице локалне самоуправе 

Владимир Јовановић Јединице локалне самоуправе 

Биљана Вукадиновић Родитеља 

Александар Радојевић Родитеља 

Весна Митровић Запослених 

Зоран Зорић Запослених 

Ана Тодоровић Запослених 

 

Председник Школског одбора: Ана Тодоровић 



 

Програм рада Школског одбора 

 

Р.бр Циљ Активност 

 

Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Дина

мика 

1. Усвајање 

Годишњег 

плана рада за 

школску 

2016/2017. 

Усвајање 

Извештаја о 

реализацији 

Годишњег 

плана рада за 

2015/2016. 

Усвајање 

извештаја о 

раду 

директора 

школе у 

шк.2015/2016. 

Усвајање 

извештаја о 

раду Тима за 

безбедност и 

заштиту деце 

од 

злостављања и 

занемаривања 

у 

шк.2015/2016. 

Учешће чланова 

школског одбора 

у анализи 

докумената. 

Гласање чланова  

Школског 

одбора. 

Редовна 

законска 

процедура. 

Седница 

Школског 

одбора 

Чланови 

Школског 

одбора 

Записник са 

седнице 

IX 

2. Усвајање 

извештаја о 

реализацији 

екскурзије 

ученика 

четвртог 

разреда. 

Доношење 

одлуке о 

спровођењу 

годишњег 

пописа 

имовине, 

обавеза и 

потраживања. 

Учешће чланова 

школског одбора 

у анализи 

документа. 

Редовна 

законска 

процедура. 

Седница 

Школског 

одбора 

Чланови 

Школског 

одбора 

Записник са 

седнице 

XI 

3. Усвајање 

финансијског 

плана за 

2017.годину 

Учешће чланова 

школског одбора 

у анализи 

докумената. 

Седница 

Школског 

одбора 

Чланови 

Школског 

одбора 

Записник са 

седнице 

I 



Усвајање 

извештаја о 

годишњем 

попису 

имовине, 

обавеза и 

потраживања. 

Усвајање 

Плана набавки 

за 2017.годину 

Редовна 

законска 

процедура. 

4. Усвајање 

годишњег 

обрачуна за 

2016.годину 

Усвајање 

полугодишње

г извештаја о 

реализацији 

Годишњег 

плана рада 

2016/2017. 

Усвајање 

полугодишње

г извештаја о 

раду 

директора 

школе у шк. 

2016/2017. 

 

Учешће чланова 

школског одбора 

у анализи 

докумената. 

Редовна 

законска 

процедура. 

Седница 

Школског 

одбора 

Чланови 

Школског 

одбора 

Записник са 

седнице 

I I 



5. Усвајање 

извештаја о 

реализацији 

екскурзија 

ученика 

првог, другог 

и трећег 

разреда. 

Доношење 

одлуке о 

покретању 

поступка за 

избор 

представника 

Савета 

родитеља у 

Школски 

одбор. 

Именовање 

чланова 

комисије за 

бодовање 

запослених за 

чијим радом је 

делимично 

или потпуно 

престала 

потреба. 

Доношење 

одлуке о 

годишњем 

одмору 

директора 

школе. 

Учешће чланова 

школског одбора 

у анализи 

докумената. 

Редовна 

законска 

процедура. 

Седница 

Школског 

одбора 

Чланови 

Школског 

одбора 

Записник са 

седнице 

VI 

 

Остале активности у надлежности школског одбора (жалбе запослених, жалбе ученика 

и сл.) ће се одвијати у складу са тренутним потребама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План рада директора школе 

 

Основне функције директора школе  су : 

 

  Планирање 

  Организовање 

  Руковођење 

  Кадрови 

  Контрола 

 

Рад директора школе  заснива се на примени  и спровођењу Закона о основама 

система образовања и васпитања и  обухвата следеће активности :  

 

 Планирање, организовање и праћење образовно – васпитног рада 

 Организовање и обављање педагошко – инструктивног рада, праћење 

квалитета образовно – васпитног рада и педагошке праксе 

 Рад на осигурању квалитета и унапређењу обазовно – васпитног рада 

 Рад на остваривању развојног плана школе 

 Контрола и руковођење коришћења финансијских средстава утврђених 

финансијским планом установе 

 Сарадња са органима локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима 

 Планирање и праћење стручног усаврашавања наставника 

 Предузимање мера у случајевима повреде закона 

  Предузимање мера ради извршавања налога просветних инспектора, 

просветних саветника и осталих инспекцијских органа 

 Контрола благовременог и тачног уноса базе података у оквиру 

јединственог информационог система просвете 

 Контрола благовременог објављивања и обавештавања запослених, 

ученика, родитеља, односно старатеља, стручних органа и органа 

управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа 

 Сазивање и руковођење седница Наставничког  већа и Педагошког 

колегијума 

 Образовање стручних тела и тимова, као и усмеравање и усклађивање 

рада стручних органа у установи 

 Сарадња са родитељима, односно старатељима деце и ученика , као и 

сарадња са ученицима  

 Подношење извештаја органима управљања 

 Доношење општих аката о организацији и систематизацији послова 

 

     

Директор школе ће у складу са законским прописима и статутом  школе обављати 

пословодну функцију која подразумева спровођење и извршавање прописа и 

предузимање мера за њихову реализацију, законски заступа школу. У  оквиру 

оперативног планирања и реализације својих функција, ослањаће се на недељне 

састанке са својим колегијумом који чине: помоћници директора, организатор 

практичне наставе, стручни сарадници (ППС), секретар, шеф рачуноводства и по 

потреби други запослени. 

Директор школе ће реализовати послове из своје надлежности кроз обављање  

следећих садржаја  и активности: 



Програмски садржаји - активности Време реализације Носиоци 
ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ 

 9 
1

0 
1

1 
1

2 
1 2 3 4 5 6 7 8  

Планирање и праћење реализације  акционог 

плана за развојно планирање и активно 

учешће у раду 
            

Директор, тим 

за развојно 

планирање 
Планирање рада, руковођење и активно 

учешће у раду Наставничког већа 
            Директор 

Планирање и активно учешће у раду Тима за 

безбедност у оквиру посебног протокола за 

заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

            

Директор, 

педагог, 

психолог,  

помоћници 

директора, 

секретар, 

школски 

полицајац, 

чланови тима за 

безбедност 

Планирање рада, руковођење и активно 

учешће у раду Педагошког колегијума 
            

Директор, 

педагог, 

психолог, 

педагошки 

колегијум 

Планирање уписа за наредну школску 

годину. 
            

Стручни 

органи, 

директор 
Планирање реализације самовредновања 

установе   
            

Тим за 

самовредновање 
Планирање и праћење израде акционог плана 

за реализацију Развојног плана школе за 

школску 2015/2016. годину 
            

Директор , тим 

за развојно 

планирање 

Планирање и праћење израде Годишњег 

плана рада школе  
            

Директор, 

педагог, 

психолог, тим 

израду 

годишњег плана 
               -  Усклађивање свих елемената ГПР 

са акционим   планом за РПШ 
            

Тим за ГПР, 

директор 

               - Именовање тима за израду ГПР за 

наредну школску годину, 
            

Педагошки 

колегијум, 

психолог, 

педагог, 

директор 
               - Редовни састанци ради поделе 

послова и праћења израде делова ГПР 
            

Тим, колегијум, 

директор 
 Планирање сопственог рада на годишњем и 
 месечном нивоу 

            директор 

Планирање стручног усавршавања 

запослених 
            

Директор. 

педагог, 

психолог, 

педагошки 

колегијум, тим 

за стручно 

усавршавање 



Организацијско планирање:  

-Предлагање садржаја и начина рада у 

годишњем   плану и програму рада школе   
            

Тим за ГПР 
 

-Организација наставе у сарадњи са 

помоћницима 
            

Директор, 

помоћници 

директора 

-Праћење полазних основа, измена и допуна 

у службеним и просветним гласницима 
            

Директор, 

секретар, 

помоћници 

директора 
-Организациони послови на обезбеђењу 

материјално – техничких услова за 

образовно- васпитни рад 
            

Директор, 

секретар 

-Организација послова ваннаставног особља             
Директор, 

секретар 
-План текућег одржавања и инвестиција у 

зграду и материјална средства, 
            

Шеф 

рачуноводства 

-Организовање рада  и утврђивање распореда 

полагања испита за ванредне ученике 
            

Директор, 

помоћници 

директора 

   
- Организација остваривања програма 

образовања и васпитања 
            Стручни органи 

- Образовање стручних тела и тимова 

и одређивање кординатора и дефинисање 

описа послова и одговорности 
            Стручни органи 

- Иницирање израде распореда рада 

свих служби – распоред рада, радно време, 

пријем странака, ученика  
            

Помоћници 

директора, 

директор 

- Праћење примене  распореда 

часова, организовање израде распореда 

редовне наставе, додатне и допунске наставе, 

као и  ваннаставних активности 

            

ППС, 

одељењске 

старешине, 

наставници, 

директор 

- Иницирање утврђивања термина 

одељењских старешина за пријем родитеља  
            

ППС, 

помоћници 

директора 
- Усмеравање и усклађивање рада 

стручних органа у школи 
            Директор 

-Организација  рада Тима за 

инклузију, 
             Директор,ППС 

-Организација рада Тима за 

конкурисање на пројектима 
            Директор, тим 

-Организација рада тима за израду 

ГПРШ 
            

Директор, 

секретар 
-Организација  рада Тима за 

самовредновање 
            Тим, ППС 

-Организација  рада Тима за огледе             Директор, тим 

-Организација  рада Тима за 

безбедност и заштиту деце од насиља 
            

Директор, тим, 

ППС 
-Организација  рада Тима за сарадњу 

са Ђачким парламентом 
            Директор, тим 

-Организација  рада Тима за израду 

просветног картона школе 
            Директор, тим 

-Организација  рада Тима за РПШ             Директор, тим 



-Организација  рада Тима за израду 

шолског програма 
            Директор, тим 

-Организација  рада Тима за израду и 

ажурирање школског сајта 
            Директор, тим 

-Организација  рада Тима за 

каријерно вођење 
            

Директор, тим, 

ППС 
-Организација  рада Тима за 

оснаживање приправника 
            

Директор, тим, 

ППС 
-Организација  рада Тима за 

адаптацију ученика и афирмацију школе 
            

Директор, тим, 

ППС 
- Разрада овлашћења свих 

руководних места у школи 
            

Секретар, 

директор 

- Организовање израде распореда 

часова за наредну школску годину 
            

Помоћници 

директора, 

директор 
- Организација рада по кабинетима и 

процена искоришћености простора у циљу 

успостављања ефективнијег и ефикаснијег 

система руковођења у складу са развојним 

планирањем 

            Стручни органи 

- Организовање сопственог рада, 

успостављање процедура 
            

Колегијум, 

стручни 

органи,директор 

- Организација израде ДОСИТЕЈ-а, 

праћење и контрола 
            

Помоћници 

директора, 

секретар, шеф 

рачуноводства 
- Утврђивање поступка за примену 

сваке законске иновације, правилника или 

уредбе о начину школског пословања и 

образовно- васпитног деловања 

            
Колегијум, ппс, 

секретар, 

директор 

- Осигуравање услова за финансијско 

пословање у складу са Законом 
            

Шеф 

рачуноводства, 

секретар 
- Организација прославе дана школе 

и Школске славе 
            

Одбор и СВ, 

директор 

- Организација разних трибина             Тим, директор 

- Организација учешћа школе на 

Сајму образовања 
            

Стручна већа, 

директор 

- Организовање екскурзија за ученике             
ОВ, одељенске 

старешине, 

директор 
- Организација и праћење реализације 

ученичких такмичења, сусрета и смотри 
            

Стручна 

већа,директор 

- Организовање годишњег пописа              

Шеф 

рачуноводства, 

директор, 

секретар,комиси

је 
РУКОВОЂЕЊЕ 
-  Старање о остваривању развојног 

плана школе 
            Стручни органи 

-Дефинисање  организационе 

структуру запослених 
            

Тим за 

осигурање 

квалитета 



- Људски ресурси,  дефицитарни и 

суфицитарни кадрови, потребе за 

оглашавањем радних места 
            

Помоћници 

директора, 

Секретар, 

стручна већа 
- Упознавање са променама у 

законској регулативи 
            Секретар 

- Руковођење седницама стручних 

органа школе  
            

Колегијум, 

Стручна већа 
- Праћење рада административно - 

финансијске и техничке службе. 
            

Шеф 

рачуноводства 
- Припрема елемената за одлуке 

Школског одбора 
            Секретар 

- Планирање радних састанака             Колегијум 

- Састанци колегијума             

Помоћници 

директора шеф 

рачуноводства 

Секретар, ППС 

-Састанци педагошког колегијума             

Помоћници 

директора, 

ППС, стручна 

већа 
-Ситуациони сусрети и разговори са 

радницима 
            Колегијум 

- Доношење одлука и решења према 

овлашћењима из Закона и Статута. 
            

Секретар, 

помоћници 

директора 
- Доношење општих аката из своје 

надлежности 
            

Секретар, 

стручне службе 
-Предузимање мера по налогу 

просветног инспектора и просветног 

саветника, као и других инспекцијских 

органа 

            
Секретар, 

помоћници 

директора 

-Старање о осигурању квалитета, 

самовредновању, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању образовно-

васпитног рада 

            

Стручни 

органи, стручне 

службе 

министарства 
ВРЕДНОВАЊЕ 

-Осигурање квалитета рада кроз 

континуирано праћење вредновања кључних 

области, на основу ГПР, у складу са законом 

и правилницима 

            
Стручни 

органи, тимови 

-Самовредновање у области  

постигнућа ученика 
            

Тим, стручни 

органи 
-Учешће у избору области и изради 

програма самовредновања рада школе и 

увођења квалитета 
            

Тим, стручни 

органи 

-Праћење припремања наставника за 

наставу 
            ППС 

-Праћење и процена примене нових 

наставних метода 
            

Носиоци 

промена, 

помоћници 

директора, ППС 
-Праћење и процена ефеката примене 

искустава са семинара и обука запослених  
            Колегијум 

-Процена реализације плана стручног             Стручни органи 



усавршавања запослених 
-Праћење и процена реализације 

огледних наставних планова и програма 
            Тимови 

-Праћење и процена односа на 

релацији ученик – наставник 
            ППС 

-Праћење и процена испитивања и 

оцењивања ученика 
            ППС 

-Увид у правилност, редовност и 

потпуност вођења педагошке документације. 
            Комисије 

-Увид у тимски рад наставника у 

стручним већима, стручним активима, 

одборима и др. 
            

ППС, интерни и 

екстерни 

-Праћење ученичког понашања и 

њиховог доживљавања школе 
            

Стручни 

органи, 

одељењске 

старешине 

-Праћење сарадње с родитељима и 

њиховог доживљавања школе 
 

            

ППС, Савет 

родитеља, 

одељењске 

старешине 
-Праћење уписа матураната на високе 

школе и факултете као и њихово 

запошљавање 
            

Одељењске 

старешине 

ПЕДАГОШКО- ИНСТРУКТИВНИ РАД 
- Педагошко-инструктивна помоћ у 

етапи припремања за наставу 
            Стручна већа 

-Разговори са наставницима – 

почетницима, именовање ментора, увођење у 

посао и праћење рада сто је један од 

стратеских циљева РПШ-а 

            
Стручна већа, 

ППС, ПД 

- Провера оспособљености 

наставника за полагање испита за лиценцу 
            Комисија 

- Посета часова редовне наставе: 

 2 часа опште-образовних предмета 

 3 часа стручних предмета 

 3 часа праксе 

 3 часа у огледу 

 10 часова  код наставниак где 

ученици имају велик број слабих 

оцена или је било жалби на оцену 

            
ППС, 

помоћници 

директора  

Посета часова и разговор са 

наставницима око педагошке документације 

(припреме) 10 часова 
            

ППС, 

помоћници 

директора 
- Посета часовима допунског рада – 2 

часа 
            ППС 

- Посета часовима додатног рада – 2 

часа 
            ППС 

- Посета ваннаставним активностима: 
2 часа секција 

            
Руководиоци 

секција 
- Разговор са наставницима и увид у 

рад наставника у настави и ваннаставним 

активностима по елементима: припремање за 

рад, однос ученик - наставник, примена 

иновација,  испитивање и оцењивање, а на 

основу писменог извештаја комисије која ће 

            Комисија 



посетити часове 
-Планирање и држање родитељских 

састанака у оквиру редовних припрема за 

реализацију и извођење екскурзија 
            

ППС, 

помоћници 

директора 

-Помоћ ученицима у остваривању 

њихових права и дужности 
            

Ученички 

парламент, 

ППС, 

одељењске 

старешине, Тим 

за подршку, 

Савет родитеља 
-Помоћ родитељима и старатељима у 

сврху остваривања њихових школских права 

и пуног учешћа и саодговорности у 

образовно- васпитном процесу 

            

ППС, 

одељењске 

старешине, 

Савет родитеља 
-Помоћ наставницима и стручним 

сарадницима у сврху побољшања њихове 

ефикасности и креативности 
            ППС, колегијум 

-Унапређивање образовно-васпитног 

рада:  
-огледни часови, организација, 

реализација и посета 
-подстицање на израду дидактичких 

средстава и наставних материјала 

            Стручни органи 

-Иницирање стручних служби и 

стручних тимова у изради пројеката и 

њиховој реализацији 
            

Педагошки 

колегијум, 

Стручна већа, 

ППС, 

помоћници 

директора 
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ 

Континуирана сарадња са Министарством 

просвете, Школском управом у Крагујевцу 
            Колегијум 

Сарадња са локалном самоуправом             
Директор,ППС, 

помоћници 

директора,  
Сарадња са установама значајним за 

ефикасно васпитно деловање: са основним и 

средњим школама, здравственим установама, 

Центром за социјални рад, високошколским 

установама, културним, спортским и др. 

институција, црквеном заједницом 

            Пројектни тим 

Континуирана сарадња са социјалним 

партнерима, Националном службом за 

запошљавање, Привредном комором и 

високошколским установама у реализацији 

редовних наставних активности као и 

реализацији пројеката и других видова 

сарадње. 

            
Организатор 

ПН, екстерни 

Сарадња са Министарством унутрашњих 

послова 
            

Колегијум, 

Стручни органи 

Сарадња са инспекцијским органима              

Сарадња са братском школом из Соколница              
Колегијум, 

Стручни органи 

Сарадња са заинтересованим социјалним             Тим за 



партнерима  у вези реализације практичне 

наставе за наше ученике 
промоцију 

Припрема, конкурисање и реализација нових 

пројеката  
            

Ученици и 

запослени СВ 

Сарадња са медијима у циљу промоције 

школе 
            

Одбор СВ, 

ученици, 

запослени, 

социјални 

партнери, 

локална 

заједница 

Учешће на Сајму образовања             Стручни органи 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
- Лична евиденција у бележницу             Лично  

-Израда периодичних и годишњих 

анализа и извештаја о успеху ученика и 

остварењу годишњег плана и програма рада 

школе 

            
ППС, стручни 

органи 

-Информисање запослених, стручних 

органа и органа управљања 
            Колегијум 

-Информисање Савета родитеља              
ППС и од. 

старешине 
-Подношење извештаја о сопственом 

раду Школском одбору 
            Колегијум 

-Израда извештаја о финансијском 

пословању 
            

Шеф 

рачуноводства 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Према властитом индивидуалном 

плану и програму стручног усавршавања по 

следећим подручјима: 
- закони, правилници, упутства 
- педагогија, дидактика, методике 
- педагошка и развојна психологија 
- комуникација и конфликт 
- руковођење 
- мултимедијски извори информација 

и  
    информатизација школе 

            Колегијум 

- Учествовање у раду општинског и 

окружног актива директора, стручних 

скупова, заједница школа и др. 
            Колегијум 

Успостављање сарадње са Центром 

за стручно усавршавање 
            Колегијум 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ  
- Различити непланирани послови             По потреби 

- Годишњи одмор             Колегијум  

Начини праћења реализације програма директора и носиоци праћења: 
-Праћење реализације плана и програма рада директора врши орган управљања: 

-Директор два пута годишње подноси извештај о раду Школском одбору, а континуирано извештава 

Школски одбор о активностима у школи и релевантним одлукама. 

-Пре подношења извештаја о раду, на седници Наставничког већа се у оквиру анализе ГПР врши 

анализа реализације плана и програма директора. 



 

 План рада помоћника директора 

 

Р.бр Циљ Активност Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамик

а 
1.  Успешан упис 

ученика првог 

разреда 

Организовање 

простора за упис, 

уписних комисија и 

потребне 

документације, 

Разговор са 

ученицима и 

родитељима 

Праћење уписа, 

разговор са 

ученицима који 

су уписани на 

профиле са 4 или 

вишом жељом, 

Разматрање 

могућности 

премештаја 

ученика у оквиру 

школе 

Помоћници 

директора, 

стручни 

сарадници, 

директор 

Евиденција 

помоћника, 

огласна 

табла, сајт 

школе 

VII 

2.  Техничка 

подршка  у 

припреми 

школских 

просторија за 

почетак 

школске године    

Организационе 

припреме за почетак 

школске године  
 

 

Распоред 

ученика по 

учионицама  

Директор и 

помоћници 

директора, 

руководиоци 

смена  

Распоред VIII  

3.  Почетак нове 

школске године  
Администратини 

послови   
Израда 

појединих делова 

ШП , уношење 

података у нове 

разредне књиге и 

информациони 

систем, Израда 

распореда 

одржавања 

Одељењских и 

Наставничких 

већа као и 

родитељских 

састанака за нову 

школску годину 

Помоћници 

директора-

руководиоци 

смена  

Дневник 

евиденције, 

Годишњи 

план рада, 

Огласна 

табла,  

 

VIII, IX 

4.  Успешно 

вођење наставе  
Организовање и 

праћење наставе   
Израда распореда 

дежурства 

наставника, као и 

праћење 

дежурства; 

Свакодневно 

праћење рада 

наставника и 

адекватна замена 

одсутних 

наставника  

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Евиденција 

помоћника, 

Радне листе 

IX -VI  

5.  Подизање 

квалитета 

наставе 

Посета часова 

наставника 

Израда плана 

посете часова, 

утврђивање 

присуства 

појединих 

индикатора на 

обрасцу за 

Помоћници 

директора, 

стручни 

сарадници, 

директор, 

чланови Тима 

за 

Евиденција 

помоћника, 

припреме за 

час, обрасци 

за 

посматрање и 

вредновање 

IX-VI 



посматрање и 

вредновање часа, 

процена 

остварености 

стандарда, 

разговор са 

наставницима 

после посете 

самовреднова

ње 

часа 

6.  Успешан рад 

школе  
Координисање радом 

Стручних већа, 

Одељењских већа и 

Наставничког већа, 

Учешће у раду 

Тимова у школи и 

Педагошког 

колегијума 

Председавање 

седнницама 

Одељењских 

већа и присуство 

седницама 

Стручних већа и 

Педагошког 

колегијума, 

састанцима 

тимова   

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Евиденција 

помоћника, 

записник 

IX, 

XI,XII,I

V,VI  

7.  Успешна 

сарадња са 

родитељима  

Сарадња са 

родитељима  
Информисање 

родитеља, 

координација 

рада између 

родитеља и 

разредних 

старешина   

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Евиденција 

помоћника 
IX-VI 

8.  Успешан рад 

школе 
Сарадња са 

ученицима и 

разредним 

старешинама  

Информисање 

ученика и 

разредних 

старешинама о 

свим 

активностима у 

школи  

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Евиденција 

помоћника 
IX-VI 

9.  Успешан рад 

школе 
Информисање у 

школи  
Преко огласне 

табле, 
Усмено 

информисање, 
Путем 

презентација, 
Путем интернета 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Документаци

ја помоћника 
IX-VI 

10.  Успешан рад 

школе 
Увођење у наставу 

нових колега  
Упутства, 

распоред, посета 

часовима 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Документаци

ја помоћника 
IX-VI 

11.  Побољшање 

здравља ученика  
Организација 

систематских и 

зубарских прегледа   

Систематски 

преглед  
 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Распоред 

прегледа 
IX-VI 

12.  Безбедност 

ученика 
Сарадња са школским 

полицајцем   
Свакодневни 

непосредни 

контакт  

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Документаци

ја помоћника 
IX-VI 

13.  Успешно 

реализовање 

екскурзија  

Организовање, 

припремање и 

праћење школских 

екскурзија   

Припрема 

спискова и 

документације; 

Праћење 

реализација 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Документаци

ја помоћника 
IX-VI 



плана и програма 

екскурзије 

14.  Спровођење 

ваннаставних 

активности 

Организовање 

ваннаставних 

активности  

Организовање 

Дана школе 
-Организовање 

Школске славе  
-Пријем гостију 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Документаци

ја помоћника 
IX-VI 

15.  Реализација 

наставе  
Реализација наставе  Реализација 

часова  
Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Документаци

ја помоћника 
IX-VI 

16.  Информисање 

ученика 
Промоција људских 

права 
 

Радионичарски 

рад 
-дебата 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена и 

матуранти 

Фотографије XI;XII 
II;III; 

17.  Систематизација 

података 
Преглед и ажурирање 

школске 

документације, 

Статистичка обрада 

података по 

класификационим 

периодима 

Праћење 

Дневника рада 
Руководиоци  
Педагог 

Документаци

ја помоћника, 

записници у 

Дневнику 

евиденције 

IX,XII,II

I,VI,VIII 

 

 План рада Педагошког колегијума 

 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин  

реализације 

Носиоци  

активности 

Инструмент 

праћења 

Динами

ка 

 Операционализа

ција активности 

за идућу годину 

Планирање рада 

колегијума за 

текућу школску 

годину 

Израда Плана рада  

Сагледавањем 

потреба и 

анализом 

прошло-

годишњег рада 

Директор 

Чланови П. 

Колегијума 

Годишњи 

план рада, 

Записник 

 

VIII,  IX 

 Усагласити 

активности на 

нивоу школе  

Усаглашавање 

планова рада 

Педагошког 

колегујума  и свих 

стручних већа, 

стручних 

сарадника, органа 

управљања 

Састанци и 

размена 

планова  

Чланови П. 

Колегијума 

Записник 

Годишњи 

план рада 

 

VIII,  IX 

 Оптимално 

функционисање 

школе и 

одржавање 

образовног 

процеса  

Анализа услова за 

почетак рада школе 

(бројно стање 

ученика у школи, 

кадровски услови 

рада) 

Извештај са 

уписа,бројна 

стања 

одељења,број 

ангажованих 

наставника 

Директор Записник VIII 

 Повећање 

квалитета рада и 

остваривање 

активности 

планираних 

Анализа и праћење 

реализације 

усвојених мера за 

унапређивање рада 

установе и 

Извештај 

чланова 

колегијума о 

предузетим 

активностима 

Чланови П. 

Колегијума 

Записник, 

мејл 

комуникациј

а 

Током 

целе 

године 



Планом мера за 

унапређење рада 

установе 

предлагање нових 

мера 

на месечном 

нивоу, 

дискусија 

 Повећање 

квалитета рада, 

стандардизација 

рада и јавност 

рада 

Ажурирање 

Школског 

програма 

Ажурирање сајта 

школе  

Процедуре у раду 

наставника и 

одељенских 

старешина 

промоција 

ученичких 

активности 

 

Извештај тима 

Подела 

задужења, 

 

 

Документ  

Тим за ШРП 

Тим за 

одржавање 

сајта 

Чланови П. 

Колегијума 

Стручни 

сарадник 

Сајт школе 

 

 

 

Документац

ија 

наставника 

и стручног 

сарадника 

VIII, IX 

и до 

краја 

године 

 Отклањање 

уочених 

слабости и 

повећање нивоа 

остварености 

образовних 

задатака 

Упознавање са 

Акционим планом 

Самовредновања, 

за 

 област : настава и 

учење и подршка 

ученицима 

Подела 

задужења  и 

договор око 

инкорпорације 

у планове 

стручних већа и 

Год.план рада 

Координатор 

и тимова и 

чланови П. 

Колегијума 

Записник 

 

IX 

 Процена степена 

реализације,дого

вор како да се 

стручна већа 

ангажују   

Анализа 

реализације 

акционог плана 

Развојног плана 

установе и 

Самовредновање-  

Састанак, 

појединачне 

консултације 

Чланови П. 

Колегијума 

Записник VI 

 Конкретизација 

задатака за 

школу 

Планирање израде 

Годишњег плана 

рада 

за 2016/17год. 

Давање 

предлога, 

подела 

задужења, 

формирање 

тима 

Чланови П. 

Колегијума и 

тим за израду 

Записник 

Годишњи 

план рада 

VIII,IX 

 Побољшање 

квалитета рада и 

мотивација 

наставника 

Предлог тема за 

стручно 

усавршавање уз 

координацију 

Стручних већа, 

размена искустава 

Стручна већа да 

направе 

предлоге и 

упознају 

колегијум 

Семинари, 

округли 

столови у 

оквиру школе, 

посета часова 

Чланови П. 

Колегијума 

Годишњи 

план рада 

X,XI и 

по 

потреби 

 Укључивање 

ученика у 

редован 

образовни 

систем 

Разматрање 

потребе за 

организовањем 

инклузивне наставе 

и састанак са 

представницима 

Утврђивање 

броја ученика  

по смеровима 

за који треба 

организовати 

инклузивну, 

Директор  

Чланови П. 

Колегијума 

Записник VIII,IX 



основних школа 

 

побољшање 

услова за 

ученике-  

изградња рампе 

за инвалидска 

колица  

-договор о 

начину рада 

 Испуњавање 

услова за 

несметан рад 

Анализа 

материјално 

техничке 

опремљености 

школе 

Потребе за 

опремањем 

лабораторија,нк

абинета, 

радионица 

-могућности 

школе 

Руководиоци 

струка 

Записници IX 

 Евалуација 

постигнутих 

разултата 

Праћење 

остваривања 

Годишњег плана 

рада школе  

Анализа 

остварених 

евидентираних 

активности 

Чланови П. 

Колегијума 

Извештаји,  

Записници 

Дневник 

рада 

Евиденције,

показатељи 

успеха 

I,VI, 

VIII 

 Наставак 

међународне 

сарадње 

Организовање 

дочека ученика и 

наставника из 

Чешке 

Израда плана 

посете и подела 

задужења 

Директор и 

руководство 

школе и 

чланови 

колегијума 

Фототграфи

је 

Сајт школе 

Извештај 

X,IV 

 Озаконити рад и 

резултате рада 

Верификација и 

реверификација 

нових образовних 

профила 

Поступити по 

прописаним 

нормативима  

Директор и 

руководство 

школе и 

правник 

Верификаци

она 

документац

ија 

Сталан 

посао 

 Oтклањањe 

пропуста и 

евалуације 

остварених 

планова 

Разматрање 

поднетих 

шестомесечних и 

годишњих 

извештаја 

Стручних већа 

Подношење 

извештаја, 

договор о 

даљим мерама 

Чланови 

колегијума 

Извештаји, 

записници 

II,VI 

 укључивање 

већег броја 

ученика и 

наставника у 

додатни рад 

 

покретање секција 

и активности у 

складу са 

интересовањима 

ученика 

Састанци и 

заједничке 

активности 

наставници 

који воде 

одређену 

секцију/дода

тно раде са 

ученицима 

Записници 

фотографије 

Током 

целе 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План рада психолога 

 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамик

а 

1. Применом 

савремених 

знања да се 

допринесе 

остваривању 

наставног плана 

и програма и 

његовом 

унапређењу по 

унапред 

постављеним 

плановима 

Планирање, 

програмирање, 

организовање, 

праћење  и 

вредновање 

васпитно 

образовног рада 

Планирање 

сопственог рада 

Учешће у 

изради 

Год.програма 

рада 

(психолога,од.в

ећа,од.стареши

на,Наст.в. 

проф.оријентац

ије,самовреднов

ања,безбедност, 

координација и 

организација..) 

Помоћ  у 

Планирању 

инклузивног 

образовања 

-Израда  

Предлога плана  

од.старешине 

Израда Плана. 

Усавршавања 

психолога 

Праћење успеха 

и понашања 

ученика на 

основу 

постигнутих 

резултата и 

информација од 

родитеља и 

наставника,анке

та 

Планирање 

инклузивне 

наставе за 

конкретне 

ученике,помоћ 

наставницима 

Планирање 

рада са 

обдареним 

ученицима,на 

нивоу школе и 

на личном 

плану 

Психолог, 

Директор 

педагог 

Руковод. 

стручних 

већа, 

Руководиоци 

смена 

Руководиоци 

струка 

Педагошки 

колегијум 

Тим за 

развојни 

план, 

Тим за  

самовреднов

ање психолог 

С.Тим за 

инклузивно  

образовање, 

 

Годишњи 

план рада, 

записници 

Месечно 

VIII,IX; 

XI, IV 



Планирање 

инструктивно 

педагошког 

рада са 

почетницима и 

осталим 

наставницима 

на плану 

мотивисања 

ученика, 

комуникације 

са ученицима, 

прилагођавања 

наставе 

образовно 

васпитним 

потребама 

ученика 

Израда плана 

мера за 

унапређење 

рада установе 

2. Помоћ у 

реализацији 

садржаја рада 

наставника, 

раз.старешина 

руководилаца 

свих учесника у 

настави у складу 

са Законом и 

реалном 

ситуацијом. 

Учешће у 

реализацији 

садржаја наставног 

плана и програма 

 

Помоћ у 

припреми часа-

разговор, 

демонстрација, 

упућивање на 

литературу 

Израда 

педагошког 

профила за 

ученике 

укључене у 

инк.наставу у 

сарадњи са 

ИОП тимом 

Предлагање 

метода рада за 

ученике са 

тешкоћама у 

учењу-

инклузивна 

настава   -

Идентификоват

и и предложити 

методе рада са 

талентованим 

ученицима  

Припрема 

наставника за 

полагање за 

психолог 

педагог, 

наставници 

Ментори 

-Тим за 

додатну 

подршку 

 ИОП 

Актив за 

Разв.планир. 

Тимови за 

праћење 

 

 

Oдељ. 

стареш. 

Тим за 

самовреднов

ање 

 

Психолог, 

од. стар. 

 

Психоло, 

саветник 

ШУ 

Психолог и 

други  

наставници 

Педагошка 

документац

ија записник 

Сталан 

Посао 

X,XI 

IX 

 



лиценцу 

посетом часова, 

консултације, 

едукација,упућ

ивање на 

литературу 

Помоћ раз 

.старешинама у 

реализацији 

плана рада за 

први разред по 

предложеним 

темама-

радионице 

Праћење 

атмосфере на 

часу и начина 

мотивисања 

ученика, 

посетом часу 

Праћење и 

подстицање 

иновација у 

настави-

активна 

настава, 

ангажовати 

поједине 

наставнике да 

демонстрирају 

на часу 

Едукација 

наставника о 

стиловима 

учења-

презентација 

психолог 

3. Помоћ 

ученицима у 

превазилажењу 

развојних, 

школских и 

породичних 

проблема. 

Сарадња и 

саветодавни рад са 

учени цима 

 

Помоћ 

ученицима 

првог разреда у 

адаптацији на 

нову школу. 

Испитивање 

тестовима и 

саветовање 

ученика који су 

изабрали 

погрешно 

занимање,на 

основу 

резултата,изјава 

ученика и 

Психолог 

педагог, Тим 

за адаптацију 

ученика и 

афирмацију 

школе 

Одељ.стареш

ина, 

вероучитељи 

и  

наставници 

грађ.васпит 

ања 

 

Предавач из 

Педагошка 

документац

ија дневник 

евиденције 

Сталан 

посао 

IX 

XI, 

I,II; 

III,IV,V 



наставника 

Психолошко 

саветовање: 

неуспешних у 

настави, са 

емоционалним 

тешкоћама, са 

породичним 

проблемима, са 

тежим 

повредама 

радних 

дужности,изост

ајање, жртве 

насиља и 

насилницима 

Испитивање и 

дијагностифико

вање 

способности,мо

тивације.особин

а 

личности,групн

е динамике, 

интересовања и 

професионални

х планова 

преглед и 

интерпретација   

примењених 

техника 

 Презентација и 

радионице о 

насиљу за 

ученике првог 

разреда 

Разговор о 

рационалним 

методама учења 

у I разреду 

предавање о 

пушењу I 

разреду 

радионица о 

алкохолизму I 

разреду 

радионица о 

правилној 

исхрани за 

чланове 

парламента 

Саветовалиш

та за 

одвикавање 

од пушења, 

лекар из 

саветовалиш

та за младе 



Идентификациј

а и упућивање 

талентованих 

ученика у 

Петницу и 

Рег.центар за 

таленте 

 Испитивање и 

саветовање за 

избор позива 

школе,матурант

и 

Сарадња са 

Ђачким 

парламентом 

4. Помоћ 

родитељима да 

упознају и 

подстичу развој 

и учење своје 

деце 

Подстицање 

родитеља да се 

више укључе у 

рад школе 

Учешће и 

саветодавни рад са 

родитељима 

ученика 

Пружање 

помоћи 

родитељима у 

решавању 

конкретних 

индивидуалних 

проблема 

Информисање 

родитеља о 

развојним 

карактеристика

ма њихове деце. 

Сарадња и 

размена 

информација на 

родитељским 

састанцима 

поводом неког 

проблема. 

Упознавање 

заинтересовани

х родитеља са 

планом 

професионалне 

оријентације  

саветовање 

родитеља како 

да помогну у 

организовању 

времена за 

учење своје 

деце и 

слободног 

времена 

Психолог 

педагог, 

родитељ 

Руководиоци 

струка 

 

 

Документац

ија 

психолога, 

записник, 

Сталан 

посао  

IX; 

X 

 

 

5. Истраживање и 

сагледавање 

Аналитичко 

истраживачки рад 

Анкета и 

испитивање 

Психолог  

 задужени 

  

X,XI; 



општих услова 

рада у школи и 

провера 

ефикасности 

нове образовне 

технологије 

ученика-. 

Подршкау  раду  

тимова  

Анализа 

ставова ученика 

о менталном 

здрављу,  

тимови 

 

II 

III 

6. Решавање 

актуелних 

образовно-

васпитних 

проблема и 

унапређење 

образовно-

васпитне праксе 

Рад у стручним 

органима 

Реализација 

семинара 

 

 

Учествовање у 

раду 

одељенских 

већа        

Сарадња са 

стручним 

већима  

Рад у 

Педагошком 

колегијуму 

Информисање 

на Н.већу о 

резултатима 

анализа 

самоврeдновањ

а,  

Сарадња са 

Саветом 

родитеља, 

Ш.одбором 

Представити 

план 

професионалне 

оријентације 

свим 

учесницима у 

образовном 

процесу 

Семинар за 

стручне 

сараднике на 

нивоу града 

„Индикатори за 

прелиминарну 

идентификацију 

жртава 

трговине децом 

и младима у 

образовању“ 

Директор, 

руководиоци, 

педагог, 

психолог 

руководилац 

тима за 

безбедност и 

заштиту деце 

од насиља, 

злостављања 

и 

занемаривањ

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записник, По 

потреби 

I, 

IX 

X 

XI 

 Размена 

искустава 

Сарадња са 

стручним 

институцијама, 

Друштве- 

ном средином и 

Сарадња са Ц. 

за социјални 

рад, Црвеним 

крстом, 

Институтом за 

Психолог,  

педагог и  

стручњаци 

из установа 

Записници, 

сајт школе, 

фотографије 

Сталан 

посао 

III;IV;V 

 

Накнaдн



стручно 

усавршавање 

ментално 

здравље, 

Институтом за 

јавно здравље 

Другим 

школама 

Школском 

управом 

Активом 

стручних 

сарадника 

Заводом за 

запошљавање 

Факултетима 

присуство 

семинарима  

о 

утврђени 

термин 

 Унапређивање  и 

организовање 

свога рада 

Вођење 

документације 

 

Свакодневно 

евидентирање 

активности,кроз 

Дневник 

рада,записнике 

разговора..досиј

е 

ученика,..резулт

ате испитивања,  

презентације 

Психолог Дневник 

рада 

Сталан 

посао 

 Припремање и 

планирање 

пред сваку 

активност, 

материјала, 

предавања, 

презентација, 

радионица 

Припрема за рад 

и остали послови 

 коришћењем 

литературе, 

интернета 

Захтева 

стручних 

органа 

Запажања ШУ 

учешће у 

испитним 

комисијама,деж

урствима 

Психолог 

Руководиоци 

стр.већа 

Припрема, 

записник, 

Дневник 

рада 

Сталан 

посао 

VI; II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План рада педагога 

 

Р.б

р. 
Циљ Активности Начин 

реализације 
активности 

Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамика 

1. Планирање и програмирање рада школe 

 

 

 

 

 

 

Унапређивање 

опште 

организације 

васпитно – 

образовног рада 

школе и уношење 

педагошких и 

психолошких 

достигнућа 

Програм рада школе. 
Програм 

усавршавања 

наставника. 
Програм рада 

приправника. 
Годишњи извештај 

школе. 
План рада одбора 

Црвениг крста. 
Реализација разних 

школских пројеката. 
Анализа планова 

рада и дневника 

рада. 

 
Учешће у изради 
 
Анализа 

документације, 

разговор, 

сарадња и даље 

праћење 

 
 Наставно 

особље 
и педагог и 

психолог 
Школа  
 

 
Записник 
 

Током 

целе 

године 

2. Рад са наставницима 

 Креирање 

васпитно –

образовнограда 

ради успешније 

реализације и 

осамревењивања 

наставе 
 
Унапређивање 

образовне 

делатности и 

подршка 

ученицима 
 

Пружање помоћи у 

креирању наставног 

процеса, не само као 

пренос знања већ и 

развоја способности, 

вештина и ставова 

критичког мишљења. 
Пружање помоћи у 

избору,примени 

иновација и праћењу 

исхода увођења 

иновација као 

стицања педагошког 

искуства. 
Пружање помоћи у 

избору литературе. 
Пружање помоћи у 

избору метода, 

облика рада и 

писању припрема.  
Пружажање помоћи 

у изналажењу и 

припреми облика и 

средстава мотивације 

ученика за 
 учењем. И подршка 

ученицима 
Помоћ у 

успостављању 

добрих односа у 

одељењу. 
Помоћ у стручном 

 

 

 

 
Разговори и 

саветодаван рад, 

анализа, 

документација, 

извештај. 

 

 

 

 
Школа 

 

 

 
Документација 

 

 

 
Током 

целе 

године 



усавршавању 

наставника 
Помоћ у праћењу 

наставе, циљева 

учењаваннаставних 

активности 
Помоћ у 

систематском 

праћењу ученика 
Унапређење 

школског оцењивања 
Едукација о 

модуларној настави 
 

 Унапређивање 

планирања у 

огледним 

одељењима 

Испитивање 

узрасних 
Предлози за 

подстицање развоја 
 криза и тешкоћа  

На стр. 
већима, 
интерни 

семинари 

Школа Записник и 

документација 
Током 

целе 

године 

  

 

Сагледавање 

породичних услова у 

којима живе ученици 
Испитивање односа 

ученика и 

наставника 
Саветодавни рад у 

конфликтним 

ситуацијама 
Саветодавни рад у 

прилагођавању 

школи 
Саветодавни рад 
Код тежих повреда 

радних дужности 
Саветодавни рад у 

конфликтним 

ситуацијама 
Саветодавни рад у 

прилагођавању 

школи 
Саветодавни рад 
Код тежих повреда 

радних дужности 

  Презентација 
Предавања  
разговор 

 

3. Рад са ученицима 

 Превенција 

развојних 

тешкоћа, 

неправилних 

утицаја, 
откривање мера и 

њихово 

отклањање 
 
Постићи веће 

укључивање 

Прикупљање 

података о 

ученицима 
Испитивање 

чинилаца неуспеха 

Анализа 

ученичких 

постигнућа, 

понашања, 

упитници, 

разговор 

Психолог 
Педагог 
Управа школе 
Остало 

наставно 

особље 
 

 

 

 

 

 
Записник и 

документација 

и дневник рада 

 
Током 

целе 

године 



родитеља у 

проблеме њиховр 

деце у школи што 

би утицало на 

превенцију 

проблема из 

живота и рада 

ученика 
 

 

    
Разговор, 

сарадња, 

предавања, 

индивидуални и 

групни рад. 

 

 

 
школа 

 
Записник и 

документација 

и дневник рада 
 

 
Током 

целе 

године 

4. Рад са родитељима 

 Едукација 

родитеља 
Информисање 

родитеља о 

педагошким 

карактеристикама 

развојног периода 
Педагошки 

саветодавни рад са 

родитељима ради 

њиховог упућивања 

у поступке и 

решавање проблема 

везаних за учење и 

понашање деце. 

Стилови 

родитељства 
Методе васпитања у 

породици 

На Савету 

родитеља и 

групни и 

индивидуални 

рад 

Педагог Припрема 

извештаји и 

документација 

Током 

целе 

године 

5.  Аналитичко - 

истраживачки рад 
    

 Испитивање 

актуелних 

проблема или 

ставова ученика у 

циљу унапређења 

наставе. 
Разумевање и 

подршка младима  
Праћење ученика 

Сачињавање анализе 

рада претходне 

школске године. 
Сачињавање 

извештаја о успеху и 

дисциплини на 

класификационим 

периодима. 
Сачињавање 

предлога мера за 

смањење изостајања 

и бежања из школе 
Истраживање на 

тему : Толеранција 

адолесцената 
Ставови ученика о 

органима јавног реда 

и мира 
Истраживање о 

интересовањима 

 
Анкете, 

упитници, видео 

презентација 

 
Педагог 

 
Саопштења на 

Савету 

родитеља, 

Наставничком 

већу и 

Одељенским 

већима и за 

потребе разних 

тимова  

Током 

целе 

године 



младих , њиховим 

жељама, слободном 

времену и планирање 

у будућности 
6  Остали послови    .  
. Учинити 

сопствени рад 

планским, 

ефикаснијим и 

успешнијим 

Учешће у раду 

седница стручних 

орган а 
Повезивање и 

сарадња са 

различитим 

институцијама. 
Припрема за рад. 
Стручно 

усавршавање. 
Вођење 

документације, 

извештаји, анализе и 

слично 

Анкете, 

упитници, видео 

презентација 

Психолог 
Педагог 
Управа школе 
Остало 

наставно 

особље 

Ижвештаји, 

сертификати и 

фотографије са 

скупова 

Током 

целе 

године 

 

 

 План рада школске библиотеке 

 

Р.б

р 
Циљ Активност Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамика 

1. Припремање 

ученика за 

коришћење услуга 

школске 

библиотеке 

Упис ученика школе 

по разредима и 

одељењима 

непосредни рад у 

одељењу и у 

библиотеци 

школски 

библиотекари,

разредне 

старешине,акт

ив професора 

српског језика 

записници прва 

половина 

IX 

2. Оспособљавање 

ученика за 

коришћење 

библиотеке 

Упознавање ученика 

првог разреда са 

радом у библиотеци 

непосредни рад 

са ученицима 
школски 

библиотекари 
 

Записник друга 

половина 

IX 

3. Стварање услова 

за ефикаснији рад 

библиотеке 

Формирање 

картотеке и редовни 

послови у раду са 

ученицима и 

Стручним активима 

у школи 

састанак са 

Стручним 

активима 
 

школски 

библиотекари 

и Стручни 

активи 
 

 

Записник, 
картотека 

прва 

недеља X 

4. Планска набавка 

књига  
Сарадња са 

наставницима и 

договор око набавке 

нових књига за 

школску 2015/2016 

састанак са 

председницима 

Стручних актива 

школски 

библиотекари 

и председници 

Стручних 

актива 

Записник VIII 

5. Одржавање 

корелативних 

часова 

Библиотечка настава Координација 

рада наставника 

који учествују у 

реализацији часа 

Школски 

библиотекар 

Љиљана 

Мирић 

Фотографије, 

извештаји 
X 

6. Непосредно 

учешће у 

реализацији Дана 

школе 

Учествовање у 

припремама и 

реализацији Дана 

школе 

Непосредан рад 

са члановима 

драмске секције 

,поставка паноа и 

изложба 

школски 

библиотекари,

чланови 

драмске 

секције,директ

Записник X 



ор школе и др. 
7. Очување књижног 

фонда 
Навикавање ученика 

на правилно 

руковање књижном и 

некњижном грађом и 

чување исте 

непосредан рад 

са ученицима 
школски 

билиотекари и 

ученици 

Документаци

ја 

библиотекара 

X 

8. Непосредо 

упознавање 

ученика са 

књижевницима 

Организовање 

књижевне вечери 
књижевна 

трибина,презента

ција књижевног 

дела 

школски 

библиотекари,

књижевни 

клуб 

„Катарина 

Богдановић“ 

Фотографије, 

сајт школе 
XI, XII 

9. Помоћ у учењу и 

изради, као и 

осамостаљивање 

ученика при 

изради 

семинарских и 

других радова 

Помоћ ученицима 

при избору 

литературе и друге 

грађе 

непосредан рад 

са ученицима 
школски 

библиотекари 
Документаци

ја 

библиотекара 

Током 

године 

10. Сарадња са 

матичном  

библиотеком  

Посета Народној 

библиотеци „Вук 

Караџић“ 

најављена посета 

библиотеци 
школски 

библиотекари 
Записник, 

фотографије 
XI 

11. Ефикаснији рад 

библиотеке 
Редовни послови 

(ивентарисање и 

каталогизација) 

непосредан рад школски 

библиотекари 
Библиптечки 

каталог 
XII 

12. Ефикасност у 

раду 
Сређивање наставне 

грађе и наставних 

средстава за 

годишњи попис 

непосредан рад 

на књижном 

фонду 

школски 

библиотекари 
Листа пописа друга 

половина 

XII 

13. Одржавање 

традиције и 

прослава школске 

славе 

Учешће у припреми 

светосавске прославе 
ангажовање у 

припреми 

прославе 

Библиотекари Записник, 

фотографије 
I 

14. Ширење 

светосавског духа 

међу ученицима и 

наставницима 

школе 

Поставка изложбе о 

лику и делу Св.Саве  
Учешће на конкурсу 

литерарних радова 

на тему лик и дело 

Св.Саве 

уређење 

паноа,изложба 

ученичких 

радова литерарни 

радови 

библиотекари, 

ученици и 

актив српског 

језика 
 

Фотогрaфије 
конкурс  

I 

15. Упознавање 

наставника и 

ученика са новим 

издањима 

Информисање о 

новим 

насловима,часописи

ма и уџбеницима 

извештај на 

Наставничком 

већу 

библиотекари 

и школски 

активи 

Записник II 

16. Подстицање 

ученика на 

коришћење 

књижног фонда 

Непосредан рад са 

ученицима у 

библиотеци 

непосредан рад 

са ученицима 
Библиотекари Документаци

ја 

библиотекара 

IV 

17. Активно праћење 

и бољи увид свих 

запослених у  

активности које су 

се одржале  у 

школи  

Бележење 

активности које су се 

одржале у школи 

Рад са 

наставницима 
Библиотекари Обрасци за 

праћење 
Током 

године 

19. Упознавање са 

радом током 

године 

Израда Годишњег 

извештаја школе 
непосредо 

прикупљање 

података 

Библиотекари Извештај VI 



20. Благовремено 

обезбеђивање 

књига за награде 

ученицима 

Набавка и 

класификација књига 

за похвале и награде 

прикупљање 

понуда  
библиотекари,

директор 
 VI 

21. Мотивација 

ученика за 

постизање што 

бољег успеха 

Присуство свечаној 

додели награда на 

крају школске 

године 

непосредан рад Библиотекари  VI 

 

 План рада координатора практичне наставе 

 

Р.б

р 
Циљ Активност Начин реализације Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамика 

1. Стварање услова 

за несметано и 

безбедно одвијање 

практичне наставе 

по плану и 

програму 

Организација 

практичне наставе 
-планирање свог 

рада 
-планирање места 

извођења ПН 
-израда распореда  

коришћења 

просторија за ПН 
-планирање обуке 

из противпожарне 

заштите и заштите 

на раду 
-сарадња са 

комисијом за 

распоред часова 
-израда плана 

сређивања 

радионица и 

њиховог опремања 

Координатор 

практичне 

наставе 
 
ППЗ изводе 

особе из 

школе са 

потребним 

сертификатом 

План рада, 

записник 
VIII, IX 

2. Помоћ 

реализаторима ПН 
Припрема за 

извођење ПН 
успостављање 

контаката са 

фирмама, 
припрема уговора 

за потписивање са 

фирмама код којих 

ученици обављају 

ПН,  
упућивање 

писмених захтева 

фирмама, 
израда упута на 

праксу ученика 

фирмама које то 

захтевају или не 

желе да потпишу 

уговор, 
распоређивање 

ученика по 

фирмама 
ангажовање 

спонзора за 

обезбеђење 

средстава и 

материјала за ПН 

Координатор Записници, 

уговори 
IX и 

током 

године 

када се 

укаже 

потреба 



3. Извештавање и 

предлози мера 

ради отклањања 

уочених 

недостатака 

Координација и 

праћење извођења 

ПН 

учешће у раду 

стручних органа, 
рад у педагошком 

колегијуму, 
израда извештаја о 

раду, 
анализа потрбних 

људских и 

просторних 

капацитета, 
праћење рада у 

огледним 

одељењима, 
обилазак фирми 

Координатор  Континуи

рано 

током 

године 

4. Помоћ 

реализаторима ПН 
Сарадња са 

извођачима ПН у 

школи и по 

фирмама 

обезбеђење 

планова, 
усклађивање 

коришћења 

заједничке опреме, 
инструкције 

особама у фирмама 

задужених за 

праћење ученика, 
довођење 

експерата за 

демонстрацијунови

х решења, 
по могућности 

организовање 

посета сајмова, 

музеја и обилазак 

фирми  

Координатор  Континуи

рано 

током 

године 

 

 

 

Планови рада руководиоца подручја рада за 

2016/17.годину 
 

 

 План рада руководиоца подручја рада: Електротехника и рачунарство 

 

Руководилац подручја рада: Вера Живанић 

 

Р.б

р. 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамик

а 

1. -Планирање 

активности и 

динамике 

организовања 

рада Стручног 

већа 

-Предлог годишњег 

плана рада 

Стручног већа; 

 

-Састанак 

Стручног већа 

 

Руководилац 

Стручног 

већа 

Записници IX 

2. -Усаглашавање 

наставних 

предмета због 

-Остваривање 

координације и 

корелације наставе 

-Договор 

између чланова 

наставничког 

Чланови  

Стручног 

већа 

Записници IX 



лашег и 

једноставнијег 

стицања знања 

ученика 

-Кооперативност 

у раду 

наставника 

међу предметима 

-Сарадња са 

одељењским 

старешинама  

подручја рада 

већа 

3. -Стицање нових 

знања и вештина 

у процесу 

извођења 

наставе 

 

-Информисање 

наставника о 

усавршавању 

-Упознавање са 

каталогом 

програма стручног 

усавршавањa 

 

 

-Информисање о 

извођењу семинара 

и неформалних 

облика стручног 

усавршавања 

-Информисање 

о сајту каталога 

програма 

стручног 

усавршавања 

 

 

-Гостовање 

стручњака из 

привреде,елект

ронски 

семинари 

 

 

 

Руководилац 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

Стручњаци 

из привреде 

Записници IX-VI 

4. Учествовање у 

раду стручних 

органа и 

комисија и 

руковођење 

радом стручног 

актива 

наставника 

подручја рада 

чији је 

руководилац,  

 

-Учествовање на 

Педагошким 

колегијумима, 

Организација и 

руковођење 

Стручним активом 

 

-Састанци 

актива и 

колегијума 

- 

Руководилац 

Стручног 

већа 

Записници IX-VI 

 

IX-VI 

5. -Повећање 

подршке 

ученицима ради 

остваривања 

бољих 

резулатата.праће

њем  

реализације 

допунског и 

додатног рада 

Утврђивање 

тематског садржаја 

допунског, 

додатног, 

индивидуалног 

рада и слободних 

активности и 

анализирање 

резултата тог рада 

-Састанак 

Стручног већа 

 

-Чланови 

Стручног 

већа 

Записници IX-VI 

6.  

Стручно и 

педагошко – 

методско 

усавршавање 

-Извештавање са 

састанка ЗЕШ 

 

 

б)Организовање 

трибина 

 

-Састанак 

Стручног већа, 

 

-договор са 

реализаторима 

 

-

Представник 

у ЗЕШ 

 

-Чланови 

Записници IX-VI 

 

 

 

 

 



 

 

 

ц)Организовање 

огледних часова 

 

 

 

 

 

 

 

трибина 

 

-подстицање 

чланова актива 

на извођење 

огледних 

часова 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. -Боље опремање  

кабинета  и 

лабораторија за 

извођење 

наставе 

 

 

 

-Планирање 

блок наставе 

 

-Организација  

припреме за 

такмичења 

-Организација 

извођења матуре 

-Израда плана 

сарадње са 

чешком школом 

-Организација 

ђачких изложби 

-Координација 

између 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Организација и 

набавка  потребне 

опреме и 

материјала за 

подручје рада; 

 

-Израда плана 

извођења блок 

наставе 

-Израда календара 

такмичења 

-Планирање посете 

чланова актива 

Сајму технике 

-планирање 

сарадње са чешком 

школом из 

Соколница 

-Реализација 

Школских 

такмичења 

-утврђивање тема 

за матурске 

испите,Утврђивање 

комисија за 

матурске испите 

-Презентација 

школе на Сајму 

образовања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Договор на 

састанцима 

Стручног већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Представљање 

школе кроз 

конкретне 

акције у широј 

заједници 

 

 

 

Руководилац 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководилац 

Стручног 

већа и 

чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записници  

 

 

 

 

IX 

 

 

 

IX 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

II 

 

 

 

IV 

 

V 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. -Организација 

наставе према 

важећим 

педагошким 

нормама 

-Прелиминарна 

подела часова за 

2015/2016 год. 

-Састанак 

Стручног већа 

-

Руководилац 

Стручног 

већа 

Записници VIII 

9. -Реализација 

развојног 

планирања. 

Имплементирање у 

план већа свих 

задатака  и 

активности везаних 

за самовредновање 

и развојно 

планирање(настава 

и 

учење,постигнућа 

ученика) 

-Укључивање у рад 

тимова  

-Састанак 

Стручног већа 

 

-Чланови 

Стручног 

већа 

Записници IX 

10. -Унапређење 

наставе и 

побољшање 

квалитета знања 

-Израда плана 

реализације и 

праћење учења на 

даљину 

-Договор тима 

за реализацију 

учења на 

даљину 

 

-Чланови 

Стручног 

већа (из 

тима) 

 

 

 

 

 

 

Записници IX 

 

 План рада руководица подручја рада: Пољопривреда, производња и прерада 

хране 

 

Руководилац подручја рада: Мара Стојановић Николић 

 

Р.б

р    

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамик

а 
1. Укључивање 

наставника у 

реализацију 

постављених 

задатака 

Информисање већа о 

закључцима 

педагошког 

колегијума 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

Записник са 

седнице 

стручног већа 

Август 

2. Побољшање 

реализације 

наставе 

Посета другим 

стручним већима 

ради корелације 

Тим за 

корелацију 

 Представник 

стручног већа 

Записник са 

седнице тима 

Септемба

р 

3. Извођење 

наставе 

Израда плана 

извођења блок 

наставе 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Годишњи 

план рада 

школе 

Август 

4. Индивидуали- Планирање Израда планова Руководилац Планови  Септемб



зација наставе инклузивне наставе и 

педаг.профила 

стручног 

већа,предмет

ни 

наставници 

наставника ар 

(према 

потреби) 

5. Побољшање 

извођења блок 

наставе 

 Дефинисање 

стручних 

екскурзија и посета 

у оквиру блок 

наставе 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Календар 

сајмова 

Септемб

ар 

6. Унапређивање 

рада у 

лабораторијама 

 

Усклађивање група и 

различитих предмета 

да би се обезбедијо 

што бољи квалитет 

наставе 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

записник Септемба

р 

7. Обележавање 

дана школе 

Припреме за 

прославу дана 

школе и подела 

задужења 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

фотографије Октобар 

8. Подршка 

ученицима 

Укључивање у 

формирање базе 

података на сајту 

школе  

Састанак 

стручног већа 

 Чланови 

стручног већа 

сајт школе Стална 

активност 

9. Побољшање 

наставе 

Организовање посета 

часовима колега 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

евиденција  

изведене 

наставе 

Октобар, 

децембар, 

март, мај 

10. Укључити што 

већи број ученика 

Организовати нове 

ваннаставне 

активности 

Секције 

Вршња-чка 

едукација 

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

планови рада 

секција 

 

Стална 

активност 

11. Повећање нивоа 

заштите ученика 

 

 

 

 

Упознавање 

запослених са 

протоколом о 

заштити ученика од 

насиља, злостављања 

и занемаривања у 

школи 

 

Састанак 

стручног већа 

 Чланови  

стручног већа 

записници 

 

Октобар 

12. Повезивање са 

широм заједницом 

 Презентације 

профила 

Састанак 

стручног већа 

 Чланови  

стручног већа 

направљене 

презентације 

видео запис  

Октобар 

13. Обука у области 

медијације 

Радионице на тему 

ефикасног 

управљања 

конфликтима 

Радио-ница  Чланови  

стручног већа 

и остручени 

наставници 

фотографије Новембар 

14. Самопроцена Осмислити 

активности како би 

ученици научили да 

сами правилно 

вреднују своја 

постигнућа 

Састанак 

стручног већа 

Часови 

одељењске 

заједнице, 

Радијонице 

 Чланови  

стручног већа, 

одељењске 

заједнице 

дебата, 

симулација 

реалних 

ситуација 

које треба 

правилно 

вредновати 

Октобар 

15. Усклађивање 

профила са 

потребама 

План уписа 

образовних 

профилаза 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

предлози 

профила 
Децемба

р 



2016/2017. 

16. Припрема за 

такмичење 

Дефинисање 

календара 

такмичења на 

основу предлога 

Заједнице 

прехрамбених 

школа 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

евиденција о 

припремној 

настави 

Фебруар 

17. Унапређење 

наставе и 

успоставља-ње 

сарадње 

Извештај са 

Заједнице 

прехрамбених школа 

Састанак 

стручног већа 

Представник 

школе 

записник Септемба

р, 

фебруар 

18. Упознавање са 

новим 

технологијама 

Организација 

стручних 

екскурзија 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

фотографије Март 

19. Представљање 

образовних 

профила 

Одређивање 

комисије за 

презентацију 

школе на Сајму 

образовања и 

одређивање 

задатака 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

записник Април 

20. Извођење 

наставе 

Обавештавање о 

изборним 

предметима и 

утврђивање тема за 

матуру 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

решења Мај 

22. Организација 

матурских 

испита 

Утврђивање 

комисије за 

матурске испите 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

решења Мај 

23. Унапређење 

рада Стручног 

већа 

Анализа 

једногодишњег 

рада 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

записник Јуни 

24. Организација 

наставе према 

важећим 

педагошким 

нормама 

Прелиминарна 

подела часова за 

2017/2018. 

 

 

 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

записник Јуни 

 

 

 

 План рада руководица подручја рада: Хемија, неметали и графичарство 

 

Руководилац подручја рада: Јелена Јелић 

 

Р.б

р    

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамик

а 
1. Укључивање 

наставника у 

реализацију 

постављених 

Информисање већа о 

закључцима 

педагошког 

колегијума 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

Записник са 

седнице 

стручног већа 

Август 



задатака 

 

2. 
Извођење 

наставе 

Израда плана 

извођења блок 

наставе 

Тим за 

корелацију 
Руководилац 

стручног 

већа 

Записник са 

седнице тима 

Август 

3. Побољшање 

реализације 

наставе 

Посета другим 

стручним већима 

ради корелације 

Тим за 

корелацију 

  Руководилац 

стручног већа 

Записник са 

седнице тима 

Септемба

р 

4. Повећање 

квалитеата 

наставе 

Уношење 

предметних 

компетенција у 

оперативни план и 

припреме наставе 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног већа, 

предметни 

наставници 

Записник Септемба

р 

5. Прилагођавање  

наставних 

материјала 

индивидуалним 

карактеристикам

а ученика   

Планирати 

активности тј. 

задатке  за све 

ученике 

Иницијална 

процењивања 

знања ученика  

Припремање 

наставника за 

час. 

Организовање 

огледних 

часова и часова 

корелације. 

Анализе и 

дискусије на 

састанцима 

стручних већа  

Руководилац 

стручног 

већа,предмет

ни 

наставници 

Планови  

наставника 

Септемб

ар 

 

 

6. 

 

 Усвајање и 

усклађивање 

критеријума за 

оцењивање на 

нивоу стручних 

већа 

 

 

Усвојити већ 

постојеће 

критеријуме и 

израдити 

критеријуме за 

нивое које нису 

урађени  

 

 

Састанци 

стручног већа, 

састанци 

педагошког 

колегијума, 

индивидуалне 

консултације са 

психологом 

 

Руководилац 

стручног 

већа,предмет

ни 

наставници 

Записник са 

седнице 

стручног већа 

Септемб

ар 

 

7. Побољшање 

извођења блок 

наставе 

 Дефинисање 

стручних 

екскурзија и посета 

у оквиру блок 

наставе 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Календар 

сајмова 

Октобар 

8. Обележавање 

дана школе 

Припреме за 

прославу дана 

школе и подела 

задужења 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Фотографиј

е 

Октобар 

9. Подршка 

ученицима 

Укључивање у 

формирање базе 

података на сајту 

школе  

Састанак 

стручног већа 

 Чланови 

стручног већа 

Сајт школе Стална 

активност 

10. Побољшање 

наставе 

Организовање посета 

часовима колега 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

Евиденција  

изведене 

наставе 

Октобар, 

децембар, 

март, мај 

11. Укључити што Организовати нове Секције Одељењске Планови рада Стална 



већи број ученика ваннаставне 

активности 

Вршњачка 

едукација 

старешине и 

предметни 

наставници 

секција 

 

активност 

12. Повећање нивоа 

заштите ученика 

 

 

 

 

Упознавање 

запослених са 

протоколом о 

заштити ученика од 

насиља, злостављања 

и занемаривања у 

школи 

 

Састанак 

стручног већа 

 Чланови  

стручног већа 

Записници 

 

Октобар 

13. Повезивање са 

широм заједницом 

 Презентације 

профила 

Састанак 

стручног већа 

 Чланови  

стручног већа 

Направљене 

презентације, 

видео запис  

Октобар 

14. Обука у области 

медијације 

Радионице на тему 

ефикасног 

управљања 

конфликтима 

Радионица  Чланови  

стручног већа 

и остручени 

наставници 

Фотографије Новембар 

15. Унапређење 

наставе 

Организовање и 

извођење угледних 

часова 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Евиденција о 

изведеним 

активностима 

Новемба

р 

16. Усклађивање 

профила са 

потребама 

План уписа 

образовних 

профилаза 2017/18. 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Предлози 

профила 
Децемба

р 

17. Припрема за 

такмичење 

Дефинисање 

календара 

такмичења на 

основу предлога 

Заједнице 

хемијских школа 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Евиденција о 

припремној 

настави 

Фебруар 

18. Унапређење 

наставе и 

успостављање 

сарадње 

Извештај са 

Заједнице хемијских 

школа 

Састанак 

стручног већа 

Представник 

школе 

Записник Септемба

р, 

фебруар 

19. Упознавање са 

новим 

технологијама 

Организација 

стручних 

екскурзија 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Фотографиј

е 

Март 

20. Представљање 

образовних 

профила 

Одређивање 

комисије за 

презентацију 

школе на Сајму 

образовања и 

одређивање 

задатака 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Записник Април 

21. Извођење 

наставе 

Обавештавање о 

изборним 

предметима и 

утврђивање тема за 

матуру 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Решења Мај 

22. Организација 

матурских 

испита 

Утврђивање 

комисије за 

матурске испите 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Решења Мај 

23. Унапређење Анализа Састанак Руководилац Записник Јуни 



рада Стручног 

већа 

једногодишњег 

рада 

стручног већа стручног 

већа 

24. Организација 

наставе према 

важећим 

педагошким 

нормама 

Прелиминарна 

подела часова за 

2017/2018. 

 

 

 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Записник Јуни 

 

 

 План рада руководица подручја рада: Геодезија и грађевинарство 

 

Руководилац подручја рада: Гордана Радојевић 

 

Р.б

р    
Циљ Активност Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамика 

1. Припрема за рад Анализа уписа и 

подела предмета на 

наставнике за 

2016/17г. 

Анализа, 

договор 

Руководилац 

стручног већа 

Записник са 

седнице 

стручног већа 

Јун,јул 

2. Укључивање 

наставника у 

реализацију 

постављених 

задатака 

Информисање већа о 

закључцима 

Педагошког 

колегијума 

Извештај  Руководилац 

стручног већа 

Записник са 

седнице тима 

Септемба

р 

3. Опремање 

специјализованог 

кабинета за 

извођење вежбе у 

блоку 

Опремање кабинета 

за занимања на 

одсеку грађевина и 

геодезија 

Набавка опреме Руководилац 

стручног већа 

 

Чланови 

комисије 

Годишњи 

план рада 

школе 

Септемба

р 

4.  Успешно 

извођење наставе 

Израда оперативних 

и глобалних  планова 

и  

 

Планирање 

,усаглашавање 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови 

актива 

Планови  

наставника 

Септемба

р 

5. Извођење наставе Израда плана 

извођења блок 

наставе и праксе 

Планирање Руководилац 

стручног већа 
Записник Септемба

р 

6. Успешна 

реализацијапостав

љених задатака 

Одређивање 

комисије за праћење 

реализације наставе 

Подела задужења Руководилац 

стручног већа 

Записник Септемба

р 

7. Омогућавање 

свим ученицима 

да остваре циљеве 

учења 

Инклузија на 

грађевинском одсеку 

и формирање 

комисије за израду 

посебних планова (у 

случају потребе) 

Састанак Струч 

ног већа 

Руководилац 

стручног већа 

 

Одговарајућа 

комисија 

Записник, 

педагошка 

документац

ија 

Септемба

р, 

октобар 

8. Побољшање 

реализације блок 

наставе 

Дефинисање 

стручних екскурзија 

Састанак Струч 

ног већа 

 

Руководилац 

стручног већа 

Календар 

сајмова, 

Записник 

Септемба

р 

9. Облик стручног 

усавршавања 

Планирање посете 

чланова актива Сајму 

технике и грађевине 

 

Одлазак на Сајам Руководилац 

стручног већа 

Календар 

сајмова, 

Записник 

Током 

године 

10. Омогућавање 

ученицима да 

Рад са надареним 

ученицима 

Састанак,иденти

фикација 

Руководилац 

стручног већа 

Планови рада 

секција, 

Октобар,

новембар 



реализују своје 

таленте 

ученика,задужењ

а наставника 

и предметни 

наставници и 

психолог 

документациј

а наставника 

 

11. Помоћ колегама 

који немају 

положени стручни 

испит, 

побољшање 

наставе и 

међусобне 

сарадње 

 

Инструктивно-

педагошки рад 

са наставницима 

којима је помоћ 

потребна. 

Посета ради 

подстицања 

ефикаснијег 

мотивисања ученика 

на часу 

Међусобна 

посета часова 

међу колегама 

 

Представник 

ППС службе и 

чланови 

актива 

 

Записници, 

Дневник 

евиденције 

 

Од 

октобра 

до јуна 

 

12. Унапређење 

људских ресурса 

Упознавање са 

конкурсом за 

програм стручног 

усавршавања и 

планирање стручног 

усавршавања 

 

Информисање Руководилац 

стручног већа 

Записник  Током 

године 

13. Унапређење 

наставе и 

постигнућа 

ученика 

Одржавање огледних 

часова и примена 

иницијалних тестова, 

посета сајму 

образовања у оквиру  

Развојног плана  и 

резултата 

самовредновања 

Оцењивање у складу 

са Правилником о 

оцењивању ученика 

у средњем 

образовању 

Израда предлога 

за нивое знања, 

иницијалних 

тестова, 

организација 

сајма образовања 

Чланови већа, 

Тим за 

каријерно 

вођење 

Фотографије, 

евиденција 

наставника 

XI_VI 

14. Реализација 

закључака и 

предложених мера 

у рад стручног 

већа и 

индивидуалне 

планове рада 

Укључивање 

Стручног већа у  

Оквиру  

Акционог плана за 

област Организација 

рада школе и 

руковођење 

Анализа 

постигнућа из 

претходних 

година 

Руководилацс

тр.већа и 

предметни 

наставници 

Евиденција о 

изведеним 

активностима 

Октобар 

15. Унапређење 

наставе 

Праћење реализације 

редовне 

наставе,додатне и 

допунске 

Подношење 

извештаја 

 

Чланови 

комисије 

Записник Октобар,

децембар, 

април, 

јуни 

16. Усклађивање 

профила са 

потребама 

План уписа 

образовних профила 

за 2017/2018 

Упознавање са 

предлогом 

 

Руководилац 

стручног већа 

Евиденција о 

припремној 

настави 

Децембар 

17. Евалуација 

оствареног 

Праћење реализације 

Развојног плана и 

Акционог плана 

Самовредновања 

Подношење 

извештаја 

Чланови 

комисије 

Записник Децембар

, 

јуни 

18. Унапређење 

наставе и 

успостављање 

сарадње 

Извештаји са 

састанка ЗГШ 

 

 

Подношење 

извештаја 

 

Руководилац 

стручног већа 
Извештаји Октобар, 

Фебруар, 

април 

 



19. Организација 

такмичења 

Припрема за 

школско и 

републичко 

такмичење. 

подела задатака Чланови 

актива 

 

 

 

Сајт 

школе,Запис

ник 

Фебруар 

20. Организација 

матурских испита 

Утврђивање 

комисија за матурске 

испите 

Подела 

задужења,одређи

вање садржаја 

Руководилац 

стручног већа 
Записник Мај 

22. Унапређење рада 

Стручног већа 

Анализа 

једнодишњег рада 

Дискусија и 

извештај 

Руководилац 

стручног већа 
Записник Јуни 

23. Организација 

наставе према 

важећим 

педагошким 

нормама 

Прелиминарна 

подела часова на 

наставнике за 

2017/18 

Састанак Руководилац 

стручног већа 
Записник Јул 

 

 

 

Планови стручних органа 
 

 План рада Наставничког већа 

 

Наставничко веће на својим седницама расправља и одлучује о стручним питањима 

образовања и васпитања у школи.Радиће континуирано током читаве године али га највећи 

број задатака очекује почетком школске године када треба испланирати и организовати цео 

образовно-васпитни рад у складу са Законом и Статутом школе. 

 
 

 

Циљ             ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Носиоци Инструмен

т праћења 

Динамика 

 Организациони послови 

1. Сагледавање 

потенцијала, 
благовремена 

припрема и подела 

задужења 

Анализа и организационо-техничка 

припрема за почетак рада у наредној 

школској години 

Директор  Записник VIII. 

месец 

2. Информисање 
и договор о раду 

Планирање и организација 

образовно-васпитног рада;број и 

структура одељења,распоред 

часова,подела предмета на 

наставнике,подела разредних 

старешинстава,распоред и 

фреквенција коришћења 

учионица.Усвајање школског 

календара рада 

Директор и 

руководиоци 

смена  
Руководиоци 

струка 
Руководиоци 

стручних већа 
Координатори 

праксе 

Записник VIII 

 
3. 

Ангажовање више 

предузећа за пријем 

ученика,распоређивањ

е ученика,план рада,и 

распоред ангажовања 

наставника 

Организација практичне наставе 
 

Координатори 

практичне 

наставе и 

руководиоци 

струка 

Записник VIII, IX 

4. Усагласити ставове 

ученика, 

родитеља,наставника и 

предложити извођача 

Планирање и организација ескурзија Директор,Савет 

родитеља,руков

одиоци струка и 

смена,разредне 

старешине,Ђ.па

Записник VIII;IX;X;

IV 



рламент 
5. Конкретизација 

задатака и носилаца 
Организација поправних,разредних и 

завршних испита 
Комисија Записник V;VI; 

VIII 
6. Конкретизација 

задатака и носилаца 
Организација ванредних испита 
 

Руководиоци 

смена 
И струка 

Записник XI, II, 

IV,VI, 
VIII 

7. Усвајање програма и 

подела задужења 
Организација прославе Дана школе  
 

Руководиоци 

струка и 

задужен  тим 

наставника 

Записник X 

8. Информисање и 

подела задужења 
Организација  школских такмичења 
 

Задужени 

предметни 

наставници 

Записник IV 

9 Функционисање по 

Закону 
Замена чланова школског одбора Родитељи, Шк. 

одбор 
Записник IX 

10. Равноправно 

ангажовање свих 

запослених 

Избор нових комисија Директор Записник IX 

11 Информисање, договор 

о начину рада и 

корацима у изради 

ИОПа 

``Инклузивно образовање`` 
Индивидуални образовни план,Избор 

тима за подршку  

 

Психолог 
Директор 

Записник IX 

12. Евалуација и 

мотивисање 

наставника 

Усвајање  Правилника за 

награђивање наставника 
Директор Записник X 

13 Ажурирање 

документације и 

подела задужења 

Иницирање комплетирања Школског 

програма рада за сва занимања 
Директор Записник IX 

 Програмирање рада 

1.  
Информисање и 

усвајање 
 
Полазне основе за 

даља планирања 

активности 
Конкретизација 

задатака и усвајање 

предлога Г.П. 

 
Усвајање циљева за Развојно 

планирање  за наредну годину 

2016/17г. 
Планирање рада на основу Акционог 

плана за кључну област: Ресурси 
Разматрање предлога Годишњег 

плана рада школе и усвајање 
 

Тим за 

Самовредно. 
Директор,руков

одиоци 

смена,струка, 
стручно веће за 

област предмета 
педагог,психоло

г,координатор 

праксе, 
пред.актива за 

развојно 

планирање 

Записник  
VI 
 
IX 
 

 

 
IX 

2. Договор о форми и 

садржају 
Концепција планирања наставног 

рада (оперативни планови) 
 

Педагог, 
психолог, 
наставници 

Записник IX 

3. 
 

Операционализација 

рада 
Планирање и програмирање додатног 

и допунског рада, изборног,секција 
Руководиоци 

стручних већа 
Записник IX 

4. Операционализација 

рада 
Планирање припремне наставе за 

ученике који се упућују на разредни 

испит 

Руководиоци 

струка 
Записник X,XI 

5. Конкретизација 

задатака 
Планирање и припрема ученика за 

такмичења 
Руководиоци 

стручних већа 
Записник III-V  

Праћење и вредновање 

 
1. 

Информисање и 

самовредновање рада 
Анализа остварених резултата у 

протеклој години-Годишњи извештај 

Директор Записник IX 



о раду школе и Директора 
2. Самовредновање 

квалитета рада и 

усвајање мера за 

оотклањање слабости 

Анализа остварених резултата на 

крају класификационих периода 

(успех  и дисциплина ученика) 
 

Директор,руков

одиоци 

смена,педагог,п

сихолог 

Записник VI 

3. 
 

Верификација 

остварених задатака 
Остваривање Годишњег плана рада 

школе(реализација фонда 

часова,реализација планова и 

програма,рад стручних органа) 

Тим за праћење 

за наставу,т.за 

ваннаставне 

активности, тим 

за примену 

самовредновања 

Записник VI 

 
4. 

Верификација 
успеха 

Извештај са матурских испита Разредне 

старешине 
Записник VI 

5. Информисање 
И сагледавање 

резултата рада 

Извештај са такмичења 
 

Задужени 

наставници 
Записник VI 

6. Информисање о 

оствареним циљевима 

ескурзије 

Извештај са екскурзија 
 

Задужен вођа 

ескурзије за 

сваки разред 

Записник XI,V 

7. Побољшање квалитета 

рада 
Извештај  о усвојеним мерама за 

побољшање рада установе 
Директор Записник XI 

8. Побољшање квалитета 

рада 
Извештај о реализацији Акционог 

плана за самовредновање за 

2015/16год. 

Стручни актив 

за 

самовредновање 

Записник  
VI 

9. Постављање 

остваривих циљева у 

складу са потребама 

развоја школе 

Усвајање Развојног плана за 2015/16 

шк.год. 
Актив за 

развојно 

планирање 

Записник  
XI 

10. Побољшање квалитета 

рада 
Извештај о реализацији Развојног 

плана за 2015/16год 
Актив за 

развојно 

планирање 

Записник VI 

11. Информисање и 

самовредновање рада 
Анализа остварености планираних 

мера за побољшање 
Представници 

стручних већа, 

педагог, 

психолог, 

директор 

Записник VI 

Унапређење образовно васпитног рада школе 
1. Осавремењивање 

наставе 
Опремање специјализованих 

учионица, за свако подручје рада,са 

новим наставним средствима, 

пројекторима,ТВ 

Руководиоци 

струка,директор 
Записник VIII,IX, X 

2. Мотивисање за 

увођење новина 
Информисање о појединим 

педагошким иновацијама 
Педагог,психол

ог,интерни и 

екстрни 

имплементатор 

програма 

Записник По 

потреби 

Мотивација и стимулација ученика и наставника у наставном раду 
1. Мотивисање ученика и 

пружање подршке 
Додела признања и награда 

ученицима 
 

Председници 

стручних 

већа,разредне 

старешине 

Записник I,VI 

2. 
 

Вредновање и 

мотивисање 

наставника 

Додела признања и награда 

наставницима 
Директор и 

педагошко веће 
Записник I;VI 

Истраживачки рад 



1. Информисање и 

мењање дотадашње 

праксе 

Упознавање наставника  са 

извршеним истраживањима 
Сви који 

планирају 
и учествују у 

истраживању 

Записник Током 

године 

 

 

 План рада Одељењског већа 

 

 Одељењска већа се одржавају по потреби, а најмање пет пута у току школске 

године. Поред предвиђених садржаја и планираних седница одељенских већа,седнице ће 

се одржавати и према указаној потреби и разматраће се:узроци неуспеха појединих 

одељења или ученика,дисциплински прекршаји ученика,критеријуми оцењивања и све 

остале теме које буду битне за успешно функционисање одељења. 

 

Р.б

р 
Циљ Активност Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамик

а 
1. Конкретизација 

послова 
Планирање и 

програмирање рада 

одељенског већа 

Израда годишњег 

плана рада 
Директор Годишњи 

план рада 
VIII 

2. Информисање 

предметних 

наставника 

Упознавање са 

структуром уписаних 

ученика 

Састанак 

руководиоца 

подручја рада и 

одељенских 

старешина 

Рук.смена 
Од. старешина 

Дневници 

евиденције 
IX 

3. Усклађивање 

планова рада 

наставника ради 

равномерног 

оптерећења 

ученика  

Планирање 

писмених 

задатака,графичких 

радова, контролних 

задатака,стручних 

посета предузећима 

Састанак 

стручног већа 
Руководиоци 

стручних 

актива 

Записник IX 

4. Ускладити 

активности 

Црвеног крста, 
Здравствених 

установа 
Факултета.... 

Планирање осталих 

облика образовно-

васпитног рада 

Састанак 

педагошког 

колегијума,   

Израда годишњег 

плана рада 

Педагог,психо

лог 
Записник IX 

5. Информисање и 

подела задужења 

у оквиру рада 

наставника 

Упознавање са 

Школским развојним 

планом за идућу 

годину  

Састанак 

педагошког 

колегијума 

Рук.тима за 

ШРП 
Записник IX 

6. Информисање и 

подела задужења 
Упознавање са 

кључном области за 

Самовредновање 

Састанак 

педагошког 

колегијума 

Рук.тима за 

СВРШ 
Записник XI 

7. Ускладити правац 

са  
образовним и 

васпитним 

циљевима струке 

Планирање 

екскурзија 
по разредима  

Састанак 

разредних већа 
Разредна већа Записник IX 

8. Информисање о 

конкретним 

задужењима 

наставника и 

ученика 

Организовање 

Октобарских 

свечаности 
 

Наставничко 

веће 
Руководиоци 

смена 
Записник X 

9. Информисање о 

откривеним 

Организовање 

додатне наставе за 

Састанак Руководиоци 

стручних већа 
Записник X 



талентима и 

начину рада са 

њима 

талентоване ученике 
 

10. Помоћ 

наставницима да 

прилагоде свој 

рад 

индивидуалним 

потребама 

ученика и 

одељења 

Упознавање са 

специфичним 

карактеристикама 

одељења и 

проблемима 

Састанак, израда 

педагошког 

профила учениак 

Одељенске 

старешине и 

стручна 

служба 

Педагошка 

документациј

а 

X 

11. Сагледавање 

интересовања 

ученика и понуда 

разноврсних 

ваннаставних 

активности 

Формирање секција 
 

Укључивање 

ученика у рад 

секција 

Руководиоци 

стручних већа 
Записник  X 

12. Конкретизација 

термина,носилаца 

активности,трошк

ова 

Договор око 

организовања и 

спровођења 

екскурзије 

Састанак са 

родитељима и 

ученицима, савет 

родитеља 

Директор,руко

водиоци смена 

и задужени 

наставници 

Записник  IX 

13. Сагледавање 

исхода рада  
Ученика и 

наставника 

Анализа успеха и 

дисциплине ученика 
Родитељски 

састанци и 

шасови 

одељенског 

старешине 

Одељенски 

старешина 
записник XI, 

XII,III, 

VI  

14. Сагледавање 

исхода рада 
ученика и 

наставника 

Утврђивање успеха и 

дисциплине  
Родитељски 

састанци и 

шасови 

одељенског 

старешине 

Одељенски 

старешина 
записник XII, VI 

15. Анализа 

постигнућа школе 
Разматрање 

реализације плана и 

програма рада 
 

Одељенско веће Разредни 

старешина,рук

оводиоци 

смена 

Записник  XI,XII,III

,VI 

16. Сагледавање и 

индивидуално 

вредновање 

успешних ученика 

и њихово 

мотивисање 

Предлози за 

награде,похвале 
ученика 

Одељенско веће Предметни 

наставници 
Записник  XII,VI 

17. Васпитно 

деловање ради 

санкционисања 

прекршаја 

Разматрање 

дисциплинских 

прекршаја и 

предлагање казни 

Одељенско веће Одељенски 

старешина 
Одељенско 

већеаписник 
По 

потреби 

18. Подела задужења 

наставницима,анг

ажовање 

конкретних 

ученика, 

Договор око учешћа 

на такмичењима 
Одељенско веће Руководиоци 

стручних већа 
Записник I,II 

19. Ефикасност 

рада,формирање 

комисија,израда 

распореда 

полагања,одржава

ње испитног 

Организовање 

матурских испита 
Одељенско веће Руководиоци 

струка 
Записник V,VI 



одбора 
20. Поспешивање 

спортског духа 

код ученика 

Спортска такмичења 
 

Договор о 

учешћу ,подела 

задужења,органи

зовање 

такмичења,инфо

рмисање о 

ангажованим 

учениоцима 

Руководилац 

стручног већа 

за физичко 

васпитање 

Записник X,V 

 
 План рада разредних већа 

Циљ разредних већа је сагледавање и решавање заједничких проблема на нивоу разреда. 

За ову школску годину, за координацију рада разредних већа, задужени су следећи наставници: 

  

 Први разред : Јелена Илић  

 Други разред: Мирјана Милојевић 

 Трећи разред: Стојка Ерић  

            Четврти разред: Душица Николић 

 

 

Теме: 

1. Упознавање са плановима рада одељењских старешина 

2. Упознавање са Правилником о понашању ученика и запослених у школи 

3. Организовање едукација, трибина.  

4. Планирање, организовање и праћење реализације екскурзија, сајмова и излета 

5. Организовање матурских свечаности  

6. Договор о друштвено-корисном раду (уређење учионица,холова, дворишта,...) 

 

Састанци ће се одржавати у складу са планом рада директора школе, одељењских старешина и 

помоћника директора. 

 

 План рада одељењског старешине 

 

Р.б

р 
Циљ Активност Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамика 

1. Васпитним 

деловањем 

усмеравати  
Лични и социјални 
развој ученика 

према социјално 

пожељним 

облицима  
понашања и 

њиховим 

могућностима 

Рад са ученицима 
 

Помоћ у 

адаптацији на 

школске услове-

савети, 
Упознавање са 

правилима 

понашања у 

школи(прочитати 

првилник) 
Упознавање са 

Правилником о 

оцењивању и 

Протоколом о 

заштити деце од 

злаостављања и 

занемаривања 
Давањем 

упутстава о 

организацији 

слободног 

времена,времена 

Одељенски 
старешина 
Предметни 

наставници 
Руководилац 

смене 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема, 

Дневник 

евиденције, 

записник 

IX 
 
X 
сталан 
посао 
 
X или 
IV 
 



за учење 
Помоћи 

ученицима да 

испланирају рад 

одељенске 

заједнице 
Анализа успеха 
Анализа 

изостанака и 

дисциплине 
Упознавање 

индивидуалних 

способности,особ

ина и 

интересовања,на 

основу праћења 

рада ученика 
Идентификација 

даровитих 
Идент.ученика са 

психофизичким 

сметњама на 

основу праћења 

понашања 
Вођење етичких 

разговора о 

разним питањима 
Решавање 

насталих 

проблема личних 

или колективних 
Организовање 

екскурзије 
Организовање 

друштвено 

корисног рада 
2. Посредовање 

између потреба 

ученика и 

наставника 
при реализацији 

свих образовно-

васпитних задатака 

Сарадња и 

координаци 
ја рада са 

наставницима 

Разговором,посре

довањем  између 

ученика и 

наставника 
Вредновањем и 

верификацијом 

постигнутих 

резултата за 

сваког ученика 

заједно са 

наставницима на 

одељенским 

већима 
Праћење 

оптерећености 

ученика на 

основу 

писмених,контро

лних задатака 
Решавање 

Од.старешина 
Педагог и 

психолог 
 

 

 

Дневник 

евиденције, 

записник 

 
сталан 

посао 
и 
свако 

тромесечј

е 
 
и 
по 

потреби 



евентуалних 

конфликтних 

ситуација између 

ученика и 

наставника 
Организовање 

разговора између 

родитеља и 

наставника 
3. Конкретна,правовр

емена и исцрпна 

комуникација у 

функцији 

правилног и 

свестраног развоја 

ученика 

Сарадња са 

родитељима 
Прикупљање 

релевантних 

података о 

ученику 
Одређеним 

данима 

информисање 

родитеља о 

резултатима 

ученика и о 

важним 

активностима 

Школе 
Планирање,прип

ремање 
и организовање 
редовних 

род.састанака 
Организовање 

род.састанака на 

захтев 

родитеља,групни

х, 

тематских,ванред

них 
Индивидуално 

позивање 

родитеља на 

разговор у вези 

са резултатима и 

понашањем 

ученика 

Од.старешина 
У сарадњи са 

одређеним 

стручњаком 

Дневник 

евиденције, 

записник, 

евиденција 

одељенског 

старешине и 

досије 

ученика 

Сталан 

посао 

4. Размена сазнања и 

искуства,ради 

заједничког 

деловања 

Сарадња са стучном 

службом 
Давање 

релевантних 

информација о 

ученицима 
Упућивање 

ученика стручној 

служби 
Прикупљање 

података од 

стручне службе 
Заузимање 

заједничког 

приступа за 

решавање 

индивидуалних 

Од.старешина 
Стручна 

служба 
Стручњаци 

Дневник 

евиденције, 

записник,  

евиденција 

одељенског 

старешине и 

досије 

ученика 

Сталан 

посао 



проблема или 

проблема у 

одељењу 
Ангажовање 

стручне службе  

или других 

стручњака при 

реализацији тема 

из плана рада 

одељенске 

заједнице 
Повезивање 

родитеља и 

стручне службе 
5. Верификовати рад 

у складу са 

Законом 

Рад у стручним 

органима 
Праћење 

реализације 

наставе 
Припрема 

података за 

одељенска већа 
Планирање,вође

ње и 

извештавање о 

раду од.већа 
Одржавање 

ванредних 

од.већа 

Од.старешина 
Руководиоци 
Смена 

Записник Периодич

но 

6. Систематизација   

и  
ажурирање свих 

активности 

Вођење педагошке  
документације 

Заједно са 

ученицима 

доноси план рада 

од.заједнице 
Сарадња са 

директором,секр

етаром и 

стручним 

сарадницима око 

педагошке 

документације 
Вођење матичне 

и разредне књиге 
Вођење 

записника са 

од.већа и 

родитељских 

састанака 
Припрема 

података за 

руководиоце 

смена,Министарс

тво,здравствену 

службу,суд....стр

учну службу 

Ученици 
Од.старешина 
и руководиоц 

смене 

Документаци

ја о ученику, 

записник, 

план 

Сталан 

посао 

 

 

 

 



 Предлог плана рада одељењске заједнице 

 

Р 

бр 

Циљ Тема 

 

Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динам

ика 

1. Помоћ у 

адаптацији 

ученика и бољој 

социјализацији  

Упознавање 

ученика и 

формирање 

од.заједнице 

Представљање 

ученика 

избори 

Од.старешин

а 

Записник IX 

2. Да се ученици 

упознају са 

структуром 

школе,подручје

м рада и 

образовним 

профилом 

Лична карта школе Излагање и 

разговор. 

Од.старешин

а, 

помоћници, 

педагог и 

психолог 

Дневник 

евиденције 

IX 

3. Одговорно 

понашање 

Правила понашања 

у школи 

Начин облачења у 

школи 

Чување 

шк.имовине 

Писани 

материјал и 

предлози 

ученика 

Од.старешин

а 

Документациј

а одељенског 

старешине, 

Дневник 

евиденције 

IX 

4. Превентивно 

деловање за 

смањење 

изостајања 

Изостајање из 

школе и последице, 

Правилник о 

оцењивању 

владања 

Разговор, 

Упознавање са 

начином 

оцењивања 

Од.старешин

а 

 

Дневник 

евиденције 

IX 

 

5. 

Едукација и 

развој 

толеранције 

према другима 

Комуникација у 

школи са 

наставницима,тетк

ицама,друговима. 

разговори Од.старешин

а 

 

Дневник 

евиденције 

IX 

 

6. 

Едукација и 

добијање 

подршке за 

осећај 

сигурности у 

школи 

Упознавање са 

Протоколом у 

случају насиља у 

школи,коме се 

обратити за помоћ 

Писани 

материјал 

Од.старешин

а, тим за 

безбедност и 

заштиту 

ученика од 

злостављења 

и 

занемаривањ

а, Тим ѕа 

адаптацију 

ученика и 

афирмацију 

школе 

 

Дневник 

евиденције 

X 

7. 

 

 

Помоћ 

ученицима у 

бољој 

организацији 

Планирање свог 

радног и слободног 

времена, 

Разговори,савет

овање 

Од.старешин

а 

Стручна 

служба 

Родитељи 

 

Дневник 

евиденције 

X 

8 Подстицање Укључивање Разговор Од.старешин Записник  X 



8. развоја 

ученичких 

способности и 

вештина,самодо

казивање 

ученика у секције и 

такмичења,значај 

за њихов развој 

а 

Предметни 

наставници 

 

9. Развијање свести 

о повезаности 

свих учесника у 

образовању,конк

ретизација 

сарадње 

Значај сарадња са 

родитељима,начин

и сарадње  

Разговори,разм

ена 

информација 

Од.старешин

а 

Савет 

родитеља 

Документациј

а одељенског 

старешине 

X 

10. Да се и ученици 

и наставници 

упознају 

Дечја права 

и обавезе 

Упознати 

ученике са 

Конвенцијом о 

дечјим правима 

Од.старешин

а 

и 

координатор 

одељења 

Дневник 

евиденције 

XI 

11. 

 

Благовремено 

информисање 

матураната 

Упознавање са 

начином полагања 

матуре 

Прочитати 

одредбе закона 

и поделити 

материјал 

изборним о 

предметима 

Од.стар. 

и 

руководилац 

подручја 

рада 

Дневник 

евиденције 

XI,I,II 

12. Ангажовати 

ученике у складу 

са 

интересовањима 

Формирање 

секција 

-Анкетирати 

и организовати 

предметни 

наставници, 

координатор

и секција 

 

Евиденција 

координатора 

секције 

X 

13. 

 

Развијати 

колективни дух 

и тимски рад 

Сарадња, 

другарство 

Разговори Ученици 

Од.стар. 

 

Дневник 

евиденције 

Сталан 

посао 

14. Развијање 

морално,етичких 

принципа и 

очување сећања 

на жртве 

Сећање на 

Октобарске жртве 

Разговор и 

пригодни 

текстови 

посета музеју  

Од.старешин

а 

Дневник 

евиденције 

X 

 

15. 

Ангажовање у 

разноврсним 

активностима 

Дан школе Изложба 

радова, 

представа 

 

Тимови и 

секције 

задужени за 

организацију 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

X 

16. Праћење и 

мотивисање 

ученика за 

интензивнији 

рад 

 Анализа успеха и 

дисциплине 

 

Разговор и 

договор 

Од.старешин

а 

Дневник 

евиденције 

сталан 

посао 

17. Упознавање са 

појмом трговине 

људима 

Трговина људима Вршњачка 

едукација, 

филм, 

презентације 

Од. 

старешине, 

Црвени крст  

Дневник 

евиденције, 

фотографије 

X 

18. Како се 

одупрети 

Конформизам у 

адолесценцији 

Радионица Тим за 

безбедност 

Дневник 

евиденције 

XI 



притиску 

вршњака 

19. 

 

Помоћ у 

решавању 

Проблема 

Уочавање 

проблема у 

одељењу 

 

Разговор 

упућивање 

стручној 

служби 

 

Од.старешин

а 

 

Дневник 

евиденције и 

документациј

а одељенског 

старешине 

XI 

20. 

 

Превенција 

злоупотребе 

алкохола 

Истине и заблуде о 

алкохолу 

Радионица Психолог,пед

агог,здравств

ени радник 

Дневник 

евиденције 

XI 

 

21. 

Превенција и 

корекција 

Последице пушења Радионица Психолог 

здравствени 

радник 

Дневник 

евиденције 

XI 

 

22. 

Препознавање и 

благовремено 

деловање 

Анорексија и њене 

последице 

Радионица Психолог 

здравствени 

радник 

Дневник 

евиденције 

XI 

23. Подршка и 

помоћ, 

солидарност 

Организовати 

ученике,да 

успешнији помажу 

мање успешне 

Инструкције,ве

жбање 

Од.старешин

а 

и ученици 

предметни 

наставници 

Дневник 

евиденције, 

документациј

а наставника 

Од X 

па 

надаље 

 

24. 

Превенција 

злоупотребе 

ПАСа 

 

Психоактивне 

супстанце 

презентација здравствени 

радник 

Дневник 

евиденције, 

фотографије 

XII 

25. 

 

Помоћ у 

професионалном 

опредељењу за 

4.раз. 

Будуће занимање, 

Мотивисање уч.за 

студирање 

Разговор 

подела 

материјала 

Тестирање 

Од.старешин

а, тим за 

каријерно 

вођење и 

саветовање, 

Психолог 

Документациј

а одељенског 

старешине, 

документациј

а психолога 

За 

први 

раз.IX 

За 

матура

нте X 

26. Превенција 

ризичног 

понашања 

ХИВ/АИДС Предавање 

радионица 

Лекар Дневник 

евиденције 

XII 

27. Информисање 

ученика о 

постигнутим 

резултатим 

Упознавање 

ученика са 

одлукама Од.већа 

Извештај са 

седнице 

Од.старешин

а 

Дневник 

евиденције 

XII 

28. Упутити 

ученике на 

начин реаговања 

Како помоћи другу 

који се ризично 

понаша 

саветовање Од.старешин

а 

Психолог 

Дневник 

евиденције, 

записник 

I 

29 Да дају лични 

печат 

свом простору 

Сређивање 

школског простора 

радно 

ангажовање 

Ученици Фотографије I 

30 Развој свести о 

значају ове теме 

Очување животне 

средине 

разговор Ученици Дневник 

евиденције 

III 

31 Припрема 

докумената  

Организовање 

екскурзије 

договор о 

условима и 

начину 

понашања 

Од.старешин

а 

Дневник 

евиденције 

X или 

III 

32 Забава Организовање Договор око  Ученици Дневник V 



матурске 

свечаности 

услова и 

извођења 

евиденције, 

документациј

а 

од.старешине 

33 Информисање 

матураната у 

оквиру 

професионалне 

оријентације 

Организовање 

различитих 

презентација 

факултета 

Видео 

презентације 

Посете 

факултетима 

Руководиоци 

смена,од.стар

ешине, тим 

за каријерно 

вођење и 

саветовање, 

Психолог 

Дневник 

евиденције, 

документациј

а психолога 

IV,V 

34 Остваривање 

боље сарадње 

између ученика, 

стицање 

позитивних 

ставова о раду 

Организовање 

друштвено 

корисног рада 

Различите 

активности  

Од.старешин

а, 

Стручна 

служба, 

предметни 

наставници 

Фотографије Током 

године 

35 Информисање 

уч.да се осете 

одговорни за рад 

школе уз 

наставнике и 

родитеље 

Упознавање 

ученика са 

одлукама Н.већа и 

Ђ.парламента,Шк.о

дбора 

разговор Представниц

и ученика 

Записник Сталан 

посао 

 

Одељенску заједницу чине сви ученици једног одељења.Конституисаће се у току 

септембра избором руководства,избором представника у Ђачки парламент и доношењем 

програма рада. 

Рад одељенске заједнице ће се одвијати на часовима одељенског старешине,а по потреби 

ученици могу и самостално да се састају и организују. 

 

 

Планови рада стручних већа за област предмета 
 

 План рада стручног већа електротехнике и рачунарства 

 

Р.бр. Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

 

1. -Планирање 

активности и 

динамике 

извођења.рад

а Стручног 

већа 

Усвајање 

годишњег 

плана рада 

Стручног 

већа; 

 

-Састанак 

Стручног 

већа 

 

Чланови  

стручног 

већа 

Записници IX 

2. -

Усаглашавањ

е наставних 

предмета 

због лакшег 

и 

једноставниј

ег стицања 

Остваривање 

координације 

и корелације 

наставе међу 

предметима 

-Договор 

између 

чланова 

наставничког 

већа 

Чланови  

стручног 

већа 

Записници IX 



знања 

ученика 

3. -Стицање 

нових знања 

и вештина у 

процесу 

извођења 

наставе 

Информишис

ање чланова 

актива о 

савременим 

облицима, 

методама и 

средствима 

образовно-

васпитног 

рада и 

њихово 

примењивањ

е  у раду: 

а)семинари и 

трибине 

стручњака  

из привреде 

б)Упознавањ

е са 

каталогом 

програма 

стручног 

усавршавања 

ц)семинари и 

неформални 

облици 

стручног 

усавршавања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Гостовање 

стручњака из 

привреде 

 

-Чланови 

Стручног 

већа се 

упознају са 

семинарима  

 

-Учешће на 

семинарима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Чланови  

стручног 

већа 

-Стручњаци 

из привреде 

-

Руководилац 

Стручног 

већа 

-Чланови 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Записници 

IX-VI 

4. -Увођење 

општих 

међупредмет

них 

компетенција

(предлог 

развионице)  

-предметне 

компетенције 

у облику 

текста 

слободне 

форме унети 

у  оперативне 

планове као 

и у припреме 

за 

реализацију 

школског 

часа 

-Чланови 

Стручног 

већа  

конктретно 

уносе 

садржаје у 

планове 

-Чланови 

већа 

-Планови 

рада 

IX 

5. -Побољшање 

мотивације 

ученика и 

повећање 

њиховог 

учешћа у 

различитим 

активностим

Анализирање 

успеха 

ученика из 

појединих 

предмета и 

предузимање 

мера за 

пружање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 



а 

-  

помоћи  

ученицима 

који заостају 

у раду, као и 

стимулисање 

ученика који 

брже 

напредују: 

 

а)увођење 

система 

награђивања 

и кажњавања 

за 

неоправдано 

изостајање 

б)Популариз

ација 

такмичења 

 

ц)Афирмациј

а вршњачке 

едукације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Конкретни 

предлози 

 

 

 

 

 

 

 

-Излагања 

конкретна 

 

 

-Ученици се 

организују уз 

помоћ 

наставника 

 

 

 

 

 

 

-Чланови 

тима 

 

 

 

 

 

 

Записници 

6. -унапређење 

допунске 

наставе тако 

да је функцији 

стицања 

знања. 

Утврђивање 

тематског 

садржаја 

допунског, 

додатног, 

индивидуалн

ог рада и 

слободних 

активности и 

анализирање 

резултата тог 

рада 

Индивидуали

- зација 

наставе. 

Планирање 

инклузивне 

наставе( по 

потреби) 

-Електронско 

учење 

-Договор на 

састанаку 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

-Чланови 

стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. - 

Успоставља

ње сарадње 

а)извештај са 

састанка 

ЗЕШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



између 

школа  

б)Организова

ње 

повезивања 

наставника 

из 

разлићитих 

школа у 

циљу 

размене 

искустава 

ц)Организова

ње огледних 

часова 

 

 

 

 

 

 

 

-Усмени 

извештај 

представника 

у ЗЕШ 

-Трибине у 

школи 

 

-Одржавање 

часова 

 

 

 

 

 

 

 

-

Представник 

у ЗЕШ 

 

-Чланови  

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Фотографије 

-

Записник,фо

тографије 

 

 

 

 

 

 

 

X,II,IV 

 

IX-VI 

 

IX-VI 

 

8. -Боље 

опремање  

кабинета  и 

лабораторија 

за извођење 

наставе 

-

Организација 

припреме за 

такмичења 

-Продужење 

сарадње са 

школом из 

Соколница 

-Извођење 

школског 

такмичења 

 

-Афирмација 

школе у 

широј 

заједници 

-

Информисањ

е шире 

заједнице о 

раду школе 

 

 

 

 

а)Израда 

календара 

такмичења 

ц)Планирање 

посете 

чланова 

актива Сајму 

технике 

д)планирање 

сарадње са 

чeшком 

школом из 

Соколница 

е)Школска 

такмичења 

г)Презентаци

ја школе на 

Сајму 

образовања 

х)Дружење 

са 

родитељима 

кроз 

предсављање 

вештина и 

знања које су 

ученици 

усвојили 

током 

школовања 

к)Презентаци

-Састанак 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Израда 

планова 

 

 

-

Организовањ

е изложби 

радова и 

округлих 

столова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Руководилац 

стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

-Чланови 

Стручног 

 

-Записници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Записници,ф

отографије 

 

 

 

Записници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

IX 

 

 

 

IV 

 

II 

 

 

IV 

 

V 

 

 



ја 

образовних 

профила кроз 

активности у 

широј 

заједници 

ј) Посете 

часовима  

других 

колега, 

посета 

другим 

стручним 

већима и 

праћење 

реализације 

 

-

Представља

ње школе 

кроз 

конкретне 

акције у 

широј 

заједници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

 

9. Организација 

наставе 

према 

важећим 

педагошким 

нормама 

Прелиминар

на подела 

čасова за 

2016/2017 

год. 

б)Израда 

плана 

извођења 

блок наставе 

 

ф)утврђивањ

е тема за 

матурске 

испите.Утврђ

ивање 

комисија за 

матурске 

испите 

-Састанак 

Стручног 

већа 

-

Руководилац 

Стручног 

већа 

Записници VIII 



 

 

10. -Реализација 

развојног 

планирања 

Имплементи

рање у план 

већа свих 

задатка и 

активности 

везаних за 

самовреднов

ање и 

развојно 

планирање(н

астава,учење,

постигнућа 

ученика,ресу

рси) 

 

 

-Реализовање 

предложених 

активности 

тима за 

Развојно 

планирање и 

самовреднов

ање 

 

 

-Чланови 

Стручног 

већа 

Записници IX 

11. -Унапређење 

наставе и 

побољшање 

квалитета 

знања 

а)Праћење 

реализације 

учења на 

даљину(moo

dle platforme) 

-Пружање 

подршке 

стручног 

сарадника 

наставницим

а , тематска 

настава 

 

-Реализација 

предлога 

тима за 

учења на 

даљину 

 

- Кроз 

индивидуалн

е и групне 

разговоре са 

наставницим

а, пружање 

конкретне 

помоћи за 

одређене 

теме, 

присуствова

ње часовима 

и заједничка 

анализа; 

сарадња 

више 

наставника, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Чланови 

тима 

 

 

 

-стручни 

сарадници, 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

-Записници 

писани и 

електронски 

 

 

 

 

 

 

Током целе 

школске 

године 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- 

12. - Унапређење 

праксе 

прилагођава

ња захтева и 

темпа рада 

могућностим

а и 

различитим 

потребама 

ученика  

-

Прилагођава

ње  

наставних 

материјала 

индивидуалн

им 

карактеристи

кама ученика   

-

Посвећивање 

времена 

ученицима у 

складу са 

њиховим 

образовним и 

васпитним 

потребама 

-Примена 

специфичних 

задатака и 

активности 

за ученике 

којима је 

-

дијагностичк

а процена 

знања 

ученика  

-планирати  и 

одабирати 

разноврне 

методе и 

облике рада 

на часу  

 

-планирати 

активности 

тј. задатке  за 

све ученике 

 

-ефикасно 

планирати 

време како 

би се свим 

ученицима 

посветила 

подједнака 

пажња 

 

 

-  

Иницијална 

процењивањ

а знања 

ученика  

-Припремање 

наставника 

за час; 

-

Организовањ

е огледних 

часова и 

часова 

корелације; 

-анализе и 

дискусије на 

састанцима 

стручних 

већа 

-наставници 

- помоћници 

директора 

-

председници 

стручних 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Записници 

писани и 

електронски 

Током целе 

школске 

године  

 



потребна 

додатна 

подршка у 

образовању 

 

 

 

13. -

Прилагођава

ње захтева 

могућностим

а ученика 

-Упућивање 

ученика како 

да процењују 

свој напредак  

-Дају 

ученицима 

јасне и 

потпуне 

повратне 

информације 

и похваљују 

њихов 

напредак 

-Коришћење 

различитих 

метода  и 

техника 

оцењивања у 

циљу што 

јасније и 

објективније 

провере 

постигнућа у 

складу са 

Правилнико

м о 

оцењивању 

- усвајање и 

усклађивање 

критеријума 

за 

оцењивање 

на нивоу 

стручних 

већа 

 

-радионице о 

формативном 

оцењивању 

-планирати 

оцењивање 

-давати 

повратне 

информације 

ученицима 

јасно и 

недвосмисле

но 

-пратити 

напредовање 

ученика у 

складу са 

правилником 

о оцењивању 

-развијати 

код ученика 

самооцењива

ње и 

ангажовање 

у оцењивању 

вршњака 

-

похваљивати 

ученике 

 

 

 

усвојити већ 

постојеће 

критеријуме 

и израдити 

критеријуме 

за нивое које 

нису урађени  

 

-бележнице о 

напредовању 

ученика; 

-анализе и 

дискусије на 

састанцима 

одељењских 

већа на 

сваком 

тромесечју и 

по потреби; 

-анализе и 

дискусије на 

састанцима 

стручних 

већа на 

сваком 

тромесечју и 

по потреби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-састанци 

стручног 

већа, 

састанци 

педагошког 

колегијума, 

индивидуалн

е 

консултације 

са 

психологом 

 

-просветни 

саветник 

Драгана 

Оцокољић 

-наставници 

- одељењске 

старешине 

-

председници 

стручних 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Наставници,  

председници 

стручних 

већа, 

психолог 

 

Записници 

писани и 

електронски 

-од априла 

месеца и 

током 

године 

 

 

 

Током целе 

школске 

године . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар2

016 

 

14. -

презентовањ

е усвојених 

-на 

школском 

сајту 

- сајт, 

родитењски 

састанци, 

Тим за 

израду сајта, 

одељењске 

Записници 

писани и 

електронски 

Током целе 

школске 

године 



критеријума 

оцењивања и 

Правилника 

о оцењивању 

 

-подршка у 

учењу 

ученицима 

који имају 

потешкоће  

 

 

-

успостављањ

е 

комуникациј

е са 

породицом 

 

 

-укључивање 

родитеља у 

процес 

образовно 

васпитног 

рада(сарадња 

родитељи, 

ученици, 

наставници ) 

 

-развијање 

свести о 

значају 

здравих 

стилова 

живота 

 

 

 

 

 

Мотивација 

ученика и 

подстицај за 

рад 

Сензибилиса

ти 

наставнике 

да 

препознају и 

да адекватно 

поставити 

линкове, 

обавестити 

на 

родитељским 

састанцима и 

савету 

родитеља, на 

часовима 

информисати 

ученике, 

анкете за 

проверу 

информисано

сти 

 

-анализа 

успеха и 

мере за 

унапређење 

успеха 

ученика као 

и анализа 

предузетих 

мера, е- 

настава као 

вид допунске 

наставе 

 

 -израда 

образаца за 

препоруку 

похађања 

допунске 

наставе, за 

изостајање са 

разговора 

код 

психолога, 

анкета о 

задовољству 

сарадње са 

школом 

 

-радионице, 

такмичења, 

презентације, 

сарадња 

ученика и 

наставника 

кроз 

савет 

родитеља 

 

 

 

-састанци 

стручних 

већа, 

педагошки 

колегијум 

 

 

 

 

 

Одељенске 

старешине на 

састанцима 

са 

родитељима, 

посете сајту 

 

-кроз 

обележавање 

дана 

толеранције, 

дана 

друштвених 

игара, дана 

комуникациј

е, дана 

породице, 

представљањ

е занимања,  

-радионице, 

конкурси, 

предавања 

 

 

 

 

 

 

Предавања, 

реални 

сусрети  

Израда 

социјалне 

карте, мини 

процедуре за 

идентификац

старешине 

 

 

Наставници, 

Педагошки 

колегијум, 

одељенске 

старешине 

 

 

 

 

 

 

Наставници, 

родитељи, 

тимови 

 

 

 

 

 

Наставници, 

друге нво 

 

 

 

 

 

наставници 

 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадници 

 

 



реагују на 

проблеме 

ученика из 

осетљивих 

група 

реализовање 

пројеката 

 

-наградни 

излети и 

активности 

које повезују 

ученике са 

различитих 

образовних 

профила 

-у оквиру 

школе 

обезбедити 

прилику да 

ученици и у 

ваннаставни

м садржајима 

и на настави 

сазнају о 

здравим 

стиловима 

живота 

 

Гостовање 

успешних 

бивших 

ученика 

Едукација 

наставника 

 

ију ученика, 

радионице, 

самостално 

стручно 

усавршавање 

 

 

 

 План рада стручног већа прехрамбене струке 

 

Ред. 

број 

  Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Укључивање 

наставника у 

реализацију 

постављених 

задатака 

Информисање 

већа о 

закључцима 

педагошког 

колегијума 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

Записник са 

седнице 

стручног већа 

aвгуст 

2. Побољшање 

реализације 

наставе 

Посета другим 

стручним 

већима ради 

корелације 

Тим за 

корелацију 

 Представник 

стручног већа 

Записник са 

седнице тима 

за корелацију 

август 

3. Организација 

наставе 

Израда плана 

извођења блок 

наставе 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

план август 

4. Побољшање 

реализације 

блок наставе 

Дефинисање 

стручних 

екскурзија и 

посета Сајму 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

фотографије  Септембар 



прехране и 

Сајму 

пољопривреде 

5. Унапређивање 

рада у 

лабораторијам

а 

 

Усклађивање 

група и 

различитих 

предмета да 

би се 

обезбедијо 

што бољи 

квалитет 

наставе 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

записник Септембар 

6. Индивидуализ

ација наставе 

Планирање 

инклузивне 

наставе. 

Или 

планирање 

индивидуално

г рада са 

датим 

ученицима у 

зависности од 

потребе. 

 

 

Састанк са 

родитељима,и

зрада планова  

Тим за ИОП 

и предметни 

наставници 

планови Септембар 

7. Подршка 

ученицима 

Планирање 

додатне и 

допунске и 

припремне 

наставе  

Састанак 

стручног већа 

 Чланови 

стручног већа 

евиденција  

изведене 

наставе 

Септембар 

8. 

 

 

Израда 

планова 

Настава по 

модулима 

 

Састанак 

стручног већа 

Педагог,психо

лог 

планови Септембар 

9. Мотивација за 

учење-

формалво и 

неформално 

Округли 

столови 

ученика и 

наставника 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

фотографије 

увођење у 

књигу 

евиденције 

стална 

активност 

10. Обележавање 

дана школе 

Припреме за 

прославу дана 

школе 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

фотографије 

 

 

 

Октобар 

11. Унапређивање 

тимског рада-

заједнички 

пројекти 

ученика и 

наставника 

Организовати 

нове 

ваннаставне 

активности 

Секције 

Вршњачка 

едукација 

неформална 

дружења 

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

планови рада 

секција 

 

Стална 

активност 

12. Повећање 

нивоа заштите 

ученика 

 

 

 

 

Примена 

протокола о 

заштити 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

у школи 

Састанак 

стручног већа 

 Чланови  

стручног већа 

записници Стална 

активност 

13. Самопроцена Осмислити Састанак  Чланови  дебата, Октобар 



активности 

како би 

ученици 

научили да 

сами правилно 

вреднују своја 

постигнућа 

стручног већа 

Часови 

одељењске 

заједнице, 

Радијонице 

стручног већа, 

одељењске 

заједнице 

симулација 

реалних 

ситуација које 

треба 

правилно 

вредновати 

14. Обука у 

области 

медијације 

Радионице на 

тему 

ефикасног 

управљања 

конфликтима 

Радионица  Чланови  

стручног већа 

и остручени 

наставници 

фотографије Новембар 

15. Унапређење 

наставе у 

оквиру 

развојног 

плана 

Осавремењава

ње 

наставе,инова

ције,презентац

ије нових 

метода рада 

Састанак 

стручног већа, 

присуство 

угледном 

часу,размена 

искустава  

Чланови већа евиденција о 

изведеним 

активностима 

Новембар 

16. Усклађивање 

профила са 

потребама 

тржишта рада 

План уписа 

образовних 

профила за 

2016/2017. 

Састанак 

стручног већа 

Чланови већа предлози 

профила 

Децембар 

17. Унапређење 

наставе и 

успоставља-

ње сарадње 

Извештај са 

Заједнице 

прехрамбених 

школа 

Састанак 

стручног већа 

Представник 

школе 

записник Септембар, 

фебруар 

18. Подношење 

извештаја 

Праћење 

реализације 

Развојног 

плана  

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

комисије 

записник Децембар, 

јуни 

19. Решавање 

проблема 

Анализа 

текућих 

проблема 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

записник По потреби 

20. Припрема за 

такмичење 

Календар 

такмичења 

 

 

 

 

Састанак 

стручног већа 

Представник 

школе на 

заједници 

Прехрамбених 

школа 

евиденција о 

припремној 

настави 

Фебруар 

21. Унапређење 

наставе 

Предлози за 

побољшање 

успеха 

ученика 

Састанак 

стручног већа 

 

 

 

Чланови 

стручног већа 

записник Март 

22. Реализација 

блок наставе 

Реализација 

планираних 

посета 

предузећима 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

фотографијe Март 

23. Представљање 

образовних 

профила 

Презентација 

школе на 

сајму 

образовања 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

фотографије Април 

24. 

 

 

Извођење 

наставе 

Утврђивање 

тема за 

матурске 

Састанак 

стручног 

већа 

Чланови 

стручног 

већа 

решења Мај 



 испите 
25. Организација 

матурских 

испита 

Формирање 

комисија за 

матурске 

испите 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног већа 

записници Мај 

27.   

 

 

Организација 

наставе по 

педагошким 

нормама 

Прелиминарна 

подела часова 

за 2017/2018. 

 

Саст.стручног 

већа 

Руководилац 

стручног већа 

записник Јуни 

28. Мере за 

унапређење 

рада у школи 

у складу са 

препорукама  

школске 

управе и са 

осталим 

школским 

актима. 

Према 

наложеним 

мерама 

школске 

управе на 

састанку 

стручног већа 

одредити 

приоритете  за 

унапређење 

укупних 

односа у 

школи- етос 

Саст.стручног 

већа 

 Чланови 

стручног већа 

записници Стална 

активност 

 

 

 План рада стручног већа хемијске струке 

 

Ред. 

број 

  Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Укључивање 

наставника у 

реализацију 

постављених 

задатака 

Информисање 

већа о 

закључцима 

педагошког 

колегијума 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

Записник са 

седнице 

стручног већа 

aвгуст 

2. Побољшање 

реализације 

наставе 

Посета другим 

стручним 

већима ради 

корелације 

Тим за 

корелацију 

 Руководилац 

стручног већа 

Записник са 

седнице тима 

за корелацију 

август 

3. Организација 

наставе 

Израда плана 

извођења блок 

наставе 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

План август 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Усвајање и 

усклађивање 

критеријума за 

оцењивање на 

нивоу 

стручних већа 

Усвојити већ 

постојеће 

критеријуме и 

израдити 

критеријуме за 

нивое који 

нису урађени 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног већа, 

наставници 

План август 

5. Побољшање 

реализације 

блок наставе 

Дефинисање 

стручних 

екскурзија и 

посета Сајму 

екологије  

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

Фотографије  Септембар 

6. Подела улога 

и задатака у 

Реализација 

Развојног 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

Записник Септембар 



оквиру плана 

 

плана  

7. Индивидуализ

ација наставе 

Планирање 

инклузивне 

наставе 

 

 

 

Састанк са 

родитељима,и

зрада планова  

Тим за ИОП 

и предметни 

наставници 

Планови Септембар 

8. Подршка 

ученицима 

Планирање 

додатне и 

допунске и 

припремне 

наставе  

Састанак 

стручног већа 

 Чланови 

стручног већа 

Евиденција  

изведене 

наставе 

Септембар 

9. 

 

 

Израда 

планова 

Настава по 

модулима 

 

Састанак 

стручног већа 

Педагог,психо

лог 

Планови Септембар 

10. Побољшање 

наставе 

Посета 

часовима 

колега 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

Фотографије, 

увођење у 

књигу 

евиденције 

Октобар, 

децембар, 

март, мај 

11. Повећање 

квалитеата 

наставе 

Уношење 

предметних 

компетенција 

у оперативни 

план и 

припреме 

наставе 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног већа, 

предметни 

наставници 

Записник Септембар 

 

 

12. 

 

 

 

Обележавање 

дана школе 

Припреме за 

прославу дана 

школе 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

Фотографије 

 

 

 

Октобар 

13. Укључити што 

већи број 

ученика 

Организовати 

нове 

ваннаставне 

активности 

Секције, 

Вршњачка 

едукација 

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

Планови рада 

секција 

 

Стална 

активност 

 

 

 

 

14. 

 

 

Унапређење 

праксе 

прилагођавањ

а захтева и 

темпа рада 

могућностима 

и различитим 

потребама 

ученика. 

Прилагођавањ

е наставних 

материјала 

индивидуални

м 

карактеристик

ама ученика. 

Посвећивање 

времена 

ученицима у 

Дијагностичка 

процена стања 

ученика. 

Планирати и 

одабирати 

разноврсне 

методе и 

облике рада на 

часу. 

Планирати 

активност тј. 

задатке за све 

ученике. 

 Ефикасно 

планирати 

време како би 

се свим 

ученицима 

посветила 

Иницијална 

процењивања 

знања 

ученика. 

Припремање 

наставника за 

час. 

Организовање 

огледних 

часова и 

часова 

корелације. 

Анализа и 

дискусија на 

састанцима 

стручних већа 

Руководилац 

стручног већа 

Планови рада Током целе 

школске 

године 

 



складу  са 

њиховим 

образовним и 

васпитним 

потребама. 

Примена 

специфицних 

задатака и 

активности за 

ученике 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка у 

образовању 

подједнака 

пажња 

15. Повећање 

нивоа заштите 

ученика 

 

 

 

 

Примена 

протокола о 

заштити 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

у школи 

Састанак 

стручног већа 

 Чланови  

стручног већа 

Записници Стална 

активност 

16. Повезивање са 

широм 

заједницом 

Осмислити 

начине 

презентације 

профила 

Састанак 

стручног већа 

 Чланови  

стручног већа 

Направљене 

презентације, 

видео запис  

Октобар 

17. Унапређење 

наставе у 

оквиру 

развојног 

плана 

Осавремењава

ње 

наставе,инова

ције,презентац

ије нових 

метода рада 

Састанак 

стручног већа, 

присуство 

угледном 

часу,размена 

искустава  

Чланови већа Евиденција о 

изведеним 

активностима 

Новембар 

18. Усклађивање 

профила са 

потребама 

тржишта рада 

План уписа 

образовних 

профила за 

2017/18. 

Састанак 

стручног већа 

Чланови већа Предлози 

профила 

Децембар 

19. Унапређење 

наставе и 

успоставља-

ње сарадње 

Извештај са 

Заједнице 

хемијских 

школа 

Састанак 

стручног већа 

Представник 

школе 

Записник Септембар, 

фебруар 

20. Подношење 

извештаја 

Праћење 

реализације 

Развојног 

плана  

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

комисије 

Записник Децембар, 

јуни 

21. Решавање 

проблема 

Анализа 

текућих 

проблема 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

Записник По потреби 

22. Припрема за 

такмичење 

Календар 

такмичења 

 

 

 

 

Састанак 

стручног већа 

Представник 

школе на 

заједници 

Прехрамбених 

школа 

Евиденција о 

припремној 

настави 

Фебруар 

23. Унапређење 

наставе 

Предлози за 

побољшање 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

Записник Март 



успеха 

ученика 

 

 

 

24. Реализација 

блок наставе 

Реализација 

планираних 

посета 

предузећима 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

Записник Март 

 

 

25. 

 

 

 

Прилагођавањ

е захтева 

могућностима 

ученика. 

 

Радионица о 

формативном 

оцењивању. 

Планирати 

оцењивање. 

Давати 

повратне 

информације 

ученицима 

јасно и 

недвосмислен

о 

Бележнице о 

напредовању 

ученика. 

Анализа и 

дискусија на 

састанцима 

стручних  већа 

на сваком 

тромесечју и 

по потреби 

Просветни 

саветник 

Драгана. 

Оцокољић 
Чланови 

стручног 

већа.Руководи

лац стручног 

већа 

Записник Током целе 

школске 

године 

26. 

 

Упућивање 

ученика како 

да процењују 

свој напредак. 

Дају 

уценицима 

јасне и 

потпуне 

повратне 

информације и 

похваљују 

њихов 

напредак.Кори

шћење 

различитих 

метода и 

техника 

оцењивања у 

циљу што 

јасније и 

објективније 

провере 

постигнућа у 

складу са 

Правилником 

о оцењивању 

 

-планирати 

оцењивање 

-давати 

повратне 

информације 

ученицима 

јасно и 

недвосмисле

но 

-пратити 

напредовање 

ученика у 

складу са 

правилником 

о оцењивању 

-развијати 

код ученика 

самооцењива

ње и 

ангажовање у 

оцењивању 

вршњака 

-

похваљивати 

ученик 

бележнице о 

напредовању 

ученика; 

-анализе и 

дискусије на 

састанцима 

одељењских 

већа на 

сваком 

тромесечју и 

по потреби; 

-анализе и 

дискусије на 

састанцима 

стручних 

већа на 

сваком 

тромесечју и 

по потреби 
 

 

 

 

Чланови 

стручног већа. 

Руководилац 

стручног већа 

Записник Током целе 

школске 

године 

27. Представљање 

образовних 

профила 

Презентација 

школе на 

сајму 

образовања 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

Фотографије Април 



 

28. 
Подршка у 

учењу 

ученицима 

који имају 

потешкоће  
 

Анализа 

успеха и 

мере за 

унапређење 

успеха 

ученика као 

и анализа 

предузетих 

мера, е- 

настава као 

вид допунске 

наставе 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

Записник Током целе 

школске 

године 

29. 

 

 

 

Извођење 

наставе 

Утврђивање 

тема за 

матурске 

испите 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

Решења Мај 

30. Организација 

матурских 

испита 

Формирање 

комисија за 

матурске 

испите 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног већа 

Записници Мај 

31. Унапређење 

рада стручног 

већа 

Анализа 

једногоди- 

шњег рада 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног већа 

Записник Јуни 

32.           Организација 

наставе по 

педагошким 

нормама 

Прелиминарна 

подела часова 

за 2017/18. 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног већа 

Записник Јуни 

 

 План рада стручног већа за област предмета: Геодезија и грађевинарство 

 

Ре

д. 

бр

ој 

  Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Укључивање 

наставника у 

реализацију 

постављених 

задатака 

Информисање већа о 

закључцима 

педагошког 

колегијума 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

Записник са 

седнице 

стручног већа 

aвгуст 

2. Побољшање 

реализације 

наставе 

Посета другим 

стручним већима 

ради корелације, 

Посета часовима 

колега 

Тим за 

корелацију и 

чланови стручног 

већа 

 Представник 

стручног већа 

Записник са 

седнице тима 

за 

корелацију, 

Фотографије, 

увођење у 

књигу 

Август, 

октобар, 

децембар, 

март 

3. Организација 

наставе 

Израда плана 

извођења блок 

наставе 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

План август 

4. Побољшање 

реализације блок 

наставе 

Дефинисање 

стручних екскурзија 

и посета Сајму 

грађевине 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

Фотографије  Септембар 

5. Подела улога и Реализација Састанак  Руководилац Записник Септембар 



задатака у оквиру 

плана 

 

Развојног плана  стручног већа стручног већа 

6. Унапређење 

праксе 

прилагођавања 

захтева и темпа 

рада 

могућностима и 

различитим 

потребама 

ученика  

 

Планирање 

инклузивне наставе 

 

 

 

Састанк са 

родитељима,изра

да планова  

Тим за ИОП 

и предметни 

наставници 

Планови Септембар 

7. Подршка 

ученицима 

Планирање додатне 

и допунске и 

припремне наставе  

Састанак 

стручног већа 

 Чланови 

стручног већа 

Евиденција  

изведене 

наставе 

Септембар 

8. 

 

 

Израда планова Настава по модулима 

 

Састанак 

стручног већа 

Педагог,психо

лог 

Планови Септембар 

9. Усвајање и 

усклађивање 

критеријума за 

оцењивање на 

нивоу стручних 

већа 

 

усвојити већ 

постојеће 

критеријуме и 

израдити 

критеријуме за 

нивое које нису 

урађени 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

евиденције Октобар, 

децембар, 

март, мај 

10. Обележавање дана 

школе 

Припреме за 

прославу дана школе 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

Фотографије 

 

 

 

Октобар 

11. Укључити што 

већи број ученика 

Организовати нове 

ваннаставне 

активности 

Секције, 

Вршњачка 

едукација 

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

Планови рада 

секција 

 

Стална 

активност 

12. Безбедност 

ученика 

 

 

 

 

Примена протокола о 

заштити ученика од 

насиља, злостављања 

и занемаривања у 

школи 

Састанак 

стручног већа 

 Чланови  

стручног већа 

Записници Стална 

активност 

13. Повезивање са 

широм заједницом 

Осмислити начине 

презентације 

профила 

Састанак 

стручног већа 

 Чланови  

стручног већа 

Направљене 

презентације, 

видео запис  

Октобар 

14. Унапређење 

материјалних и 

људских ресурса у 

оквиру наставног 

плана 

Осавремењавање 

учила и стручно 

усавршавање 

Састанци 

стручног већа, 

сарадња са 

партнерима, 

сарадња са 

Научним 

клубом,округли 

столови, 

семинари 

Чланови 

стручног већа 

Направљене 

презентације, 

видео запис 

Током 

године 

15. Унапређење 

наставе у оквиру 

развојног плана 

Осавремењавање 

наставе,иновације,пр

езентације нових 

Састанак 

стручног већа, 

присуство 

Чланови већа Евиденција о 

изведеним 

активностима 

Новембар 



метода рада угледном 

часу,размена 

искустава  

16. Усклађивање 

профила са 

потребама 

тржишта рада 

План уписа 

образовних профила 

за 2016/2017. 

Састанак 

стручног већа 

Чланови већа Предлози 

профила 

Децембар 

17. Унапређење 

наставе и 

успоставља-ње 

сарадње 

Извештај са 

Заједнице 

грађевинских школа 

Састанак 

стручног већа 

Представник 

школе 

Записник Септембар

, 

фебруар 

18. Подношење 

извештаја 

Праћење реализације 

Развојног плана 

Анализа текућих 

проблема 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

комисије 

Руководилац 

стручног већа 

Записник Децембар, 

јуни  

По 

потреби 

 

19. Усвајање и 

усклађивање 

критеријума за 

оцењивање на 

нивоу стручних 

већа 
 

усвојити већ 

постојеће 

критеријуме и 

израдити 

критеријуме за 

нивое које нису 

урађени 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

Записник 

Критеријуми 

Јун, 

септембар 

20. Припрема за 

такмичење 

Календар такмичења 

 

 

 

 

Састанак 

стручног већа 

Представник 

школе на 

заједници 

Прехрамбених 

школа 

Евиденција о 

припремној 

настави 

Фебруар 

21. Унапређење 

наставе 

Предлози за 

побољшање успеха 

ученика 

Састанак 

стручног већа 

 

Чланови 

стручног већа 

Записник Март 

22. Реализација блок 

наставе 

Реализација 

планираних посета 

предузећима 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

Фотографије Март 

23. Представљање 

образовних 

профила 

Презентација школе 

на сајму образовања 

Састанак 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

Фотографије Април 

24. 

 

 

 

Стављање 

допунске наставе 

у функцију 

подршке 

ученицима  

 

-анализа успеха и 

мере за унапређење 

успеха ученика као и 

анализа предузетих 

мера, е- настава као 

вид допунске наставе 

 

Састанак 

стручног већа 

-састанци 

стручних већа, 

педагошки 

колегијум 

 

Евиденција 

наставника 

У складу 

са 

календаро

м 

допунске 

наставе 

25. Организација 

матурских испита 

Утврђивање тема за 

матурске испите 

Формирање комисија 

за матурске испите 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног већа 

Записници Мај 

26. Унапређење рада 

стручног већа 

Анализа једногоди- 

шњег рада 

Састанак 

стручног већа 

Руководилац 

стручног већа 

Записник Јуни 

27. Организација 

наставе по 

педагошким 

Прелиминарна 

подела часова за 

2017/2018. 

Саст.стручног 

већа 

Руководилац 

стручног већа 

Записник Јуни 



нормама 

 

 

 План рада стручног већа за област предмета: физичко васпитање, ликовна 

уметност, музичка уметност и верска настава 

 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Организовано и 

јединствено 

деловање на 

реализацији 

образовно васп. 

задатка 

Конституисање већа 

за школску 

2015/2016. 

Заједнички 

састанак 

Чланови већа Записник  8. 

2. „Уградња“,     

релевантних 

питања која 

подижу квалитет 

наставе 

Усвајање годишњег 

програма већа 

Консензус на 

предлог 

програма 

Чланови већа  Записник  8. 

3. „цoндициo синe 

qуa нoн“, 

педагошког 

деловања у 

остваривању 

наставног плана и 

програма 

Упознавање са 

Правилником о 

педагошкој норми 

свих облика 

образовно-васпитног 

рада, наставника и 

струч. сарадника у 

средњој школи и са 

Правилником о 

понашању ученика и 

наставника 

Презентација 

члана већа 

Чланови већа Записник  8. 

4. Толеранција и 

међусобно 

уважавање према 

појединачним 

захтевима у 

контексту ранијих 

искустава 

Подела часова на  

предметне 

наставнике 

 

Разговор 

 

Сви 

наставници 

Распоред 

часова 

8. 

5. Подстицање 

развоја њиховог 

талента 

Откривање и 

праћење даровитих 

ученика 

Додатна настава, 

организовање 

секција 

Предметни 

наставници 

Записник са 

секција, 

додатних, 

дневник 

Током 

године 

6. Лична и 

колективна 

афирмација 

ученика 

Организација 

додатног рада и 

секција 

 

Прикупљање 

информација и 

анкетирање, 

Формирање 

секција 

Предметни 

наставници 

Записник, 

такмичења 

Током 

године 

7. Правилан 

физички развој, 

васпитање воље и 

карактера и 

повећање броја 

учесника 

Организација 

спортских и свих 

других такмичења 

 

Упутство о 

организовању 

такмичења 

ГСШСД, 

предметни 

наставници 

Резултати са 

такмичења, 

записник 

Током 

године 

8. Информисање о 

савременим 

кретањима у 

струци, и 

Праћење стручне 

литературе и 

периодике 

 

Интернет, 

семинари, 

симпозиони, 

литература 

Педагошко 

психолошка 

служба, 

библиотекар, 

портфолио Током 

године 



методици свог 

предмета 

наставници 

9. Подизање 

квалитета наставе, 

сагледати 

конкретне 

проблеме са 

циљем отклањања 

Унапређивање 

васпитно-образовног 

рада (анализа успеха 

ученика у претходне 

4 године на основу 

резултата 

самовредновања.) 

Више пажње 

поклонити 

ученицима 

Стручно веће 

Психолог. 

Педагог 

записник 10. 

10. Креирање 

васпитно-

образовне 

праксе,размена 

искустава 

Договор о 

педагошко-

инструктивном раду 

 

Корелација, 

посете часовима 

Стручно веће 

Психолог. 

Педагог 

записник 10. 

11. Успешно 

остваривање и 

унапређивање 

образовно-

васпитног рада 

Стручно 

усавршавање 

наставника 

 

Семинари и 

други облици 

Директор, 

струч. 

Сарадници, 

Министарство 

просвете 

(Београд и 

Крагујевац) 

портфолио Током 

године 

12. Реализација и 

отклањање 

уочених слабости 

из раније 

урађених 

Акционих 

планова 

Улога Стручног већа 

у самовредновању за 

област:Ресурси 

Разговор, 

дискусија, 

консултације 

анализа 

закључака 

психолошког 

истраживања и 

инкорпорација 

задатака у 

индивидуалне 

планове 

Сви чланови 

већа 

записник 9. и 6. 

13. Несметано 

одвијање 

васпитно-

образовног рада 

Праћење и 

реализција наставних 

планова и програма 

 

Редовно 

одржавање 

наставе,увид у 

документацију 

Стручно веће 

и педагог 

Записник  2. и 6. 

14. Укључивање у 

духовни живот 

заједнице 

Литургија-служба 

Божија 

 

Редовно 

одржавање 

наставе,увид у 

документацију 

Вероучитељи Извештај, 

слике 

Током 

године, 

празник 

15. Развијање укуса за 

лепо и складно 

Ликовна изложба Заједничка 

посета 

Наставник 

ликовне 

културе 

Извештај  5. 

16. Оплемењивање 

човекових 

осећања 

Концерт класичне 

музике 

 

Заједничка 

посета 

Наставник 

музичке 

културе 

Извештај  4. 

17 Уводити интернет 

у наставу и 

реализовати 

Развојни план 

Модерна 

информациона и 

комуникациона 

технологија 

Демонстрација 

нових метода 

наставе, 

предавања 

Интерни 

носилац 

промена 

Извештај  11. 

18. Примена задатака 

из Акционог 

плана за 

самовредновање 

Примена задатака из 

Акционог плана за 

самовредновање 

Едукација 

наставника кроз 

посету часовима  

Стручно веће Записник  Током 

године 

19. Унапређивање 

знања ученика 

Квиз из веронауке  Такмичење на 

квизу знања 

Вероучитељи  Извештај  Током 

године 



20. Подршка 

ученицима 

Посета затвореном 

базену  

Округли сто 

Школа плаивања 

за непливаче 

Дискусија 

Професори 

физичког 

Представници 

министарства 

Фотографије  

Записници 

Током 

године 

 

 

 План рада стручног већа за област предмета: Српски језик и страни језици 

 

Р.бр Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Укључивање у 

рад свих чланова 

већа 

Унапређење 

наставе 

Корелација 

између 

наставника 

српског језика, 

страних језика и 

библиотеке 

Културна 

афирмација 

школе 

Подизање нивоа 

функционалне 

писмености 

 

Усвајање плана и 

програма већа 

Утврђивање 

распореда 

писмених задатака 

Утврђивање 

обавезне ученичке 

литературе 

Критеријуми и 

облици вредновања 

рада ученика 

Подела задужења 

Планови рада 

Састанак 

чланова већа 

Усмени договор 

Писање 

извештаја 

Културни 

догађаји 

Сви чланови 

већа 

Записник 

 

Извештај 

 

Дневник 

евиденције 

Септемба

р 

2.  

 

 

     -II- 

 

Извештај са 

Педагошког 

колегијума 

План набавке 

наставних 

средстава 

Развој библиотечке 

наставе 

Иновације у 

оцењивању 

ученика( 

самопроцена) 

Прослава Дана 

школе 

Посета Сајму 

књига 

 

 

 

       -II- 

 

 

 

 

 

     -II- 

 

 

 

 

 

       -II- 

Октобар 

3.  

 

 

 

 

       -II- 

Анализа 

реализације 

наставе 

Анализа успеха 

после првог 

тромесечја 

Реализација 

допунске наставе и 

 

 

 

 

 

       -II- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 



секција 

Оцењивање 

ученика 

Сарадња са Ђачким 

парламентом 

 

       -II- 

 

       -II- 

4.  

 

 

 

 

       -II- 

Анализа успеха на 

крају првог 

полугодишта 

Планирање и 

подела задужења за 

прославу Св. Саве 

Могућност посете 

Зимског семинара 

Књижевне вечери 

 

 

 

 

 

       -II- 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

       -II- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       -II- 

Децембар 

5.  

 

       -II- 

Размена искустава 

са стручних 

усавршавања 

Прослава Светог 

Саве 

Сарадња са 

школском 

библиотеком 

 

 

       -II- 

 

 

 

 

       -II- 

 

 

 

 

        -II- 

Јануар 

6.  

 

       -II- 

Припреме за 

такмичења, 

литерарни 

конкурси 

Анализа огледних 

и угледних часова 

 

 

       -II- 

 

 

 

 

        -II- 

 

 

 

 

        -II- 

Фебруар 

7.  

 

       -II- 

Анализа 

припремне наставе 

за матурски испит 

и такмичења 

Извештај са 

Педагошког 

колегијума 

 

 

       -II- 

 

 

 

 

       -II- 

 

 

 

 

       -II- 

Март 

8.  

 

 

        -II- 

Анализа успеха на 

крају трећег 

тромесечја 

Извештај о раду 

секција 

Тешкоће у раду и 

како их превазићи 

 

 

 

        -II- 

 

 

 

 

 

      -II- 

 

 

 

 

 

        -II- 

Април 

9.  

 

 

 

        -II- 

Организација 

матурског испита 

Разговор о темама 

Мере за 

мотивисање 

ученика за рад, 

учешће у 

секцијама, 

 

 

 

 

        -II- 

 

 

 

 

 

 

 

       -II- 

 

 

 

 

 

 

 

         -II- 

Мај 



такмичењима и 

хуманитарним 

акцијама 

10.  

        -II- 

Анализа 

реализације 

планова на крају 

школске године 

Анализа 

реализације рада 

већа 

Подела часова за 

наредну школску 

годину  

 

        -II- 

 

 

      -II- 

 

 

       -II- 

Јун 

11.  

       -II- 

Извештај о раду 

већа 

Анализа успеха на 

крају школске 

године 

 

       -II- 

 

 

       -II- 

 

 

       -II- 

Август 

12. Прилагодити 

захтеве и темпо 

рада различитим 

потребама 

ученика 

Прилагодити 

наставне 

материјале 

индивидуалним 

потребама 

ученика 

Посветити време 

ученицима у 

складу са 

њиховим 

образовним и 

васпитним 

потребама 

Додатна 

подршка 

Усклађивање 

критеријума 

оцењивања на 

нивоу већа 

Самопроцењива

ње ученика 

Похваљивање 

напретка 

 

Одабирање 

разноврсних 

облика рада 

Планирање 

активности за све 

ученике 

Ефикасно 

планирање времена 

како би се свим 

ученицима 

посветила пажња 

Усвојити постојеће 

и урадити нивое 

који нису урађени 

Радионице о 

формативном 

оцењивању 

Повратне 

информације 

учинити јасним 

Пратити напредак 

ученика у складу са 

Правилником 

Састанци 

стручног већа 

Индивидуални 

састанци са 

психологом 

Бележнице о 

оцењивању 

Анализе на 

одељењским 

већима 

Иницијална 

процењивања 

знања ученика 

Припремање 

наставника за 

час 

Огледни часови 

и корелације 

Анализе на 

стручним 

већима 

Сви чланови 

већа у 

сарадњи са 

психологом и 

осталим 

наставницим

а 

Записник 

 

Дневник 

евиденције 

 

Личне 

бележнице 

Током 

целе 

школске 

године 

13. Презентовање 

усвојених 

критеријума и 

Правлиника о 

Информисати 

ученике 

Анализа успеха и 

посигнутих мера 

Сајт,родитељск

и састанци, 

Савет 

родитеља, 

Сви 

наставници 

Записник 

Бележнице 

Дневник 

евиденције 

Током 

целе 

школске 

године 



оцењивању 

Подршка 

ученицима који 

имају тешкоће  

Укључивање 

родитеља и 

сарадња са њима 

Развијање свести 

о здравим 

стиловима 

живота 

Адекватно 

реаговање на 

проблеме 

ученика из 

осетљивих група 

 

 

Е- учење 

Израда образаца за 

похађање допунске 

наставе 

Радионице, 

такмичења, 

секције, пројекти 

Едукација 

наставника 

стручно веће 

Сарадња са 

родитељима 

Обележавање 

Дана 

толеранције, 

Дана 

друштвених 

игара, Дана 

породице, 

Радионице, 

конкурси, 

предавања 

 

 

 План рада стручног већа за област предмета: Математика, физика, рачунарство и 

информатика 

 

Р.б

р 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Уочавање 

недостатака у 

реализацији 

постављених 

задатака 

Извештај о раду 

Стручног већа у 

претходном периоду 

Подношење 

извештаја 

дискусија 

Руководилац 

стручног већа 

Записник VIII 

2. Већа успешност у 

савладавању 

наставних 

садржаја 

Ажурирање предлога 

за избор уџбеника и 

друге литературе 

Предлог 

Дискусија 

Чланови већа Коришћење 

изабраних 

уџбеника 

VIII 

3. Унапређивање 

наставе 

Усвајање 

критеријума 

оцењивања знања по 

нивома знања за све 

разреде 

Предлози, 

дискусија, 

размена 

искустава 

Наставници  

Стручна већа 

Школски сајт VIII 

4. Усклађивање 

термина са 

израдом писмених 

задатака  других 

предмета 

Одређивање 

календара израде 

писмених задатака и 

писмених вежби 

План  Наставници Записник 

Огласна 

табла 

Књига 

евиденције 

Школски сајт 

IX 

5. Инклузија и 

формирање 

комисије за 

израду посебних 

планова (у случају 

потребе) 

Укључивање деце са 

посебним потребама 

у редовну наставу 

Анализа потреба 

Израда ИОП-а 

Наставници 

Школски 

психолог 

Одељењски 

старешина 

Родитељ 

Записник 

ИОП 

IX, по 

потреби 

6. Прилагођавање 

планова рада 

Ажурирање 

глобалних, 

Дискусија 

Размена 

Наставници Портфолио 

наставника 

IX 



специфичностима 

ученика и 

подручјима  рада 

оператвних  планова 

и припрема 

 

искустава 

Корелација  

7. Подстицати, 

продубљивати  и 

унапређивати 

развој надарених 

ученика 

Идентификација 

даровитих ученика 

Анкета 

Интервју 

Постигнути 

резултати у 

претходном 

периоду 

Додатна настава 

Наставници 

Ученици 

родитељи 

Евиденција у 

посебним 

књигама 

Дипломе 

X-VI 

8. Додатна подршка 

ученицима који 

имају тешкоће у 

савладавању 

наставних 

садржаја 

Организовање 

допунске наставе у 

школи,е-настава 

Организовање 

часова, 

Консултације, 

сајт 

Стручно веће 

Наставници 

Одељењски 

старешина 

Родитељи 

 

Евиденција у 

посебним 

књигама 

Праћење 

постигнућа 

Број ученика 

који су 

савладали 

програм или 

број 

поправљених 

недовољних 

оцена 

Посета сајту 

X-VI 

9. Развијање 

такмичарског 

духа, 

развој 

самопоуздања код 

ученика и 

евалуација рада 

наставника, 

размена искустава 

Учешће на 

такмичењима 

Припремање 

ученика за 

такмичење  

Тестирање 

 

Наставници 

Ученици 

Евиденција 

Извештај 

 

XI-VI 

10. Сарадња са 

Природно 

математичким 

факултетом 

Унапређивање и 

осавремењивање 

васпитно-

образовног рада 

Менторски рад 

наставника школе са 

студентима.   

Договор 

размена 

информација 

семинари  

Менторски рад 

Промоције 

Стручно веће 

Наставници 

Фотографије, 

дописи, 

дневник 

евиденције 

Током 

године 

11. Подршка 

ученицима у циљу 

постизања бољих 

резултата 

Анализа успеха 

ученика, пружање 

помоћи ученицима, 

стимулисање за боља 

постигнућа, 

Развијање код 

ученика 

самооцењивање и 

ангажовање у 

оцењивању вршњака, 

Похвале ученика 

Извештај 

Дискусија 

Предлози 

Сајт 

 

Стручно веће 

Одељењска 

већа 

Наставници 

 

 

Записник Током 

године 

12. Унапређење 

наставе 

Планирање стручног 

и методичког 

усавршавања 

наставника 

Предлог тема 

објављених у 

Каталогу за 

стручно 

Стручно веће 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Допис 

Извештај 

 

Током 

целе 

године 



Пружање подршке 

стручног сарадника 

наставницима 

усавршавање 

Кроз 

индивидуалне и 

групне разговоре 

са 

наставницима,пр

ужање конкретне 

помоћиза 

одређене 

теме,присуствова

ње часовима и 

заједничка 

анализа,сарадња 

више наставника 

наставници 

13. Реализација 

акционог плана из  

Самовредновања 

Настава и учење 

 

 

 

дијагностичка  

процена знања 

ученика, 

Коришћење 

разноврсних метода 

и облика рада на 

часу 

-планирати 

активности,тј.задатке 

за ученике 

-е-настава као вид 

допунске наставе 

-ефикасно 

планирање времена 

како би се свим 

ученицима посветила 

пажња 

 

Идентификација 

ученика са 

тешкоћама 

Идентификација 

даровитих 

ученика 

Подршка учењу 

кроз додатну и  

допунску наставу  

Учешће на 

такмичењима  

Секције 

Учење на даљину 

Вршњачка 

едукација 

 

Стручно веће 

Наставници 

Родитељи  

Ученици 

сајт 

 

Евиденција у 

посебним 

књигама 

-анализа 

резултата 

Током 

целе 

године 

Безбедност и 

сигурност  ученика у 

школи 

-брига о 

ученицима 

-превенција 

насиља 

-предавања 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Тим за 

безбедност 

Правилник о 

безбедности 

ученика у 

школи 

извештај 

Током 

целе 

године 

 Подстицање 

позитивних ставова и 

развој социјалних 

вештина 

 

-лични и 

социјани развој 

-часови 

одељењског 

старешине 

-предавања  

-развој школског 

спорта 

Одељењске 

старешине 

Стручна 

служба 

Установе за 

бригу о деци 

Извештај Током 

целе 

године 

 Радионице о 

формативном 

оцењивању, 

Планирање 

оцењивања,праћење 

напредовања 

ученика,развијање 

код ученика 

-бележење о 

напредовањ 

ученика 

-анализе и 

дискусије на 

одељенским 

већима,стручним 

већима 

-просветни 

саветник 

Драгана 

Оцокољић 

-наставници 

-одељенски 

старешина 

-председник 

Извештај 

 

Током 

целе 

године 



самооцењивање и 

ангажовање у 

оцењивању вршњака 

Похваљивљње 

ученика 

 

 

стр.већа 

14. Реализација 

акционог плана 

Развојног плана 

установе   

Унапређивање рада 

установе   

Интервјуисање 

Анкетирање 

Праћење 

Анализа  

Наставници 

 

Извештај X-VI 

Постигнућа 

ученика 

Континуирано 

праћење постигнућа 

ученика 

Оцењивање-

формативни и 

сумативно 

(округли 

столови) 

-Обавезни 

иницијални 

тестови 

-заједнички 

пројекти 

наставника и 

ученика 

-матурски испити 

Наставници 

Родитељи  

Ученици 

Одељењске 

старешине 

Школски сајт 

 

Правилник 

Иницијални 

тестови  

Пројекти 

Сталан 

посао 

Настава и учење Унапређење 

наставног процеса 

-настава у 

служби 

унапређења 

школских 

ресурса 

-Планирање 

оцењивања 

-организовање 

угледних и 

огледних часова 

-мотивација за 

учење (округли 

столови) 

-развој 

библиотечке 

наставе 

Наставници 

Родитељи  

Ученици 

Одељењске 

старешине 

Записници 

Извештаји 

 

Сталан 

посао 

Ресурси  Стручно 

усавршавање 

наставника  

-унапређење 

наставе у 

лабораторијама   

Наставници 

 

Уверења о 

стручном 

усавршавању 

Сталан 

посао 

 

 

 План рада стручног већа за област предмета друштвених наука – Оливера Кудра 

 

 Циљ Активност Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Инструмент

и прећења 
Динамика 

1. Укључивање 

наставника у 

реализацију 

постављених 

задатака 

Информисање већа о 

закључцима 

Педагошког 

колегијума 

Подношење 

извештаја 
Руководилац 

стручног већа 
Записник Септембар 

2 Прилагођавање Размотрити Свеска  о Чланови Записник Септембар 



захтевима и 

могућностима 

учења 

Правилник о 

оцењивању 
напредовању 

ученика 
актива 

3. Ученици да сами 

процењују свој 

напредак 

Усвојити већ 

постојеће 

критеријуме и и 

израдити 

критеријуме за нивое 

који нису урађени 

Састанак 

Педагошког 

колегијума и 

чланова актива 

Чланови 

актива 
Записник Септембар 

4. Прављење 

евиденције  о 

постигнућима 

наставника 

Подела компетенција 

на нивоу актива 
Разговор и 

размена 

мишљења 

Чланови 

актива 
Записник Септембар 

5. Успешно 

извођење наставе 
Стручно 

усавршавање 

наставника 

семинари руководиоци  

директор 
Записник од октобра 

до марта 

6. унапређење 

наставе и подршка 

ученицима 

тематска настава, 

библиотечка настава 
обележавање 

дана филозофије, 

толеранције, 

породице, 

холокауста, 

првог светског 

рата, дискусије и 

презентације 

струцни 

сарадници, 

наставници 

Записник од 

новембра 

до маја 

7. мерити 

мотивацију 

ученика  

израда\анкетних 

листића 
 

Сарадња са 

наставницима, 

посета тима за 

самовредновање 

психолог, 

педагог, 

предметни 

наставници. 

Записник децембар 

и,мај 

8. Укључивање што 

већег броја 

ученика 

Формирање секција Испитивањем 

интересовања 

ученика 

Чланови 

актива 
Записник Октобар 

9. мотивација 

уценика  и 

подстицај за рад 

посета фестивалу 

науке и  културним 

центрима 

презентације, 

радионице 
Чланови 

актива 
Записник децембар,

фебруар, 

март 
10. подрска 

ученицима 
отварање блога свих 

наставника актива 
задужења 

ученицима, 

обавештења о 

актуелним 

догађајима 

Чланови 

актива 
Записник новембар 

11. Подстицати развој 

ученика 
Откривање 

надарених ученика и 

планирање рада са 

њима 

Праћењем 

постигнућа 

ученика, 

њихових изјава и 

разговора са 

родитељима 

Чланови 

актива 
Записник Новембар 

12. Промоција науке Посета научном 

клубу, сарадња 

ученика и 

наставника кроз 

реализацију 

пројеката 

Држање 

огледних часова 
Чланови 

актива 
Записник Новембар 

13. Оспособљвање за 

живот после 

школе 

Помоћ ученицима за 

борбу са 

свакодневним 

стресом 

Педагошко 

васпитни рад 
Чланови 

актива 
Записник Новембар 

14. Унапређење Праћење реализације Подношење Чланови Записник Децембар 



наставе редовне наставе извештаја актива 
15. Побољшање 

односа у оквиру 

актива, повећање 

квалитета рада 

Саветовање 

наставника-

међусобна посета 

часова 

Посета часова и 

разговори 
Чланови 

актива 
Записник Децембар 

16. Унапређење 

наставе  
Модерна 

информациона и 

комуникациона 

технологија 

Демонстрација 

нових метода 

наставе 

Предметни 

наставник 
Чланови 

актива 

Припрема и 

фотографије 

са одржаних 

активности 

Јануар 

17. Подизање свести 

о значају добре 

комуникације и 

уочавању 

проблема 

Атмосфера у 

одељењу, однос 

ученика и професора 

Размена 

искустава 
Чланови 

актива 
Записник Фебруар 

18. Представљање 

постигнућа школе 

и ученика 

Презентација школе 

на Сајму образовања 
Припрема 

садржаја 
Чланови 

актива 
Записник Април 

19. Унапређење рада 

Стручног већа 
Анализа 

једногодишњег рада 
Израда анализе Руководилац 

стручног већа 
Записник Јуни 

20. Организација 

наставе према 

важећим 

педагошким 

нормама 

Прелиминарна 

подела часова на 

наставнике за 

2017/2018. 

Договор у оквиру 

већа 
Чланови 

актива 
Записник Јуни 

 

 

 

 

Сарадња са родитељима 
 

 

Р.  
Бр. 

Циљ Активност Начин 

реализаци

је 

Носиоци Инстру

мент 

паћења 

Дина

мика 

1. 

седница 

Савета 
родитељ

а 

-Укључивање родитеља у 

рад школе 
 

 
Подршка ученицима 
 

Упознавање родитеља 

са Правилником рада 

Савета родитељa 
Конституисање новог 

Савета и избор новог 

председника 
Избор нових 

представника Савета 

родитеља у Школски 

одбор 
и Тим за развојно план 

и Самовредновање и 

Тим за безбедност и 

заштиту деце од 

злостављањаи 

занемаривања 
Усвајање предлога на 

избор агенције  за 

реализацију екскурзије 

за други и четврти 

разред 

Заједнички 

састанак  
презента 

ција 
 

 

 

директор школе 
стручни 

сарадници, 

Јасминка 

Воштинић, 
Мирјана Ивезић 
 

Записн

ик  
IX 



Упознавање са 

Акционим планом за 

2016/17 г за Школски 

развојни план и 

Самовредновање  
2. 

седница  
Сагледавање резултата 

ученика и предлог мера за 

побољшање успеха  
 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха на 

крају првог 

класификационог 

периода  
 Извештај о 

реализацији екскурзија 

другог и четвртог 

разреда  
 Извештај о 

средствима утрошеним 

од средстава за 

подизање ученичког 

стандарда 
 Анализа успеха 

ученика у Чешкој 
 

Заједнички 

састанак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски 

педагог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записн

ик  
X 

3. 

седница  
 

 

 

 

 

 

Сагледавање резултата 

ученика и предлог мера за 

побољшање успеха 

 Анализа успеха на 

крају полугодишта  
Усвајање предлога на 

избор агенције  за 

реализацију екскурзије 

за први трећи раред  
Упознавање родитеља 

са радом Ђачког 

парламента и њиховим 

активностима  
Извештај о 

реализацији плана 

мера за унапређење 

рада установе 

Заједнички 

састанак 
Школски 

педагог 

 
Председник 

ђачког 

парламента 
 

 

Записн

ик 
I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

седница  
 

Сагледавање резултата 

ученика и предлог мера за 

побољшање успеха 

Анализа успеха на 

крају трећег 

класификационог 

периода  
Извештај о 

реализацији екскурзије 

за  први и други разред  
Безбедност наших 

ученика  

Заједнички 

састанак 
Школски 

педагог 

 
Тим за 

безбедност 
Школски 

полицајац  
 

Записн

ик  
I, IV, 

VI 
 

5. 

седница  
Сагледавање резултата 

ученика и предлог мера за 

побољшање успеха 

Анализа успеха на 

крају другог 

полугодишта 

Постугнућа наших 

ученика на спортским 

и другим такмичењима  
Награде и похвале  

Давање сагласности на 

предлог релација за 

реализацију екскурзија 

за други, трећи и 

четврти разред  

Заједнички 

састанак 
Школски 

педагог 
Директор 
представник 

родитеља, 
од.старешина 

Записн

ик 
VI 



Давање сагласности на 

предложену структуру 

трошкова за подизање 

ученичког стандарда  
 

 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Упознавање 

родитеља са 

Правама и 

обавезама 

родитеља и 

начину 

укључивања у 

рад школе  

Организација 

трибина, 

презентације на 

родитељским 

састанцима  

 

Предметни 

наставници 

филозофије и 

социологије 

воде организују 

дискусионе 

групе, 

одељењске 

старешине на 

родитељским 

састанцима 

Предметни 

наставници 

филозофије 

и 

социологије;  

Пед.-

психолошка 

служба; 

Одељењске  

старешине; 

Фотографије  

Записници 

Током 

године 

2. Веће учешће 

родитеља у раду 

школе 

Упознавање 

родитеља о 

занимањима 

којима ће се 

бавити и сл... 

Организација 

трибина,  анкета о 

задовољству 

сарадње са 

школом,  

обележавање дана 

толеранције, дана 

друштвених игара, 

дана комуникације, 

дана породице, 

представљање 

занимања, 

Одељенске 

старешине на 

састанцима са 

родитељима, 

посете сајту 

Наставници, 

родитељи, 

тимови 

Записници, 

сајт школе, 

фотографије 

Током 

целе 

године 

3. Уклањање 

постојећих 

предрасуда које 

представљају 

препреку 

партнерству и 

едукацији 

Отворена 

врата/заједнички и 

тематски 

родитељски 

састанци 

Утврђени дани 

(гугл календар) 

за консултације 

са 

наставницима 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

помоћници 

директора 

Гугл 

календар 

Током 

године 

4. Разбијање 

барикаде 

родитељ-

наставник-

ученик;  

Едукација 

родитеља и 

наставника о 

комуникацијски

м вештинама, 

медијацији; 

Промовисање 

позитивних 

Радионице/презент

ације/округли 

столови на 

различите теме 

(значај сарадње 

породице и школе, 

потребе деце, 

решавање 

конфликата...) 

Организовање 

радионица на 

којима ће се 

идентификоват

и проблеми и 

износити 

мишљења  

Одељењске 

старешине,  

Пед.-

психолошка 

служба; 

Колеге 

едуковане за 

медијације; 

Дневник 

евиденције, 

записник, 

фотографије 

Током 

године 



искустава и 

праксе; 

5. Промовисање 

школе и успеха 

ученика 

Организација 

изложби ученичких 

радова; 

Организација 

сајмова у школи; 

Представљање 

образовних 

профила у 

заједници; 

На секцијама 

припремити 

радове поводом 

обележавања 

важних датума 

у школи и 

промоција 

школе на 

Шумадијасајму  

Предметни 

наставници 

Тим за 

безбедност 

Ђачки 

парламент и 

секције 

Фотографије Током 

целе 

године 

7. Едукација 

родитеља и 

наставника и 

ученика о 

значају 

породице у 

друштву  

Дани породице; 

Дани 

комуникације; 

Презентације, 

радионице 

Тим за  

 безбедност  

Фотографије, 

сајт школе 

Током 

целе 

године 

 Предлог глобалног плана обавезних родитељских састанака 
 

Р. 

бр. 
Циљ Активности Начин реализације Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Упознавање 

родитељима са 

динамиком и 

начином рада 

Први родитељски 

састанак 

 

 

Међусобно 

представљање 

Усвајање Плана рада 

родитељских 

састанака 

Информисање 

родитеља о подручју 

рада и предметима 

 Упознавање 

родитеља 

саПравилником о 

понашању ученика 

Избор представника 

у Савет родитеља  

Договор о 

терминима за 

консултације 

Прикупљање 

релевантних 

информација о 

здрављу ученика или 

неким другим 

садржајима-

разговором 

Упознавање 

родитеља са 

безбедносном 

ситуацијом у школи 

Одељенски 

старешина 

родитељи 

Записник Почетак 

IX 

2. Информисање Други Договор око Одељенски записник Поче 



родитеља и 

добијање 

сагласности за 

одређене 

активности 

родитељски 

састанак за 

матуранте 

екскурзије за 3 и 4 

разред 

Информисање 

родитеља о ``ђачком 

динару`` 

Подстицање 

родитеља да 

мотивишу децу за 

упис на студије 

старешина 

Директор 

Представник 

тима за 

Каријерно 

вођење  

так 

X 

3. Остваривање што 

бољег успеха 

ученика и 

наставника 

Други  

родитељски 

састанак  за 

остале разреде 

Упознавање 

родитеља са успехом 

ученика 

Конкретно 

информисање о 

организовању 

допунске 

наставе,додатне, 

секција,упућивање у 

Петницу и 

регионални Центар 

за таленте 

Упознавање са 

изостанцима, 

дисциплином,награђ

ивању и кажњавању 

ученика 

Упознавање са 

инклузивном 

наставом и 

прихватањем 

различитости 

Упознавање са 

међународном 

сарадњом,могућност 

школовања у Чешкој 

и свим планираним 

активностима у 

Школи. 

Упознавање са 

Правилником о 

оцењивању 

Упознавање 

родитеља са 

безбедносном 

ситуацијом у школи 

Одељенски 

старешина 

Стручна 

служба 

Припрема 

инф. 

Директор 

Припрема 

инф. 

Тим за 

безбедност 

припрема инф. 

Записник  Почетак 

XI 

  4. Праћење 

остварених 

резултата 

 и развоја ученика 

и сагледавање 

праваца за 

корекцију 

Трећи 

родитељски, а 

четврти за 

матуранте 

Анализа успеха и 

дисциплине 

на полугодишту 

Упознавање 

родитеља са 

ставовима 

одељенског већа 

упознавање са 

ставовима и 

предлозима 

родитеља и 

Одељенски 

старешина 

Записник Крај XII 



обавештавање 

надлежних 

5. Информисање и 

саветовање 

родитеља 

Пети родитељски  

за матуранте 

Анализа успеха и 

дисциплине 

Упознавање са 

матурским испитима 

Организовање 

прославе матуре 

Професионално 

информисање 

родитеља о 

могућностима 

школовања 

Одељенски 

старешина 

Психолог, 

припрема 

материјала 

Тим за 

каријерно 

вођење 

Записник Крај III 

6. Информисање и 

договор око 

благовременог 

организовања 

ученика 

Четврти 

родитељски 

састанак,  за 

остала 

одељења 

Анализа успеха и 

дисциплине 

ученика 

-договор око 

екскурзија I раз. 

Одељенски 

старешина 

Записник Почетак 

IV 

7. Евалуација 

ангажовања 

од.старешине, 

ученика и 

родитеља 

Пети родитељски 

састанак  за 

остала одељења  

Саопштавање 

резултата  рада на 

крају  школске 

године 

Награђени ученици и 

одељења 

Одељенски 

старешина 

 

 

 

Записник Пред крај 

VI 

 

 

      

Годишњи план стручног усавршавања 
 

 Годишњи план стручног усавршавања директора 
 

У складу са Правилником, стручно усавршавање директора реализоваће се према властитом 

плану и програму чије су оквирне смернице наведене у програму рада директора, у следећим 

областима: 

 

Садржај (тема 

или назив 

семинара) 

Област 

усавршавања 

Начин 

реализације 

Ниво 

(ваншколско 

или на нивоу 

школе 

прецизирати 

стр. веће) 

Време 

реализације 
Реализатор 

У складу са 

потребама 

Закони, 

правилници, 

упутства 

Упознавање са 

прописима, 

упутствима, 

консултације 

У школи и 

ван ње 

Континуирано 

праћење 

У зависности 

од 

проблематике 

У зависности 

од 

организатора 

Педагогија, 

дидактика, 

методике 

Праћење 

периодике и 

савремене 

литературе, 

интернет 

претрага, 

консултације и 

дискусије са 

сарадницима, 

размена 

искустава, 

У школи и 

ван ње 

Континуирано 

Лично, у 

сарадњи са 

педагогом  

      или на 

семинару 

Педагошка и 

развојна 

психологија 

Континуирано 
Лично, у 

сарадњи са 

психологом 

или на 

семинару 
Комуникација 

и конфликти 

Током школске 

године 

Руковођење Током школске Лично или на 



и/или 

присуство на 

семинару 

године семинару 

Информационе 

технологије у 

служби 

образовања 

Континуирано 
Лично или на 

семинару 

Стручно 

усавршавање у 

установи 

Посета 

часовима,  

учешће у раду  

Наставничког 

већа,  

Педагошког 

колегијума  

и тимова 

Присуство и  

евалуација 

На нивоу  

школе 

Током  

школске  

године 

Стручна  

литература,  

часописи,  

увид у  

реализацију  

угледних  

часова 

 

 

 Годишњи план стручног усавршавања стручних сарадника и наставника 
 

 Назив планираног стручног 

усавршавања  
Планирано време 

остваривања  
Носиоци активности 

У установи 

 

Посета стручним трибинама по посебном распореду наставници 

Актив стручних сарадника 

Крагујевца 

Током школске године Педагози и психолози 

Крагујевца 

„Ментално здравље“ 

 

 

 

 

„Индикатори за прелиминарну 

идентификацију жртава 

трговинељудима-образовање“ 

 

Октобар 

 

 

 

 

Новембар 

Психолог и Тим за 

безбедност и заштиту деце 

од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ван установе  

341-Допунска настава са 

посебним освртом на 

образовни рачунарски софтвер 
бодова: 

Компетенцијa: K1 

Приоритети: П1 

бодова:8 

У договору са ЦСУ 

Крагујевац  

Аутори акредитованих 

програма 

 

442-Примена формативног и 

сумативног оцењивања – 

„Плави дневник“: пример 

добре праксе 

Компетенцијa: K2 

Приоритети: П2 

бодова:8 

У договору са ЦСУ 

Крагујевац 

Аутори акредитованих 

програма 

 

11- Од квалитетног наставника до 

успешног и задовољног ученика 

Компетенцијa: K2 

Приоритети: П1 

бодова:8 

У договору са ЦСУ 

Крагујевац 

Аутори акредитованих 

програма 

 

16- Адолесцент и специфични 

стилови контакта у породици – обука 

за рад са ученицима и родитељима 

Компетенцијa: K3 

Приоритети: П2 

У договору са ЦСУ 

Крагујевац 

Аутори акредитованих 

програма 

 



бодова:8 

306-Индивидуални образовни план – 

корак у пракси 

Компетенцијa: K3 

Приоритети: П2 

бодова:8 

У договору са ЦСУ 

Крагујевац 

Аутори акредитованих 

програма 

 

 

 

 

 

Оглед 
 

У Првој техничкој школи од школске 2010/2011 године почето је са праћењем 

занимања : електротехничар мултимедија као огледног одељења. Код овог образовног 

профила врши се квалитативна анализа само стручних предмета. Ово одељење броји 30 

ученика 

Школске 2011/2012 године уведена су  2 нова  огледна одељења у два подручја рада и 

то администратор рачунарских мрежа на електротехници и архитектонски техничар на 

подручју рада геодезија и грађевинарство. 

Школске 2012/2013. године уведено је ново огледно одељење електротехничар 

информационих технологија на подручју рада електротехника.  

Архитектонски техничар, администратор рачунарских мрежа и електротехничар 

информационих технологија имају  24 ученика. Архитектонски техничар и администратор 

рачунарских мрежа су изашли из огледа. 

Према методологији праћења реализације огледа у школској пракси, добијеној од 

стране  Центра за стручно и уметничко образовање, огледи се прате од стране тима, а његов 

састав  чине: 

 

- директор школе 

- представник наставника општеобразовних предмета који реализује наставу у 

огледном одељењу 

- представник наставника општестучних предмета који реализује наставу у огледном 

одељењу 

- предстваник наставника стручних предмета који реализује наставу у огледном 

одељењу 

- стручни сарадник школе 

- одељењски старешина огледног одељења 

 

Одлуком директора школе  именован је школски  координатор Вера Лазић  

 

 Задаци координатора школског тима су: 

 

- координација рада чланова школског тима и наставника у сваком одељењу 

- организација прикупљања упитника за квалитативну анализу програма 

- ажурирање базе података и вођење предметних досијеа 

- комуникација са координатором тима за развој програма образовног профила и 

Центром, поводом идентификованих проблема 

- комуникација са координаторима школских тимова огледних школа у којима се 

реализују исти огледи 

- достављање периодичних извештаја комисији Заједнице и Центру 

- континуиран рад на промоцији и извештавању Наставничког већа, Савета родитеља 

и Школског одбора о огледу 

- комуникација и сарадња са социјалним партнерима   

За протеклих 10  година, а и ове школске године, занимање електротехничар за 

 електронику на возилима, администратор рачунарских мрежа, архитектонски 



 техничар и електротехничар информационих технологија   су била    најатрактивнија 

занимањима јер се на њих  уписују ученици са знатно бољим успехом из основне школе и 

постоји већи број заинтересованих ученика од броја предвиђних за упус.  

Мишљење ученика огледних одељења је позитивно, пре свега јер је практична 

настава заступљена у знатној мери и што су наставни планови растерeћени општих предмета. 

Мишљења професора су подељена, углавном су позитивна. Професори стучних предмета 

замерају недовољним стручним обукама, а професори општестучних предмета негодују због 

смањеног фонда часова. 

 

 

Огледна одељења у школској 2016/2017. 

 

Подручје рада  Електротехника 

Образовни профил Електротехничар мултимедија 

Разред Први  Други Трећи Четврти 

Бројно стање / 34 28 26 

Одељењски старешина / Мирјана 

Милојевић 

Драгана 

Обрадовић   

Весна 

Михаиловић 

Чланови тима за праћење огледа: 

1. Марија Ивановић,    школски координатор 

2. Драгана Обрадовић, одељењски старешина 

3.Весна Михаиловић,  одељењски старешина,  представник стручних предмета 

4.Дарко Алексић,         одељењски старешина 

5.Јасмина Банковић,    представник општестручних предмета 

6.Биљана Јовановић  ,  представник општеобразовних предмета 

7.                                 ,   школски педагог 

  

 

Подручје рада Електротехника 

Образовни профил Администратор  рачунарских мрежа 

Разред Први Други Трећи Четврти 

Бројно стање / / 19 18 

Одељењски старешина / / Вера 

Степановић 

Славица 

Стергиоу 

Чланови тима за праћење огледа: 

1. Марија Ивановић,    школски координатор 

2. Вера Степановић ,    одељењски старешина 

3. Славица Стергиоу,   одељењски старешина 

4. Наташа Ђуровић,     представник општеобразовних предмета 

5. Ненад Здравковић,   представник стручних предмета 

6. Вера Степановић,     представник општестручних предмета 

7.                              ,      школски педагог 

Подручје рада Електротехника 

Образовни профил Електротехничар информационих технологија 

Разред Први Други Трећи Четврти 

Бројно стање 24 24 24 20 

Одељењски старешина Јелена 

Максовић 

Марија 

Ивановић 

Стојка Ерић Mарија 

Миленковић 



Чланови тима за праћење огледа: 

1. Марија Ивановић,      школски координатор 

2. Стојка Ерић ,              одељењски старешина 

3. Марија Миленковић, одељењски старешина,   

4. Јелена Максовић      , одељењски старешина 

5. Вера Степановић,       представник општестручних предмета 

6. Ђурђе Атанацковић,  представник стручних предмета 

7.                                     , школски педагог 

Подручје рада Геодезија и грађевинарство 

Образовни профил Архитектонски техничар 

Разред Први Други Трећи Четврти 

Бројно стање / / 24  

  

24 

Одељењски старешина / / Весна Савић Весна 

Младеновић 

Чланови тима за праћење огледа: 

1. Марија Ивановић,     школски координатор 

2. Весна Савић ,            одељењски старешина 

3. Весна Младеновић,  одељењски старешина 

4. Кристина Николић,  представник стручних предмета 

5. Дејана Вуловић,        представник  општеобразовних предмета  

6. Милован Павловић,  представник општестручних предмета 

7.                          ,          школски педагог 

 

 

 Акциони план тима за оглед 

 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

 

1. 

 

-Операцио -

нализација 

активности 

-Ефикасније 

обављање 

задатака јер су 

утврђени сви 

потребни 

елементи 

програма и 

динамика њихове 

реализације 

 

 

 

-Израда плана рада 

за школску 

2016/2017 год. 

-Упознавање 

чланова колектива 

са израђеним 

планом 

-Проширење тима 

-Упознавање 

чланова тима са 

њиховим задацима, 

обавезама и 

одговорностима 

 

-Састанак 

чланова  

тима  -

Извештај 

Наставни-

чком већу, 

Савету 

родитеља   

 

- Чланови 

тима    

 

-Записник, 

извештај, 

 

 

септембар, 

октобар 

 

2. 

 

-Увид у 

реализацију 

наставних 

планова и 

 

-Анализа 

реализације 

наставних планова 

и програма 

 

-Састанак 

тима са 

стручном 

службом, 

 

-Чланови 

тима  

-Чланови 

Одељењског 

 

-анкета 

-записник 

 

 

октобар 

новембар 

децембар 

 



програма 

-Ефикаснији рад 

тима 

-Утврђивање 

проблема који се 

јављају током 

наставе и мере за 

њихово отклањање 

-Анализа 

постигнућа 

ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода 

-Реализација блок 

наставе 

 

члановима 

тима, 

члановима 

Одељењских 

већа 

-Израда и 

спровођење 

анкете 

већа 

 

фебруар 

март 

април 

 

3. 

 

-Увид у 

унапређивање 

квалитета и 

ефикасности 

образовно-

васпитног рада 

-Увид у 

унапређивање 

система тимског 

рада међу 

ученицима 

 

 

-Анализа 

постигнућа 

ученика на крају 

другог 

класификационог 

периода 

-Праћење 

корелације 

садржаја 

наставе којима 

се обезбеђује 

постизање 

прописаних 

исхода знања и 

вештина у склопу 

различитих модула 

/тема и наставних 

Предмета 

- Анализа 

постигнућа 

ученика на крају 

трећег 

класификационог 

периода 

 

 

-Састанак 

тима са 

стручном 

службом, 

члановима 

тима, 

члановима 

Одељењских 

већа 

 

 

-Чланови 

тима  

-Чланови 

Одељењског 

већа 

  

 

 

-записник 

 

 

4.  

 

-Увид у 

унапређивање 

квалитета и 

ефикасности 

образовно-

васпитног рада 

-Увид у 

унапређивање 

система тимског 

рада међу 

ученицима 

- Увид у 

реализацију 

матурских 

испита 

 

- Промоција и 

информисање 

родитеља, ученика,  

социјалних 

партнера и других 

заинтересованих 

за оглед 

- Припрема 

матурског и 

завршног испита  

- Анализа 

ученичких 

постигнућа 

на матурском и 

завршмом испиту 

 

-Састанак 

тима са 

стручном 

службом, 

члановима 

тима, 

члановима 

Одељењских 

већа 

 

 

-Чланови 

тима  

-Чланови 

Одељењског 

већа 

  

 

 

-записник 

 

 

мај 

јун 

август 



- Увид у анализу 

ученичких 

постигнућа на 

крају школске 

године 

- Анализа 

ученичких 

постигнућа 

на крају школске 

године 

-Реализација блок 

наставе 

- Реализација 

плана рада тима 

за оглед и договор 

о раду за наредну 

школску годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праћење реализације годишњег плана рада 
 

Р. 

бр 
Област праћења Циљ Методе/ 

Инструменти праћења 
Носиоци Динамика 

1. Редовна настава 1.Праћење 

остваривања броја 

одржаних часова и 

програмских 

садржаја редовне 

наставе,у складу са 

Год. планом и 

оперативним 

плановима 
 
2.Праћење квалитета 
редовне наставе са 

циљем повећања 

квалитета 

На основу докумената: 
планови и програми, 
Дневник рада, 
извештај о раду школе, 

,записници о обављеној 

контроли МПШУ 
 

 

 
Посета часу,на обрасца за 

процену школског часа 
Евиденције о примени 

иновација 
Евиденције о припреми 

наставника 
евиденције стручног 

усавршавања наставника 
Упитник о самопроцени 

часова самих наставника 
Периодичних анализа 

успеха ученика 
Постигнути резултати на 

такмичењима ученика 

Директор, 

руководиоци 

смена,разредн

и старешина 
Представници 

МП 
Педагог 
Руководиоци 

стручних већа 

Тим за 

самовреднова

ње 

Сталан 

посао 
Извештаји 

тромесечн

о, 
полугоди

шње и на 

крају 

године 
по плану 

директора,

педагога,п

сихолога,с

тручних 

већа 
XI,XII,III,

VI, VI 

2 Ваннаставне 

активности 
(секције, 

Ученички 

парламент, 

Црвени крст, 

екскурзија ,...) 

Праћење броја, врсте 

и садржаја 

ваннаставних  

активности 
 

Записник  
Извештај са екскурзија 
Књига евиденције 

ваннаставних  активности  
 

Педагог  

Тим за 

самовреднова

ње 
 

 

 

XII, VI 

3 Додатна, 

допунска и 

изборна  

настава 
 

Праћење броја 

одржаних 

часова,усклађивањем 

са потребама ученика 

На  основу књиге 

евиденције 
Тим за 

самовреднова

ње 
 

X,XII,III,V

I; 

4 Рад  
Одељенских 

старешина 

Праћење броја 

одржаних часова  
Праћење реализације 

садржаја на 

разредном часу 

Дневник рада Руководилац 

смене  
стручна 

служба 

X,XII,III,V

I; 

5. Огледна 

одељења 
Процена садржаја и 

исхода учења 
Увид у документацију 
Посета часу 
Постигнућа ученика 
Упитници за самопроцену 

ученика и наставника 

Тим за 

самовреднова

ње 
Тим за оглед 

XII,  VI 

6. Акциони план 

за развојно 

планирање 

Имплементација у 

планиране 

активности школе 

Планирани инструменти из 

акционог плана за Развојно 

планирање 

Тим за 

самовреднова

ње 
РП и 

председници 

XII,  VI 



стручних већа 
7 Акциони план 

за 

самовредновање 

Имплементација у 

планиране 

активности школе 

Планирани  инструменти 

из акционог плана за 

Самовредновање –

Постигнућа ученика 

Тим за 

самовреднова

ње 
СВ и 

председници 

стручних већа 

XII,  VI 

8 Педагошко 

руковођење 
Остваривање планова 

рада руководилаца  
И праћење 

постигнутих 

резултата 

Записници, извештаји, 

самопроцене ,анкете и  
 екстерна  процена 

Наставничко 

веће  Школски 

одбор, 
 

VIII 

  

 

 

    

Акциони планови  тимова за праћење реализације 

годишњег плана рада 
 

Тим за израду годишњег плана рада и праћење реализацје 

-Ненад М. Андрић , директор школе 

-Бојана Поповић , школски психолог 

-Ђурђе Атанацковић 

-Руководиоци стручних већа за област предмета 

-Помоћници директора 

 

 

Р 

бр 
Циљ Активности Носиоци активности Методе - 

инструменти 

праћења 

Временска 

динамика 

1. Усагласити 

ставове на 

Педагошком 

колегијуму 

Договор о будућим 

смерницама  и 

садржају 
Подела задужења по 

областима 

Тим и П.колегијум Састанак  

Пед.колегијума 
Од 

половине 

VI 

2. Усаглашавање 

планова са 

Развојним 

планом и 

Акционим 

планом за 

самовредновање 

Упознавање 

координатора 

стручних већа  са 

задацима у изради 

акционих планова  

психолог 

Ђурђе Атанацковић 
координатори 

Састанак и 

појединачне 

инструкције 

VIII 

3. Од 

руководиоца,оде

љенских 

старешина, 

координатора 

тимова,правника

,задужених 

наставника 

Прикупљање и 

обрада материјала 
Тим за израду Год. плана Прикупљен 

материјал 
Од 

половине 

VI и 

половине 

VIII 

3. Приказ бројног 

стања одељења 
Подела образаца за 

одељенске старешине 

и обрада 

Руководиоци Попуњени 

образци 
Половина 

VIII,почетак 

IX 
4. Ажурирање 

података 
Писање Годишњег 

плана рада  
психолог 
Ђурђе Атанацковић 

Написан план До 10. IX  



6. Ажурирање 

података 
Прикупљање прилога Руководиоци стр.већа Прикупљењи 

прилози 
До 10. IX 

7. Упознати , 

консултовати и 

кориговати 

чланове 

Наст.већа 

Упознавање са 

предлогом Год.плана  
Координатор тима Излагање на 

Наставничком 

већу 

Између 

10.IX-12.IX 

8. Сређивање и 

техничка обрада 

текста 

Израда коначне 

верзије плана  
психолог  
Ђурђе Атанацковић 

Написан план 13.IX-15.IX 

9. Усвајање на 

Школском 

одбору 

Упознавање  

Школског одбора са 

планом 

Координатор тима Записник 

Школског 

одбора 

15.IX 

10 Анализа:редовне 

допунске,додатн

е 

наставе,практич

не 
стручних већа, 

тимова,инклузив

не 

наставе,секција,е

кскурзија... 

Праћење реализације 

на полугодишту и 

крају године  

Цео тим Извештаји за 

наведене 

области 

Половином 

I 
 
Почетком 

VII 

 

 
 Акциони план  тима за инклузивно образовање 

 

Чланови тима за инклузивно образовање: 

-Ненад М. Андрић, директор школе 

-Бојана Поповић, школски психолог 

-школски педагог 

-помоћници директора 

-Јелена Јелић 

-Мирјана Ивезић 

-Гордана Радојевић 

-Вера Живанић 

 

Р.б

р 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1 Информисање 

чланова 

Наставничког 

већа 

Инклузивна 

настава 
Презентација 

у оквиру 

стручних већа 

Психолог Записник IX 

2. Прилагођавање 

стандарда 

постигнића 

потребама 

ученика 

Идентификаци

ја ученика за 

индивидуализ

овани начин 

рада 

Увид у 

медицинску 

документацију

, изјаве 

родитеља, 

запажање 

одељењског 

старешине и 

предметних 

наставника 

Наставници 
Родитељи 
 

 

 

Документација 

ученика, 

Дневник 

евиденције, 

евиденција 

наставника 

IX 

3. Операционализа

ција рада 
Формирање 

тима за израду 

Састанак Чланови 

одређеног 

Записник IX, X 



ИОПа, 

прикупљање 

документације 

Одељењског 

већа, секретар 

школе 
4.  Едукација 

наставника на 

свим 

подручјима рада 

Организовање 

интерних 

едукација за 

наставнике 

Презентација 

и радионица 
Наставници који 

су већ похађали 

семинаре са овом 

тематиком и 

психолог школе 

Фотографије, 

записник 
X 

5. Подршка у 

изради и 

примени 

индивидуалног 

образовног 

плана, 

реализација 

акредитованих 

семинара 

Успостављање 

сарадње са 

представници

ма Мреже 

подршке 

инклузивном 

образовању 

Дискусије, 

предавања, 

радионице 

Наставници 
Родитељи 
Педагог, 
Психолог, 
Помоћници 

директора, 

Руководиоци 

стручних већа 

Записници, 
Фотографије 

Током целе 

године 

6.  Додатна 

подршка у раду 

са учеником и 

укључивање 

детета у редован 

образовно-

васпитни рад 

Израда 

педагошког 

профила 

ученика  

Прикупљање 

информација и 

праћење рада 

ученика 

Чланови 

одређеног 

Одељењског већа 

Педагошка 

документација 

ученика 

Почетак X 

7. Индивидуализов

ан начин рада, 

прилагођен 

врсти сметње 

Израда ИОП-а На основу 

педагошког 

профила, 

прилагођавањ

е плана 

Чланови 

одређеног 

Одељењског већа 
Представници 

Мреже подршке 

инклузивном 

образовању 

Педагошка 

документација 

ученика 

Почетак X 

или XII 

8. Инклузија 

ученика у 

редовну наставу 

и вршњачку 

групу 

Реализација 

плана 
Одржавање 

наставе 
Чланови 

одређеног 

Одељењског већа 

Дневник 

евиденције, 

евиденција 

предметних 

наставника и 

одељенског 

старешине 

Током целе 

године 

9. Корекција и 

прилагођавање 

плана 

Праћење и 

евалуација 

плана 

Састанци 

Одељењских 

већа, 

консултације 

са 

родитељима 

Чланови 

одређеног 

Одељењског већа 
Представници 

Мреже подршке 

инклузивном 

образовању 

Записник Тромесечно 
или 

полугодишње 
ње 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План активности тима за безбедност ученика и против насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Чланови тима за безбедност и заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

-Ненад М. Андић, директор школе 

-Данијела Петреш-Гајић, координатор тима 

-Бојана Поповић, школски психолог 

-школски педагог 

-Стефан Радисављевић 

-Ивана Младеновић 

-Весна Младеновић 

-Мирјана Милојевић 

-Слађана Обреновић 

-помоћници директора 

 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активно-сти 

Иснтру-мент 

праћења 

Динамика 

1.  

-Операцио -

нализација 

активности 

-Ефикасније 

обављање 

задатака јер су 

утврђени сви 

потребни 

елементи 

програма и 

динамика 

њихове 

реализације 

-Увид у податке 

о међу- 

секторској 

сарадњи 

 

-Израда плана 

рада за 

школску 

2016/2017 год. 

-Упознавање 

чланова 

колектива са 

израђеним 

планом 

-Проширење 

тима 

-Упознавање 

чланова тима 

са њиховим 

задацима,обав

езама и 

одговорности

ма   

-Формирање 

подтимова за 

превенцију  

различитих 

врста насиља 

-Формирање 

вршњачког 

тима за 

превенцију и 

заштиту деце 

од 

насиља,дефин

исање 

њихових 

задатака,обаве

за,ак-тивности 

и 

одговорности 

како би  

-састанак 

чланова  тима  

Извештај 

Наставни-

чком већу, 

Савету 

родитеља –

Састанак са 

предста-

вницима 

Ученичког 

парламента   

- радиони-це 

из 

Приручника 

Дигитално 

насиље – 

превенци-ја и 

реагова-ње              

  Чланови тима             

Члaнови вршња-

чког тима 

 Чланови Савета 

родите-ља 

Записник, 

извештај, 

фотографије 

Септе-мбар, 

окто-бар 



прецизирали 

свој акциони 

план и 

договор о 

даљем раду 

-активно 

учешће у 

радионицама 

организовани

м на локалном 

нивоу како би 

се упознали са 

могућим 

променама 

закона о 

безбедности и 

његовој 

примени,као и 

међусекторско

ј сарадњи 

-учешће на 

редовним 

састанцима са 

представници

ма школске 

управе,мупа,с

оција-лне 

службе и 

здравствене 

заштите 

-Обука 

наставника, 

родитеља и 

ученика за 

превенцију, 

препознавање 

и итервенцију  

у случајевима 

дигиталног 

насиља 

 

2. -Увид у степен и 

врсте насиља 

-Смањење 

ризика од 

повреда и свих 

опасности 

-Ефикаснији рад 

тима 

-Анализа 

присуства 

насиља  у 

школи и 

упоређивање 

са 

прошлогодиш

њим подацима 

-Одређивање 

ризичних зона 

унутар школе 

и ван ње 

-Израда и 

спровођење 

анкете међу 

-Састанак 

тима са 

стручном 

службом, 

управом 

школе и 

вршња-чким 

тимом 

-Израда и 

спровођење 

анкете 

-Трибина и 

радиони-ца о 

Трговини 

људима 

-Чланови 

тима  

-чланови вршња- 

чког тима 

-инспе- 

ктори МУП-а 

-анкета 

- записник 

-фотогра- 

фије 

 

Октобар 

-нове- 

мбар 



ученицима 

наставницима 

и родитељима 

о 

препознавању 

и превенцији 

насиља 

-Процена 

ризика и 

дефинисање 

интервентних 

мера  

-Едукација о 

проблему  - 

Трговина 

људима 

3. -Стицање 

минимума 

знања и 

вештина 

неопходних за 

превенцију, 

процену ризика 

и реаговање на 

појаве 

насиља,као и 

неговање 

сопственог 

здравља 

-

Информисање 

и пружање 

обуке у 

превенцији и   

заштити 

ученика од 

насиља 

запосленима,С

авету 

родитеља и 

Ученичком 

парламенту 

-организовање 

активности 

које 

омогућавају 

подизање 

свести о 

важности 

физичког и 

психичког 

здравља 

-Презента- 

ције 

-радиони- 

це о мента-

лном здрављу 

Школски 

психолог и 

педагог, 

школски полица-

јац, 

члан школске 

управе, 

вршња-чки 

едукатор 

лекар 

Припрема,фотогр

афије 

Деце-мбар 

4. -Стручно 

усавршава-ње 

чланова тима  

-едукација 

чланова 

вршњачког тима  

-Ефикасније 

спровођење 

предвиђе-ног 

про- 

грама 

 

-Обука 

чланова тима 

и вршњачког 

тима на тему 

превенције 

насиља,толера

нције и 

ненасилне 

комуникације, 

самоповређив

ања и етике 

-Рад оба тима 

кроз 

радионице и 

дискусије 

како би се 

спроводиле 

Семинари 

-Састанци оба 

тима 

- радио- 

нице 

-Чланови тима  

 - члано- 

ви вршња-чког 

тима 

 

Припрема,записн

ик, 

фотографије 

Јануар 

фебру-ар 



постојеће 

активности 

или планирале 

нове 

-анализа 

решавања 

пријављених 

случајева 

насиља од 

почетка 

школске 

године 

5. -Едукација 

ученика(ро-

дитеља и 

наставника) у 

решавању 

проблема у 

различитим 

конфли- 

ктним  

ситуацијама 

Разумевање 

предности 

ненасилне 

комуника-ције у 

конкретним 

ситуацијама 

-Развијање 

способности у 

контролиса-њу 

беса и схватање 

значаја   

толеранције 

 

Организовање 

и реализација 

радионоица на 

тему 

безбедности, 

ненасилне 

комуникације, 

контроле 

беса,превенциј

е насиља 

,толеранције 

самоповређив

ања и етике за 

ученике(а ако 

је могуће и за 

наставнике и 

родитеље) 

-Анализа 

постигнутих 

резултата у 

реализацији 

радионица 

Састанци тима 

и вршња- 

чког тима  

-Радио- 

нице као 

ваннаставна 

активност 

 

-Чланови тима  

-чланови вршња- 

чког тима, 

-Чланови 

школске управе, 

-школски поли-

цајац 

Вршња-ки 

едукатор- 

чланови Савета 

родите-ља 

Припрема,фотогр

а-фије 

Март  

Април 

6. -Промови-сање 

једнакости,  

толеранције,  

ненасилне 

комуника-ције и 

здравих стилива 

живота 

-едукација о 

позитивним 

друштвеним 

вредностима 

-упознавање са 

искуством  рада 

тима из друге 

школе 

Организовање 

културних и 

спортских 

активности 

-Сарадња са 

тимом из 

друге школе 

(основне или 

средње) 

-Турнири у 

екипним 

спортови-ма 

-Утакмице 

професо- 

ра и ђака 

-Предста- 

ве и радиони-

це  у вези са 

темама о 

којима је 

вршена 

едукација ђака 

-хумани- 

тарне акције 

-Квизови 

знања 

-Чланови тима и 

Чланови вршња- 

чког тима, 

Стручно веће 

наста- 

вника физичког 

васпита-ња и 

српског језика и 

књиже-вности 

-Чланови тима из 

друге школе 

-Фото- 

графије, 

записник 

Април,мај 

7. Утврђивање 

успеха 

спроведених 

активности у 

Анализа 

постигнутих 

резултата и 

комплетирање 

Састанци тима 

и вршњачког 

тима 

-Дискусија 

-Чланови тима и 

Чланови вршња- 

чког тима, 

чланови колекти- 

-Извештај Јун август 



току ове године 

-Оцена 

побољшања 

опште безбедо-

носне ситуације 

у школи 

извештаја о 

раду тима 

-

Конституисањ

е тима за 

школску 

2017/2018 год 

ва 

-чланови Савета 

родите-ља 

 

 

 Акциони план тима за психолошке кризне интервенције 

 

Чланови тима психолошко кризне интервенције 

-Ненад М. Андић, директор школе 

-Данијела Петреш-Гајић, координатор тима 

-Бојана Поповић, школски психолог 

-школски педагог 

-Родољуб Милутиновић 

-помоћници директора 

 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активно-сти 

Иснтру-мент 

праћења 

Динамика 

1.  

-Операцио -

нализација 

активности 

-Ефикасније 

обављање 

задатака јер су 

утврђени сви 

потребни 

елементи 

програма и 

динамика 

њихове 

реализације 

-Увид у податке 

о међу- 

секторској 

сарадњи како би 

се ефикасније 

припремили за 

могуће 

психолошке 

кризне 

интервенције 

 

-Израда плана 

рада за 

школску 

2016/2017 год. 

-Упознавање 

чланова 

колектива са 

израђеним 

планом 

-Упознавање 

чланова тима 

са њиховим 

задацима,обав

езама и 

одговорности

ма 

-активно 

учешће у 

радионицама 

организовани

м на локалном 

нивоу како би 

се упознали са 

могућим 

променама 

закона у овој 

области  

-учешће на  

састанцима са 

представници

ма школске 

управе,мупа,с

оција-лне 

-састанак 

чланова  тима  

Извештај 

Наставни-

чком већу, 

Савету 

родитеља –

Састанак са 

предста-

вницима 

Ученичког 

парламента               

 Чланови тима    Записник, 

извештај, 

фотографије 

Септе-мбар, 

окто-бар 



службе и 

здравствене 

заштите 

о овој 

проблематици 

 

 

2. -Стицање 

минимума 

знања о 

важности 

формирања овог 

тима и 

могућности-ма 

деловања 

 

-

Информисање 

чланова 

колектива о 

потреби 

формирања и 

могућностима 

деловања овог 

тима 

 

-Презента- 

ције 

-радиони- 

це 

Школски 

психолог и 

педагог, 

члан школске 

управе, 

чланови тима 

Припрема,фотогр

афије 

Новем-бар, 

децем-бар, 

јануар 

3. -Стручно 

усавршава-ње 

чланова тима   

-Ефикасније 

спровођење 

предвиђе-ног 

про- 

грама 

 

-Обука 

чланова тима 

на теме везане 

за могуће 

кризне 

интервенције 

и 

унапређивање 

рада тима за 

кризне 

интервенције  

 

 

Семинари 

- радиони- 

це 

-Чланови тима   Записник, 

фотографије 

Фебру-ар, 

март 

4. -Едукација 

наставника ради 

лакшег 

сналажења у 

могућим 

кризним 

ситуацијама 

ције  

- подизање 

свести о 

важности 

физичког и 

психичког 

здравља 

 

Организовање 

и реализација 

радионица на 

тему 

Стресни, 

трауматски и 

кризни 

догађаји и 

њихове 

последице  

-Анализа 

постигнутих 

резултата у 

реализацији 

радионица 

-Радио- 

нице као 

ваннаставна 

активност 

 

-Чланови тима  

 

  

Припрема,фотогр

а-фије 

Април, 

мај 

5. Утврђивање 

успеха 

спроведених 

активности у 

току ове године 

Анализа 

постигнутих 

резултата и 

комплетирање 

извештаја о 

раду тима 

-

Конституисањ

е тима за 

школску 

2017/2018 год. 

Састанци тима 

и чланова 

колектива 

-Дискусија 

-Чланови тима и  

чланови колекти- 

ва 

-Извештај Јун август 



 Акциони план  тима за израду и конкурисање на пројектима 

 

Чланови тима за израду и конкурисање на пројектима: 

-Филип Драгаш, координатор тима 

-Дејана Вуловић 

-Татјана Стевановић 

-Спиридон Стергиоу 

Р.б

р. 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

 

1. 

Упознавање  

тима са 

могућностима 

конкурисања 

на тендерима 

за пројекте 

Формирање  

тима и 

подела 

задатака  

Усвајање на 

стручном  

колегијуму 

давање 

легитимитета 

од стране 

управе школе 

Чланови тима 

за конкурисање 

на пројектима и 

друга стручна 

лица према 

потреби 

Записници са 

састанка тима  

и извештаји  о 

раду 

 септембар 

 

2. 

Мотивација за 

конкурисање 

на позивима за 

предају 

пројеката и 

учествовање  

Информисањ

е и 

анимирање 

чланова 

наставничког 

већа у циљу 

подизања 

свести о 

бенефитима  

рада на 

пројектима   

Информисањ

е и дискусија 

на 

наставничко

м већу 

Тим и чланови 

наставничког 

већа 

Записник са 

наставничког 

већа 

септембар 

 

3. 

Проналажење 

адекватних 

пројеката за 

школу 

Конкрентна 

подела 

задатака о 

праћењу 

медија и 

релевантних 

сајтова са 

расписаним 

позивима за 

пројекте 

Појединачне,  

конкретне 

активности 

чланова тима 

Тим Извештаји 

чланова тима 

септембар -

март 

 

4. 

Остваривање 

бенефита за 

школу и 

подизање 

капацитета 

установе 

Избор 

адекватног 

пројекта 

Састанак 

тима са 

управом 

школе 

Тим,  по 

потреби и 

остали 

запослени у 

школи 

Извештај тима септембар -

јул 

 

 

5. 

Упознавање 

наведених 

институција са 

стручним и 

техничким 

капацитетима 

школе за 

извођење 

пројекта и 

Сарадња са 

локалном 

самоуправом

, 

министарств

ом за 

просвету и 

другим 

партнерима 

Састанак са 

наведеним 

институцијам

а 

Тим и 

представници 

наведених 

институција 

Записник  септембар - 

март 



евентуални 

договор о 

заједничком 

пројекту 
 

 Акциони план  тима за праћење и рад ђачког парламента 

 

Чланови тима за за праћење и рад ђачког парламента: 

- Ђурђе Атанацковић 

- Владимир Чабрић 

- Ивана Милосављевић 

Р. 

бр. 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

 

1. 
- Учешће у 

конституисању 

скупштине 

ђачког 

парламента 

- консултације 

у вези са 

избором 

ученика-

премијер и 

представника 

појединих 

министарстава 

- подршка и 

помоћ 

ученицима са 

циљем боље 

организованос

ти и рада 

парламентао 

- консултације - чланови тима 

- координатори 

- директор 

школе 

психолог 

Записници IX 

1.седмица 

 

2. 
- координација 

рада појединих 

министарстава 

у оквиру 

ђачког 

парламента, са 

осталим 

ученицима, са 

наставницима, 

стручним 

већима и 

другим 

органима у 

школи 

- олакшати 

ученицима 

рад и пружити 

подршку и 

помоћ 

 

- на 

састанцима 

владе, 

наставничког 

већа, 

скупштине 

- консултације 

- чланови тима 

- наставници 

- остали ученици 

школе који нису 

чланови 

парламента 

Записници  

Целе 

године 

 

3. 
- информисање 

ученика о раду 

школе 

- укључивање 

ученика у 

стручне органе 

школе 

- укључивање 

ученика у рад 

различитих 

тимова 

- информација 

је „кисеоник“ 

демократије и 

ђачке 

партиципациј

е 

- учешће у 

раду стручних 

и 

руководећих 

органа  

- чланови тима 

- директор 

- помоћници  

 

Записници, 

сајт 

Целе године 

 - филм „гласај - - пројекција - ђачки фотографије X 



4. за мене“ парламентари

зам у пракси 

парламент и 

координатори 
 

 

5. 

- превенција 

злоупотребе 

психоактивних 

супстанци 

- заштита 

здравља 

- радионице - чланови тима и 

ученици-

едукатори у 

сарадњи са 

омладином  

ЈАЗАС-а 

- координатори 

фотографије XI 

6. -Школска 

слава  

- 

партиципациј

а у 

реализацији 

програма  

рада школе 

- културна и 

техничка 

помоћ и 

подршка 

- чланови тима, 

парламент у 

сарадњи са 

управом школе 

Фотографије, 

записник, 

сајт 

I 

7. - креирање 

садржаја 

наставних и 

ваннаставних 

активности 

- организција 

часова „ван 

програма“ – 

по избору 

ученика 

- предавања 

стручњака из 

окружења 

- трибине 

- чланови тима 

- координатори 

 

Записници, 

дневник 

евиденције 

III 

8. - посета 

чланова ђачког 

парламента 

највишим 

органима 

власти у РС 

- упознавање 

са радом 

скупшине и 

владе РС 

- посета 

Народној 

скупштини 

- чланови тима, 

премијер, 

координатори 

Записници, 

фотографије 

III 

9. - разматрање 

односа и 

сарадње 

ученика и 

наставника, 

као и ученика 

међусобно 

- промоција 

школског 

етоса 

- трибина - чланови тима Записници IV 

10. - 

представљање 

факултета 

- информација 

за ученике 

који 

настављају 

процес 

развоја 

професионалн

е каријере 

-трибина -чланови тима, 

парламент у 

сарадњи са 

факултетима 

Тим за каријерно 

вођење 

фотографије V 

11. - писање CV-а - помоћ 

ученицима 

који ускоро 

улазе у „свет 

рада“ 

- предавање - чланови тима и 

наставници 

грађанског 

васпитања 

Тим за каријерно 

вођење 

фотографије V 

12. - полно 

преносиве 

болести 

- заштита 

репродуктивн

ог здравља 

- радионица - чланови тима и 

Институт за 

јавно здравље 

фотографије V 

13. - евалуација и - испитивање - анкета - чланови тима Записници V 



самоевалуациј

а рада ђачког 

парламента и 

израда 

извештаја 

мишљења 

ученика и 

наставника о 

раду 

парламента у 

текућој 

школској 

години 

- ђачки 

парламент 

 

 

Акциони план тима за израду и ажурирање школског сајта   
 

Чланови  тима за израду и ажурирање школског сајта : 

- Ђурђе Атанацковић, координатор тима 

- Вера Лазић 

- Александар Пантовић 

- Јелена Максовић 

- Владимир Чабрић  

- представници ученика 

 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Конкретизовање 

задатака и 

унапређивање 

рада 

Подела 

задужења у 

оквиру тима  

Састанци Координатор и 

чланови тима 

Записник Септембар – 

октобар 

 

2. Дефинисање и 

ажурирање 

садржаја 

интернет 

презентације.  

Оквирни план 

израде сајта 

Састанци ТИМ Записник Октобар 

3. Заинтересовати 

ученике 

стручних 

секција да се 

укључе у 

реалицацију 

израде. 

Презентација 

модела сајта 

запосленима и 

ученицима у 

стручним 

секцијама 

Презентација ТИМ,  Записник Новембар 

4. Благовремена 

информисаност 

о активностима 

у школи. 

Корисне 

информације, 

линкови... 

Ажурирање 

сајта 

Презентација Чланови тима Статистика 

посећености 

Сталан посао 

5. Сачувати 

корисне 

линкове, 

предавања... 

Обнављање 

базе података 

сајта 

Унос података Координатор и 

чланови тима 

Статистика 

посећености 

Сталан посао  

 

 

 

 

 

 



 Акциони план тима за адаптацију ученика и афирмацију школе 

 

Чланови тима за адаптацију ученика и афирмацију школе: 

-Славица Мирковић 

-Бојана Поповић, школски психолог 

-школски педагог 

-Рената Мишулић 

-Представник ђачког парламента 

-Маја Павловић 

-Душан Ванчетовић 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент праћења Динамика 

1. Конкретизовање 

задатака и 

унапређивање 

рада.. 

Подела 

задужења у 

оквиру тима и 

предлог 

активности   

Састанци Координатор и 

чланови тима 

Записник IX 

 

2. Упознавање 

ученика са 

Школом, 

правилником 

понашања, 

обавезама и 

правима 

ученика, 

унутрашњом 

мрежом 

заштите, 

Подршка 

ученицима који 

су дошли из 

других школа у 

прилагођавању, 

Посета 

часовима 

одељенских 

старешина у 

првог разреда, 

примена 

процедуре за 

нове ученике 

 

 

 

 

Разговор са 

ученицима 

 

 

Помоћници, 

педагог, 

психолог, 

представник 

тима за 

безбедност 

изаштиту 

ученика од 

злостављања и 

занемаривања 

Дневник евиденције, 

евиденција 

одељенског 

старешине 

 

 

IX 

 

3. Заинтересовати 

запослене и 

ученике се 

укључе у 

организоване 

активности 

Представљање 

плана 

активности 

свим 

учесницима у 

образовном 

процесу 

Представљење 

на 

наставничком 

већу, 

педагошком 

колегијуму, 

школском 

одбору 

Чланови тима Записник X 

4. Смањење 

изостајања и 

осипања 

ученика 

 

 

 

 

 

 

Израда 

инструмената 

за смањење 

осипања 

ученика 

(социјална 

карта 

одељења, 

анкета за 

ученике) 

Анкета Психолог и 

педагог 

 

Инструменти за 

праћење 

IX 

 

5. Подршка и 

афирмација  

ученицика   

Промоција 

постигнућа 

ученика . 

 

Презентације 

ученичких 

постигнућа, 

организација 

такмичења 

Чланови тима, 

Сви наставници 

Сајт школе, огласна 

табла, Фотографије 

Током 

године 



6. Подршка 

ученицима 

Анкета- 

мотивација 

ученика за 

учење и 

долазак у 

школу 

Анкета Психолог 

Чланови 

 тима 

Сајт школе Током 

године 

7. Унапређење 

квалитета рада 

Анализа 

реализације 

Дискусија, 

преглед 

записника 

Чланови тима Записник VI 

 

 Акциони план  тима за каријерно вођење 

 

Чланови тима за каријерно вођење: 
-Слађана Милошевић, координатор тима 
-Бојана Поповић, школски психолог 
-школски педагог 
-Јелена Јелић 
-Вера Живанић 
-Марија Миленковић  
-Гордана Рајић-Турнић 
-Горица Милановиић 
-Данко Андријанић 
-Татјана Стевановић 
-Драган Јовановић 
 
Р. 

бр 
Циљ Активност Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Инструмент праћења Динамика 

1. Укључивање 

заинтересованих 

наставника у 

тим 

Упознавање 

свих 

наставника са 

активностима 

тима 

Излагање на 

наставничком 

већу  

Психолог 
Педагог 
Тим за Каријерно 

вођење 
Директор 

Записник IX 

2. Подела 

задужења 
Формирање 

тима  и 

презентација 

плана рада 

Састанак, 

дискусија 
Тим за Каријерно 

вођење 
 

Записник IX,X, 

3. Правилан 

одабир 

занимања 

Испитивање 

способности, 

склоности и 

професионалн

их 

интересовања 

ученика 
 

Психолошко 

тестирање за 

ученике 

завршне 

године 
Праћење 

успеха из 

појединих 

предмета 
Сарадња са 

наставницима 

Одељенске 

старешине 
Школски 

психолог, 

Национална 

служба за 

сапошљавање 

Педагошка 

документација, 

Дневник евиденције 

Током 

године 

4. Прилагођавање 

наставе 

потребама и 

способностима 

ученика, помоћ 

у одабиру 

адекватног 

смера 

Идентификова

ње ученика 

који нису у 

стању да 

прате 

предвиђене 

програмске 

садржаје 

 Психолошко 

тестирање 
 Праћење 

успеха из 

појединих 

предмета 
 Сарадња са 

наставницима 

 Предметни 

наставници 
 Одељењске 

старешине  
 Школски 

психолог 

Дневник евиденције, 

Педагошка 

документација 
 

Током 

године 

5. Помоћ Идентификова У току Предметни Дневник евиденције, Током 



ученицима да 

открију и 

развијају своје 

потенцијале 

ње и 

усмеравање 

обдарених 

ученика 

наставног 

процеса 
  Додатна 

настава и 

секције 
 Психолошко 

тестирање 
 Упућивање у 

институције 

које раде са 

талентима 

наставници 
Одељењске 

старешине  
Школски 

психолог 
 ИС Петница 
Регионални 

центар за таленте 

Педагошка 

документација, 

записници 
 

године 

6. Размена сазнања 

и помоћ 

родитељима да 

упознају и 

усмере развој 

свога детета 

Сарадња са 

родитељима 
 Заказани 

разговори 
Стручни 

сарадници, 

одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници 

Евиденција стручних 

сарадника, 

евиденција 

наставника 

Током 

године 

7. Мотивисати 

ученике за рад и 

развити 

професионалну 

етику 

Формирање 

правилних 

ставова према 

раду 
 

 У редовном 

наставном 

процесу, на 

часовима 

практичне 

наставе, 
часовима 

грађанског 

васпитања и 

часовима 

одељенског 

старешине 

Наставници 
Одељенске 

старешине 
Наставници 

грађанског 

васпитања 

Дневник евиденције Током 

године 

8. Развити свест о 

неопходности 

доживотног 

учења 

Информисање 

ученика о 

каријери и 

свету рада 

 Посете Сајму 

образовања и 

запошљавања,  
Посете 

стручним 

сајмовима. 

Посете и 

заједничке 

акције са 

компанијама. 
Родитељи као 

саветници за 

информисање 

о каријери 
 Гостовања 

успешних 

бивших ђака 

Наставници 
Одељенске 

старешине 
Стручни 

сарадници 
Наставници 

грађанског 

васпитања 
Родитељи  
Ђаци  

Сајт школе, 

фотографије 
Током 

године 

9. Усмерити у 

правцу жељног 

занимања 

Упознавање 

ученика са 

студијским 

програмима 

факултета 

 Презентације 

факултета у 

Школи 
 Посете 

факултетима 

Помоћници 

директора 
Председници 

стручних већа и 

подручја рада 

Фотографије, сајт 

школе 
У току 

другог 

полугоди

шта 

10. Оспособити 

ученика за 

тражење посла, 

планирање свог 

професионалног 

Упознавање 

ученика са 

могућностима 

запошљавања 

у нашој 

 Ангажовање 

ученика кроз 

практичну 

наставу 

Предавање,  

 Компаније у 

којима се обавља 

практична 

настава 
Национална 

Фотографије, сајт 

школе 
Током 

године 



развоја и 

самостално 

доношење 

правилних 

одлука 

средини Презентација 
 

служба за 

запошљавање 
 

11. Унапређење 

квалитета рада 
Евалуација 

активности 
Дискусија, 

преглед 

записника 

Чланови тима Записник VI 

 

 Акциони план тима за оснаживање и подршку приправницима 

 

Чланови тима за оснаживање и подршку приправницима 

-школски педагог 

-Бојана Поповић, школски психолог 

-Ментори наставника приправника 

 

Р.б

р 

Циљ Подручје рада/ 

Активности 

Начин 

реализације 

активности 

Носиоци 

Активности 

Инструмент праћења Динамика 

1. Укључивање, 

ментора, 

приправника, 

заинтересованих 

наставника у 

тим 

Формирање 

тима   

 

Састанак Психолог 

Педагог 

Тим за 

оснаживање и 

подршку 

приправницима 

Директор  

Записник Септемба

р 

2. Подршка у раду  Презентација 

програма 

увођења 

приправника у 

посао 

Састанак, 

дискусија 

Тим  

Педагог 

 

 

Записник IX,X, 

3 Ефикасна 

припрема за 

стицање знања 

наставника 

Упознавање са 

процедуром за 

добијање 

личенце 

 

-презентација  Педагог 

Тим за Каријерно 

вођење 

Секретар 

Записник X,XI,I 

 

4. 

Остваривање 

стандарда 

квалитета рада 

Упознавање са 

правилником 

о оцењивању  

Разговор Тим за каријерно 

вођење 

 

Записник 

 

 

 

На самом 

почетку 

стажа и 

по 

потреби 

5. Стручно 

усавршавање и 

унапређење 

наставе 

Евалуација 

компетенци  

Упитник за 

наставнике 

Наставници 

 

 

Евиденција 

наставника 

IX 

IV,V 

10. Унапређење 

квалитета рада 

Евалуација 

активности 

Дискусија, 

преглед 

записника 

Тим за Подршку 

и оснаживање 

приправнка, 

Психолог 

Записник VI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Акциони план тима за маркетинг и промоцију школе 

 

Чланови тима за маркетинг и промоцију школе 

1. Вера Лазић, координатор тима 

2. Вера Живанић, руководилац подручја рада : електротехника и рачунарство 

3. Мара Стојановић-Николић, руководилац подручја рада : пољопривреда, производња и прерада хране 

4. Јелена Јелић, руководилац подручја рада : хемија, неметали и графичарство 

5. Гордана Радојевић, руководилац подручја рада : геодезија и грађевинарство 

6. Милена Глишић Полић 

7. Татјана Стевановић 

8. Ивана Петровић 

9. Милош Марјановић 

10.Ђурђе Атанацковић 

11.Немања Јоксимовић  

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динами

ка 

1.       Унапређивање 

и афирмација рада 

школе 

Подела задужења 
 

Састанак 

Разговор  

Дискусија 

Директор 

Руководиоци 

смена 

Чланови тима 

Записник са 

Педагошког 

колегијума и 

Наставничког 

већа 

VIII, IX 

2. Неговање 

традиције школе  

-Прослава Дана 

школе 

-Посета Спомен – 

парку Шумарице 

-Прослава школске 

славе 

Присуство 

Учешће и  

праћење  

Манифестација 

Полагање венаца 

 
 

Директор 

Руководиоци 

смена 

Руководиоци 

Стручних већа 

Сви запослени 

Драмска секција 

Фотографије 

Позивнице 

Сајт Школе 

 

X, II 

3. Афирмисање 

школе кроз  

сарадњу са  

представницима и  

институцијама у 

локалној  

заједници 

 

Сарадња са 

институцијама  

у граду и  

социјалним 

партнерима 

школе 

Учествовање у 

акцијама које  

се организују у 

граду  

Културна и јавна 

дешавања 

Састанци, учешће  

у акцијама 

Присуство 

 

Директор 

Руководиоци 

Руководиоци 

Стручних већа 

Ученички 

парламент  

 

Фотографије 

Позивнице 

 

Током 

године 

4. Афирмација 

ученика и  

школе на основу  

постигнутих 

резултата 

 

Успостављање 

сарадње са  

другим школама у 

региону и  

републици 

 

Састанци 

Договор 

Размена искустава 

Организација 

такмичења 

Учешће 

Директор 

Руководиоци 

Руководиоци 

Стручних већа 

Наставници 

Ученици 

 

Фотографије 

Постигнућа 

ученика 

Дипломе 

Захвалнице 

Сајт Школе 

Тесла Инфо-

куп 

Током 

године 

5. Маркетиншко 

представљање  

Израда промотивног  

материјала за 

промоцију школе 

 

Договор 

размена 

Информација 

Припрема 

материјала 

Директор 

Руководиоци 

Чланови тима 

Електронски 

или штампани 

промотивни 

материјал 

Школски 

извештај 

III 

6. Упознавање и Презентација школе -Пријем ученика Чланови тима Фотографије Током 



 

 

 Акциони план тима за Е-учење и стручно усавршавање запослених 

 

Чланови тима за Е-учење и стручно усавршавање запослених 

- Зоран Николић, координатор тима 

- Ненад Пешић 

- Марија Ивановић 

- Дина Вукајловић 

- Мирјана Николић 

Р.

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Дина

мика 

1. Конкретизовање 

задатака и 

договор о 

унапређивање 

рада. 

Подела задужења 

у оквиру тима и 

анализа потреба 

школе. 

Састанци Координатор и 

чланови тима 

Записник IX 

2. Заинтересовати 

и ангажовати 

што шири круг 

наставника  да 

се укључе у 

реалицацију 

електронског 

учења 

Презентација  

реализованих 

програма Е-учења 

од стране колега  

и договор о 

активностима 

стручних већа у 

реализацуији 

Састанци, 

презентације 

Координатор и 

чланови тима 

као и чланови 

стручних већа 

Записник, 

презентације 

фотографије 

X 

информисање 

будућих ученика 

са избором 

занимања 

из основних 

школа  

-Отворена врата 

-Сајам образовања 

-дистрибуција 

материјала  

Руководиоци 

подручја рада 

Наставници 

Извештаји године 

7. Промоција 

ученичких 

постигнућа   

Изложбе  

и презентације  

ученичких радова у 

холу школе и 

свечаној сали  

 
 

Присуство 

Учешће и  

праћење  

манифестација 

Поставка 

Подршка 

 

Клуб 

електронике 

Наставници 

практичне 

наставе 

Руководиоци 

подручја рада 

Чланови тима 

Секције 

Макете 

Ученички 

радови 

Фотографије 

Сајт Школе 

Школски 

извештај 

Током 

године 

8. Доступност 

информација  

свим 

заинтересованим 

Прикупљање 

података и  

ажурирање сајта 

школе 

 

Припрема 

материјала и 

континуирано 

ажурирање 

 

Директор 

Школски 

администратор 

Сајт: 

www.prvatehni

cka.edu.rs 

Facebook-

страница 

Групе на 

друштвеним 

мрежама 

Током 

године 

9. Афирмисање 

школе кроз  

сарадњу са 

локалним  

медијским кућама 

Сарадња са  

медијским  

кућама 

 

Медијско праћење 

дешавања у 

школи 

Гостовање на 

локалним 

медијским кућама 

-интервјуи 

Директор 

Руководиоци 

смена 

Наставници 

Ученици 

Електронски 

материјал 

објављен на 

сајту 

Емитовање 

Током 

године 

http://www.prvatehnicka.edu.rs/
http://www.prvatehnicka.edu.rs/


програма. 

 

3. Реализовати што 

већи број сајтова 

за Е-учење  

Помоћ колегама у 

изради сајтова за 

Е-учење. Праћење 

активности 

постојећих сајтова 

Састанци, 

презентације 

Координатор и 

чланови тима 

као и 

заонтереовани 

професори 

Записник, 

презентације 

фотографије 

Стал

ан 

посао 

4. Побољшање 

евиденције  

стручног 

усавршавања 

Унапређење 

софтвера за онлајн 

евиденцију 

стручног 

усавршавања. 

Презентација 

софтвера 

стручним већима 

Састанци,  

презентације 

Координатор и 

чланови тима  

као и чланови 

стручних већа 

Записник, 

базе података 

X 

5. Ажурирање базе 

стручног 

усавршавања 

Праћење 

активности и 

помоћ у уносу и 

обради података 

Рад на уносу 

података 

Координатор и 

чланови тима   

и сви 

наставници 

Извештаји,  

базе података 

Стал

ан 

посао 

6. Унапређивање 

хоризонталног 

стручног 

усавршавања у 

школи 

применом Е-

учења 

Подела задужења 

у оквиру тима и 

анализа потреба 

стручних актива. 

Састанци Координатор и 

чланови тима  

као и чланови 

стручних већа 

Записник X 

7. Реализација 

конкретних 

програма 

хоризонталног 

стручног 

усавршавања 

применом Е-

учења 

Помоћ колегама у 

изради сајтова за 

Е-учење. Праћење 

активности.  

Електронски 

курсеви 

Координатор и 

чланови тима  

као и чланови 

стручних већа 

Извештаји,  

базе података 

Стал

ан 

посао 

8.  Праћење и 

унапређење 

планираних 

активности  

Прикупљање 

информација о 

активностима . 

Добијање 

повратних 

информација о 

реализацији 

планираних 

садржаја. 

Eвалуација. 

Састанци Координатор и 

чланови тима 

Записници,  

извештаји 

Стал

ан 

посао 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Акциони план Вршњачког тима 

 

Р.б

р 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Дина

мика 

1. Реконструкција, 

укључивање 

нових чланова и 

оснаживање 

тима  

-Израда плана и 

документа о раду 

за школску 

2016/2017 год. 

-Упознавање 

тренутних чланова 

са израђеним 

планом 

-Промоција тима    

-Проширење тима 

-Конструисање и 

упознавање 

чланова тима са 

задацима, 

обавезама и 

одговорностима 

Састанак 

чланова тима, 

састанак са 

координатором 

тима за 

безбедност и 

стручним 

сарадницима, 

састанак са 

заинтересованим 

ученицима 

школе 

Координатори 

тима, чланови 

тима   

Израђен 

документ и 

план предат 

управи школе, 

записник, 

фотографије 

Септ

емба

р 

2. Едукација 

ученика и 

родитеља и 

вршење 

превенције на 

тему насиље, 

злостављање и 

занемаривње 

-Организовање 

радионица на тему 

за одељенске 

заједнице  

-Организовање 

родитељских 

састанака тј. 

радионица за 

родитеље 

-Припрема 

трибина и скупова 

на ову тему 

-Организација 

такмичења за 

ученике на тему 

насиље 

Презентација, 

радионица, 

конференциија, 

такмичење 

Чланови тима, 

управа школе 

и стручни 

сарадници,Тим 

за безбедност, 

Информа-

тичка секција 

Извештаји, 

записници, 

фотографије,  

*Акт

ивно

ст се 

реали

зује 

токо

м 

целе 

школ

ске 

годи

не 

3. Представљање 

техника учења и 

корисних савета 

и организације 

времена 

приликом учења. 

-Реализација 

семинара са темом 

како учити, 

организација 

времена приликом 

учења и савети за 

ефикасно учење  

Презентација, 

радионица,  

дискусија 

Чланови тима, 

Центар за 

стручно 

усавршавање 

запослених у 

образовању, 

ЛИНК 

компанија, 

стручни 

сарадник 

Извештај, 

фотографије, 

записник 

Септ

емба

р 

4. Скретање пажње 

ученицима на 

проблем 

самоубиства  

-Припрема и 

реализација 

превентивне 

радионице  

Радионица, 

дискусија 

Чланови тима, 

коор. Тима за 

безбедност, 

школски 

психолог 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

Септ

емба

р  



5. Превенција 

злоупотеребе 

дигиталних 

медија и 

подизање свести 

о  значају 

дигиталних 

медија у 

савременом 

животу. 

-Организација и 

реализација 

радионица на тему 

,,Хоћу интернет,  

хоћу безбедност” 

Радионица, 

презентација 

Коор. тима, 

Чланови тима, 

Извештај, 

фотографије, 

записник 

Септ

емба

р 

6. Упознавање и 

укључивање 

ученика у рад 

школских 

секција, тимова, 

ученичких 

организација 

-Припрема и 

организација  

сајма додатних 

активност тј. 

,,Берза школе” 

Презентација 

свих додатних 

активности у 

школи 

Чланови тима 

и 

координатори 

и чланови свих 

секција, 

тимова, 

организација 

Записник, 

извештај, 

фотографије 

Септ

емба

р и 

октоб

ар 

7. Подизање свести 

о важности 

очувања 

физичког и 

менталног  

здравља 

-Организовање и 

спортске недеље  

-Организовање 

радионице на тему 

ментално здравље 

-Организовање и 

припрема трибине 

на тему метално 

здравље 

Обележавање 

светског дана 

здравља  

Радионица, 

дискусија, 

трибина, 

презентација 

Чланови тима, 

стручни 

сарадници и 

проф. 

физичког 

васпитања 

школе 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

Окто

бар, 

апри

л 

8. Упознавање са 

феноменом и 

подизање свести 

о  трговини 

људима.  

 

-Организовање и 

реализација 

радионице  

- Учествовање у 

програму 

обележавања 

међународног 

дана на државном  

нивоу 

Радионица, 

дискусија, филм 

психолог 

школе, 

Координатор 

подружнице 

Црвеног крста 

и волентери 

Црвеног  крста 

Крагујевац, 

чланови тима 

Извештај, 

фотографије, 

записник 

октоб

ар 

9. Превенција 

болести 

зависности код 

ученика и 

едукацију о 

болестима 

зависности...  

-Оганизовање и 

реализација 

радионице на тему 

,,Алкохол, дуван и 

психоактивне 

супстанце” 

Презентација, 

радионица, 

трибина  

 

Чланови тима, 

стручни 

сарадници, 

Дом здравља 

Крагујевац  

Извештај, 

записник, 

фотографије 

Нове

мбар 

10. Промовисање 

једнаких права 

за све чланове 

друштва (и 

толераниције у 

друштву).  

-Учествовање у 

програму 

обележавања 

Међународног 

дана толеранције  

Предавање, 

радионица, 

играње 

друштвених 

игара 

Чланови тима, 

Савет 

родитеља, 

управа школе 

и стручни 

сарадници Тим 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

Нове

мбар 



за безбедност 

12. Едукацију и 

превенција 

ученика на тему 

полно 

преносивих 

болести. 

-Организовање 

трибине за 

ученике на ову 

тему 

-Укључивање у 

процес 

обележавања на 

нивоу града 

-Укључивање у 

обуку за 

вршњачке 

едукаторе  

Трибина, 

радионица 

Чланови тима, 

ЈАЗАС 

Крагујевац, 

Центар за 

стручно 

усавршавање 

запослених у 

образовању тј, 

Научни клуб 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

Деце

мбар 

13. Промовисање 

суштине 

волонтирања и 

покретања 

волонтеризма и 

активизма код 

младих. 

-Припрема и 

реализација 

радионице на тему 

волонтирања и 

активизма код 

младих  

Презентација, 

радионица, 

дискусија 

Чланови тима, 

стручни 

сарадник, 

Интерактив 

удружење 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

Деце

мбар 

14. Едукација 

младих на тему 

људских права и 

конвенцији о 

правима детета и 

промоција  

њиховог права. 

-Реализација 

радионице 

,,Млади и право, 

лествица права, 

пусто острво” 

  

Радионица, 

презентација 

Чланови тима Извештај, 

фотографије 

Деце

мбар 

15. Промоција 

правилне  

друштвене 

комуникације  

међу 

вршњацима. 

-Организовањем и 

реализацијом 

радионице  

Радионица, блог проф. Мирјана 

Милошевић, 

чланови тима 

Извештај, 

фотографије 

Јануа

р 

16. Покретање и 

промовисање 

тимског духа и 

тимског рада као 

резултата успеха 

-Припрема и 

реализација 

радионица 

технике 

радионичарског 

рада 

Радионица, 

презентација, 

игрице за 

увежбавање 

тимског рада 

Реализатор 

Бранко 

Ратковић 

(коор. 

удружења 

Интерактив), 

чланови тима 

Извештај, 

фотографије, 

записник 

Јануа

р 

17. Анализа 

досадашњег рада 

и  постигнућа и 

развој даљих 

смерница за 

унапређивање 

рада тима 

-Сумирање 

трунутног рада 

тима и израда 

извештаја 

-Предстваљање 

извештаја 

-План даљих 

смерница за бољи 

ради тима 

Анализа 

записника, 

извештаја 

Чланови тима Извештај 

(управа 

школе, Тим за 

безбедност, 

стручни 

сарадник) 

Јануа

р 

18. Превенција 

злоупотеребе 

-Организација и 

реализација 

Радионица, 

презентација 

Коор. тима, 

Чланови тима, 

Извештај, 

фотографије, 

Фебр

уар 



дигиталних 

медија и 

подизање свести 

о улози и значају 

дигиталних 

медија у 

савременим 

условима 

живота. 

радионица на тему 

,,Хоћу интернет,  

хоћу безбедност” 

Обележавање 

Дана безбедности 

на интернету 

записник *друг

и 

утора

к у 

месе

цу 

19.  Оснаживање 

рада тима  

-Организовање и 

реализација  обуке 

,, Тeam building” 

Радионице, 

презентација, 

игрице и 

увежбавање 

технике team 

building-а као 

главне карике за 

успех тима 

Организација 

,,Skilis”, 

чланови тима 

Извештај, 

фотографије, 

записник 

Фебр

уар 

20. Упознавање 

ученика са 

појмом расизам 

и превенција 

оваквих облика 

понашања. 

-Припрема и 

реализација 

радионице на тему 

расизам 

-Организовање 

требине и 

дискусије о 

расизму 

Радионица, 

презентација, 

дискусија 

Чланови тима Извештај, 

фотографије, 

записник 

Март

а 

21. Промовисањепо

езије као 

књижевног рода 

и 

популаризација 

читања код 

младих. 

-Организовање и 

припрема 

књижевне вечери  

-Сакупљање новца 

за куповину књига 

за школску 

бибиотеку 

-Израда и 

спровођење анкете 

међу ученицима 

на тему ,,Читање” 

-Организовање 

литерарног 

конкурса 

Књижевно вече, 

-Израда списка 

потребних књига 

за школску 

бибиотеку 

-Израда и 

спровођење 

анкете, 

резултати 

-Избор најбољег 

литерарног рада 

Чланови тима, 

гости 

књижевне 

вечери, актив 

професора 

српског језика, 

бибиотекари 

Извештај, 

фотографије, 

записник, 

рачун набавке 

књига за 

школску 

бибиотеку, 

резултати 

анкете 

Март 

22. Промовисање 

важности 

планете земље. 

-Ораганизовање 

радионице на  

тему ,,Планета 

земља и ја” 

Презентација, 

радионица 

Еколошка 

секција, 

чланови тима 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

Апри

л 

23. Едукација и 

промовисање 

коришћења 

заштите на раду 

-Организовање 

трибине и 

радионице на тему 

,,Безбедно и 

успешно” 

Презентација, 

радионица 

Чланови тима, 

стручни 

сарадници 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

Апри

л 

24. Провера и 

примена 

стеченог знања у 

-Организовање 

такмичења за 

најлепши блог 

Израда и 

спровођење 

такмичења 

Чланови тима, 

актив 

професора 

Извештај, 

записник, 

фотографије, 

Апри

л, 

мај, 



практичном раду 

и решавању 

неког проблема. 

-Избор најлепшег 

блога 

-Додела признања 

и награда за 

најлепши блог 

-Избор 

најлепшег блога 

-Израда и додела 

признања 

српског језика, 

електротехник

е и 

рачунарства и 

информатике, 

управа школе 

списак сајтова 

(линк), 

јун 

25. Промовисање 

породице  тј. 

важности 

поштовања ове 

институције. 

-Организовање 

трбине на тему 

савремена и 

традиционална 

породица 

Радионица, 

дискусија, 

трибина, 

презентација 

Чланови тима, 

стручни 

сарадници  

Извештај, 

записник, 

фотографије 

Мај 

26. Едукација 

ученика и 

покретање 

активизма код 

младих. 

-Припрема и 

реализација 

радионице на тему 

активизма код 

младих  

Презентација, 

радионица, 

дискусија 

Чланови тима, 

струцни 

сарадник 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

Мај 

27. Едукација 

ученика на 

значај заштите и 

угрожености 

животне 

околине тј. 

средине. 

-Припрема и 

реализација 

радионице на тему 

,,Чувајмо околину, 

једну имамо”  

Презентација, 

радионица, 

Чланови тима, 

Еколошска 

секција, 

Удружење 

ЦЕОР 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

Мај 

28. Едукација, 

превенција и 

промовисање 

борбе против  

пушења. 

-Организовање 

радионице тј. 

предавања ,,Шта 

ће нам цигарете” 

-Учествоваћемо у 

програму 

облежавања ЦСУ-

а ,,Зашто су 

цигарете штетне 

за наше здравље” 

Презентација, 

радионица, 

Чланови тима, 

Центра за 

стручно 

усавшавање 

запослених у 

просвети, 

Институт за 

јавно здравље 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

Мај 

29. Праћење и 

анализа 

досадашњег рада  

Процена 

завршног рада 

тима за школску 

2016/2017 

годину. 

-Сумирање 

трунутног рада 

тима и израда 

извештаја 

-Предстваљање 

извештаја и израда 

извештаја за 

годишњи извештај 

рада школе за 

школску 

2016/2017 годину 

-Додела потврда 

за чланове који 

завршавају 

школовање и 

напуштају рад 

тима 

Анализа 

записника, 

извештаја, 

годишњи 

извештај  

Чланови тима, 

управа школе, 

стручни 

сарадници 

Извештај 

(управа 

школе, Тим за 

безбедност, 

стручни 

сарадник) 

Јун 

 



 Акциони план тима за школски спорт 

 

Чланови  тима за школски спорт 
- Срђан Убавкић, координатор тима 
- Томислав Јовановић 
- Наташа Кочовић 
- Живадин Ерић 

-Зоран Гавриловић 

 
Р. 

бр 
Циљ Активност Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Инструмент праћења Динамика 

1. Конкретизовање 

задатака и 

унапређивање 

рада 

Подела 

задужења у 

оквиру тима  

Састанци Координатор и 

чланови тима 
Записник Септемба

р – 

октобар 
 

2. Заинтересовати 

ученике да се 

укључе у 

активности које 

организује тим  

Презентација 

секција 
Презентација ТИМ Записник, 

фотографије, сајт 
Октобар 

3. Очување 

здравља и 

корекција, 

савети како 

вежбати 

Јавни час Презентација ТИМ,  Записник, 

фотографије 
Новембар 

4. Унапрђење 

наставе и обука 

пливања 

Пливање на 

затвореном 

базену 

Одлазак 4 

пута у току 

месеца на 

базен 

Професори 

физичког, 

ученици 

Евиденција одлазака Током 

целе 

године 

5. Афирмација 

спорта 
Мотивација 

ученика за 

бављење 

спортом  

Одлазак на 

спортске 

приредбе 

Професори 

физичког, 

ученици 

Фотографије, 

Евиденција одлазака 
У току 

године 

6. Афирмација 

спортског духа 

међу ученицима 

и запосленима, 

Школска 

такмичења, 

турнири 

Спортске 

манифестације 
Чланови тима Статистика 

посећености 
Сталан 

посао 

7. Обука скијања Организација 

студијског 

путовања 

Одлазак 

ученика и 

наставника на 

наставу 

скијања 

Професори 

физичког 
фотографије Зимски 

распуст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Акциони план тима за израду просветног картона 

 

Чланови тима за израду просветног картона: 

 

- Вера Лазић, координатор тима 

-Снежана Вугделић, шеф рачуноводства 

-Лидија Радосављевић, секретар школе 

-Милош Марјановић 

-Немања Јоксимовић 

-Љиљана Тасковић 

-Владимир Јакшић 

-помоћници директора 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент праћења Динамика 

1. Подизање 

квалитета 

комуникације са 

јавношћу и 

праћење 

унапређивања 

рада установе 

Формирање 

школског 

тима за израду 

просветног 

картона школе 

 

 

Предлог и 

усвајање 

школског 

тима на 

седници 

Наставничког 

већа 

Директор школе 

 

 

 

Записник  

VIII 

2. 
Прикупљање 

података који 

идентификују 

школу 

Формирање 

базе података 

о општим 

подацима 

школе 

Уношење 

података у 

образац 

Просветни 

картон 

 

Секретар школе 

Попуњен просветни 

картон 

 IX 

3. 

Прикупљање 

података о 

ученицима 

Формирање 

базе података 

о 

статистичким 

подацима 

ученика 

Уношење 

података у 

образац 

Просветни 

картон 

Чланови тима 

Социјалне карте 

одељења 

 
IX-X 

4. Прикупљање 

података о 

наставницима 

ради праћења 

броја 

наставника, 

стручне спреме 

и усавршавања 

Формирање 

базе података 

о 

статистичким 

подацима 

образовног 

кадра 

Уношење 

података у 

образац 

Просветни 

картон 

Секретар школе 

Досијеи наставника, 

база стручног 

усавршавања 

IX-X 

5. 

Праћење 

кључних 

области у 

Самовредновањ

у и Развојном 

плану установе 

Ефикасније 

вредновање 

рада школе и 

праћење 

развојних 

циљева  

Приказ 

процене тима 

за 

самовреднова

ње  и приказ 

података у 

Просветни 

картон 

Координатор 

тима за 

самовредновање 

и координатор 

тима за РПУ 

Извештај 

IX 

6. Увид у понуду 

образовних 

профила, као и 

стране језике, 

изборне 

предмете и 

ваннаставне 

активности 

Формирање 

базе о 

образовној 

средини 

Уношење 

података у 

образац 

Просветни 

картон 

Чланови тима, 

наставници и 

помоћници 

директора 

Сајт и школски 

програм 

IX-VI 



7. Унапређивање 

праћења рада 

ученика и 

комуникације са 

родитељима 

Формирање 

базе о 

постигнућима 

ученика 

Уношење 

података у 

образац 

Просветни 

картон 

Одељенске 

старешине, 

педагог и 

предметни 

наставници 

записници 

Сајт Школе 

Школски извештај IX-VI 

8. Унапређивање 

односа са 

јавношћу, 

послодавцима и 

социјалним 

партнерима 

Формирање 

базе о 

комуникацији 

са окружењем 

Прикупљање 

података 
Тим 

База података 

 

IX-VI 

 


