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На основу члана 57. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. Гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 55/2013, 35/2015 – аут. тумачење и 

68/2015), а у складу са Законом о средњем образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“ 

бр.55/2013), Статутом Прве техничке школе, Школски одбор Прве техничке школе, на 

седници одржаној дана 15.09.2017. донео је 
 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

         ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У КРАГУЈЕВЦУ 

 

ЗА ШКОЛСКУ  2017/18. ГОДИНУ 

 
 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

При доношењу овог плана рада Школски одбор је имао у виду: 

 

- Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 

72/2009, 52/2011 (чл. 29-31. нису у пречишћеном тексту),55/2013 (чл. 44-46. нису у 

пречишћеном тексту), 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС РС. Види: Аутентично 

тумачење - 35/2015) 

- Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/2013) 

- Закон о уџбеницима ("Службени гласник РС", бр. 68/2015) 

- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност средњег образовања и васпитања ("Службеном гласнику РС", бр. 

72/2015,84/2015 и 73/2016) 

- Правилник 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 - Просветни гласник", бр. 

11/2014 и 14/2014) 

- Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних 

сарадника ("Службени гласник РС", бр. 86/2015,3/2016, 73/2016 и 80/2016)   

- Правилник о упису ученика у средњу школу  ("Службени гласник РС", бр. 38/2017, 

51/2017и 81/2017) 

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

гласник РС", бр. 82/2015 од 28.9.2015. године) 

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

и стручних сарадника у средњој школи ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 1/92, 23/97 и 2/2000.) 

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

за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне 

предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у 

стручним школама у подручју рада Електротехника ("Службени гласник РС - 

Просветни гласник", бр. 16/2015и10/2016.) 

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

за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне 

предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у 

стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране 

("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/2015и10/2016.) 
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- Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава 

за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне 

предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у 

стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство ( " Службени 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/2015 од 28.8.2015. године, ступио је на 

снагу 29.8.2015, а примењује се почев од школске 2015/2016. године.) 

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

за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне 

предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у 

стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство ("Службени 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/2015 од 28.8.2015. године, ступио је на 

снагу 29.8.2015, а примењује се почев од школске 2015/2016. године.) 

- Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње 

школе ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004,9/2005 и 

11/2016) 

- Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 

Администратор рачунарских мрежа ("Службени гласник РС - Просветни гласник", 

бр. 17/2006, 23/2007, 2/2009, 3/2010, 2/2012 и 10/2016) 

- Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 

електротехничар мултимедија ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 

4/2007 од 11.6.2007. године.Дана 5.5.2016. године, престао да важи у делу који се 

односи на наставни план и програм општеобразовних предмета - види: чл. 2. 

Правилника - 4/2016) 

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

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада електротехника 

("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/93 од 3.3.1993. године, измена 

и допуна: бр. 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/2001, 8/2002, 3/2003, 1/2005, 7/2005, 2/2007, 

4/2007, 10/2007, 7/2009, 3/2013 (погледај и чл. 3), 11/2013,14/2013 и 7/2016.) 

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

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје геодезија и 

грађевинарство ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 8/93 од 24.4.1993. 

године,  измена и допуна: 1/94, 6/95, 5/98, 4/2002, 5/2003, 6/2005, 3/2008, 5/2013, 

11/2013 и 14/2013.) 

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

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали и 

графичарство ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/93 од 22.5.1993. 

године измена и допуна: 1/94, 6/95, 8/96, 15/97, 7/2002, 10/2005, 15/2005, 7/2008, 

11/2008, 8/2009, 10/2013, 11/2013 и 14/2013) 

- Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 

електротехничар информационих технологија ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 4/2012 и 14/2015) 

- Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 

електротехничар за електронику на возилима ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 13/2004, 12/2005, 8/2006, 3/2007 и 2/2013) 

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

техничар за високоградњу у подручју рада геодезија и грађевинарство ("Службени 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/96 од 15.2.1996. године) 

- Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле 

архитектонски техничар и кровопокривач ( " Службени гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 13/2007, 10/2008, 3/2010, 5/2011 и 2/2012.) 

- Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Службени гласник РС", бр. 

7/2011 и 68/2012) 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


- Правилник о вредновању квалитета рада установа ("Службени гласник РС", бр. 

9/2012 од 5.2.2012. године.) 

- Правилник о стручно-педагошком надзору ("Службени гласник РС", бр. 34/2012 од 

18.4.2012. године) 

- Правилник о евиденцији у средњој школи ("Службени гласник РС", бр. 31/2006, 

51/2006  44/2013,55/2014 и 73/2016) 

- Правилник о јавним исправама које издаје средња школа ("Службени гласник РС", 

бр. 31/2006, 51/2006,44/2013и43/2015. 

- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање ( " Службени гласник РС", бр. 76/2010 од 

22.10.2010. године) 

- Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2011 

од 7.6.2011) 

- Стратегију развоја стручног образовања у Републици Србији ("Службени гласник 

РС", бр. 1/2007 од 5.1.2007. године) 

- Водич за самовредновање за установе у стручном образовању – Пројекат 

модернизације система средњег стручног образовања, Београд 2012. 

- Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник РС", бр. 81/2017 од 31.8.2017. 

године, а ступио је на снагу 8.9.2017.) 

- Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ("Службени гласник 

РС - Просветни гласник", бр. 5/2012 од 19.6.2012. године) 

- Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање 

и занемаривање ("Службени гласник РС", бр. 30/2010 од 7.5.2010. године) и 

Приручник за примену тог протокола. 

- Правилник о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава насиља у 

породици на подручју града Крагујевца 

- Статут Прве техничке школе као и све важеће Пословнике и Правилнике школе 

 

 
 

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 01.09.2016. године. У 

Школу је уписано 1351 ученик у 51 одељењу. Радило је 117 наставника. 

 

Настава се изводила у 28 учионица, 9 кабинета, 8 лабораторијa и 7 радионица, и то 

у две смене: преподне 07.30-13.30 и 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. 
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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 реализације и квалитета праксе на свим 

подручјима рада. 

 

Урађено је самовредновање за кључну област Настава и учење 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 13 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 13 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 и председава 

Надзорним одбором Хемијско-технолошких школа Србије.  

 

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 су замењена врата на првом спрату и то на левом и 

десном крилу, као и велика врата према хемијско-технолошким лабораторијама. 

Комплетан ходник на првом спрату је сређен, што подразумева урађену фасаду, 

фарбање радијатора, замена инсталације, рустера и паник лампи. У ходнику на првом 

спрату комплетно су замењени и сређени плакари и витрине. Сређене су 2 учионице на 

првом спрату,  што подразумева хобловање паркета, урађену фасаду, постављање беле 

табле, увођење струје, замена рустера и нови намештај. После свих изведених радова, 

ушли смо у нову школску годину са 16 комплетно сређених учионица, новим 

кабинетом, новом лабораторијом и новим простором у делу који је напред описан. 

 

 Директор је као председник Актива директора средњих школа Крагујевца 

заказивао и руководио састанцима Актива директора средњих школа. У школској 

2016/2017. години одржано је укупно 21 састанак Актива директора средњих школа 

Крагујевца од којих је 12 редовних и 9 ванредних. Састанци су поред других школа 

реализовани и у просторијама Прве техничке школе у Крагујевцу. 
 

 

 

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 годину 
 
На основу извршених анализа,  Извештаја о раду школе, Стручно педагошког надзора,  

Развојног плана школе и резултата самовредновања постављени су следећи задаци: 

 

 мотивисање наставника за формирање и учешће у заједници учења и 

стварање базе добрих линкова 

 уређење школског дворишта и учионица 

 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 лабораторија и 

рачунарских кабинета 

 набавкановихпројектора 

 верификацијановихзанимања 

 уважавање индивидуалних карактеристика ученика у настави и учењу  

 унапређење праксе прилагођавања захтева и темпа рада могућностима и 

различитим потребама ученика  

 оцењивање у складу са оцењивањем 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 комуникацијесапородицом 

промоцијаученичкихактивности 

 



 

Школски  програм 
 

Р.бр Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динами

ка 

1. Унапређење 

квалитета 

Школског 

програма 

 

Формирање 

школског тима 

за 

развојШколског

програма 

Предлог и 

усвајање 

школског тима 

на седници  

Наставничког 

већа 

Координа-

тори 

Директор 

Педагошки 

колегијум 

Записник 

наставничког 

већа 

VIII 

2. Унапређење 

квалитета 

Школског 

програма 

 

Упознавање са 

изменама и 

допунама 

Наставних 

планова и 

програма 

Рад у оквиру 

стручних већа 

Руководи-

оци 

стручних 

већа 

 

Координа-

тори 

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 

 

до маја 

4. Усвајање 

измена и 

допуна  

Школског 

програма 

путем анекса 

Прикупљање 

мишљења 

Наставничког 

већа,Савета 

родитеља, 

Ученичког 

парламента и 

Синдиката.  

Предлог на 

седници 

Школског 

одбора.  

Презентација Координа-

тори 

Записници 

Наставничког 

већа,Савета 

родитеља, 

Ученичког 

парламента и 

Синдиката, 

Школског 

одбора. 

 

јун 
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Развојни план установе 
 

Чланови  Стручног актива за развојно планирање : 

- Јасминка Воштинић, координатор тима 

- Милош Марјановић, координатор тима 

- Весна Савић 

- Зорица Стефановић 

- Емилија Миљковић 

- Бојана Поповић 

-Александра Радовић 

- Зоран Николић 

- Данко Андријанић 

- Срђан Убавкић 

- Марија Ивановић 

- Кристина Јеремић 

- Марјана Марјановић 

Кључна област: Настава и учење 

Чланови задужени за реализацију: Јасминка Воштинић, Милош Марјановић, Марјана Марјановић, 

Марија Ивановић, Бојана поповић, Александра Радовић 

Р. 

бр 

Развојни циљ Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

1. Развој заједнице 

учења 

Заинтересован

и наставници, 

стручна 

служба, Е- 

учење и 

стручно 

усавршавање 

Током године 

(једном месечно) 

Примењене 

методе рада, 

број укључених 

наставника 

Записници, припреме, 

презентације, 

фотографије 

 

2. Формирање базе 

„добрих“ линкова и 

дигиталних 

библиотека за 

предмет 

Предметни 

наставници, 

Тим за Е- 

учење и 

стручно 

усавршавање 

Током године Број 

формираних 

библиотека 

Сајт Школе 

 

3. Планирање и анализа 

анализу сопствреног 

рада  

Предметни 

наставници 

По модулу, 

темама, областима 

Припреме 

наставника 

садрже анализу 

и препоруке 

Припреме наставника 

4. Израђен план 

одржавања угледних 

и огледних часова  

Стручна већа 

за област 

предмета 

Месечно Прецизан, на 

месечном 

нивоу утврђен 

план 

релизације 

часова 

Индивидуални месечни 

планови наставника, 

планови стручниг већа 

5. Индивидуализација Наставници Током године Код 70% 

наставника 

постоје 

креирани 

метеријали и 

припреме са 

индивидализов

аним 

садржајима 

 

 

Планови рада, припреме 

Кључна област: Постигнућа ученика 



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

Стефановић, Александра Радовић 

Р. 

бр 

Опис активности Носиоци 

активности 

Време реализације 

активности 

Критеријум 

успеха 

Извор доказа 

1. Креирање 

иницијалнихи 

завршних тестова 

Наставници Почетак и крај 

школске године 

За подручја 

рада израђени 

су иницијални 

и завршни 

тестови за први 

разред 

Записник стручног већа, 

евиденција наставника 

2. Упознавање ученика 

са начинима праћења 

Наставници На почетку 

године, на 

почетку области 

или теме 

За 50% 

предмета 

формирани 

критеријуми 

Постојање критеријума на 

сајту школе, свеске 

ученика, евиденција 

наставника 

3. Упознавање ученика 

са техникама учења и 

начинима повећања 

мотивације 

Педагог 

школе, 

одељењске 

старешине, 

Вршњачки 

тим 

Септембар и 

током године 

Ученици на 

часовима 

показују боље 

знање и познају 

различите 

технике учења. 

Евиденција наставника, 

свеске ученика, 

евиденција педагога 

4. Промоција 

талентованих ученика  

Разредне 

старешине, 

директор, 

педагог, 

психолог, тим 

за каријерно 

вођење и 

саветовање 

Континуирано 

током школске 

године 

Ученици, 

колектив 

Школе, 

Школски одбор 

и Савет 

родитеља су 

редовно 

информисани о 

резултатима 

Записници са 

родитељских састанака, 

Савета, сајт школе 

5. Унапређење тимског 

рада, заједнички 

пројекти и наставни 

материјали ученика и 

наставника 

Наставници и 

ученици 

Током године Број 

реализованих 

пројеката и 

креираних 

садржаја 

Записници са састанака, 

сајт школе 

6. Развој професионалне 

каријере ученика и 

организовање посете 

установама, 

сајмовима, 

факултетима 

Тим за 

каријерно 

вођење, 

председници 

стручних већа 

и подручја 

рада 

Континуирано 

током школске 

године 

Број 

реализованих 

посета 

Записници, сајт школе 

7. Креирање 

иницијалнихи 

завршних тестова 

Наставници Почетак и крај 

школске године 

За подручја 

рада израђени 

су иницијални 

и завршни 

тестови за први 

разред 

Записник стручног већа, 

евиденција наставника 

Кључна област: Ресурси 

Чланови задужени за реализацију: Зоран Николић, Бојана Поповић, Милош Марјановић, 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 

Почетак школске 

године 

Утврђене су 

потребе и 

направљен је 

план стручног 

и 

Извештаји Стручног 

актива за школско 

развојно планирање 



хоризонталног 

усавршавања 

2. 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 

3. Развој клуба 

електронике 

Координатори

клуба, 

ученици 

Континуирано 

током школске 

године 

Реализовани 

пројекти 

Изложбе, фотографије, 

сајт 

4. Унапређење наставе у 

лабораторијама 

Координатор 

стручног 

актива за 

развојно 

планирање, 

наставници 

Континуирано 

током школске 

године 

Повећан степен 

опремљености 

лабораторија 

Записници, фотографије, 

опрема 

6. Уређење школског 

дворишта и учионица 

Наставници, 

ученици, 

локална 

самоуправа 

Континуирано 

током школске 

године 

Безбедан и 

пријатан 

простор за 

одмор и 

боравак 

ученика 

фотографије 

7.  Анализа потреба и 

израда плана стручног 

усавршавања на свим 

нивоима 

Стручна већа 

за област 

предмета, 

Педагошки 

колегијум 

Почетак школске 

године 

Утврђене су 

потребе и 

направљен је 

план стручног 

и 

хоризонталног 

усавршавања 

Извештаји Стручног 

актива за школско 

развојно планирање 

 

Заједница учења- представљају групу наставника која заједно анализира и унапређује праксу 

подучавања и стално преиспитује ефекте своје праксе а што има за последицу унапређење 

наставане праксе. Хоризонтално учење има највећи ефекат на побољшање наставне праксе а 

самим тим утиче и на постигнућа ученика. Ове заједнице учења карактерише: Сарадња, 

Заједничка визија, Фокус на учење, Рефлексивна пракса, Транспарентност праксе подучавања 

(клима отворених врата). Препорука ча стручна већа је укључивање наставника у активности 

презентације примера своје добре праксе, анализу примера добре праксе на нивоу заједнице 

учења и већа. На састанцима присуствују осихм наставника и стручни сарадници, помоћници, 

директор. 

 

Формирање базе „добрих“ линкова и дигиталних библиотека за предмет- формирање за 

сваки предмет једне врсте каталога линкова на којима ученици могу пронаћи садржаје којима 

би оплеменили знања из одређеног предмета. Циљ оставривање учења из свих доступних 

извора знања. Председници стручних већа су координатори ове активности а реализују је у 

сарадњи са тимом за израду сајта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Aалександра Дамњановић-наставник 

5. Ана Тодоровић–представник Школског одбора 

6.                                                         - представник Савета родитеља 

7.                                                       –представник Ђачког парламента 

 

 Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмен

т праћења 

 

Динами

ка 

1. Одредити 

област 

самовреднова

ња 

Избор 

области која 

ће бити 

предмет 

самовреднова

ња у школској 

2017/2018. 

ПОСТИГНУ

ЋА 

УЧЕНИКА и 

ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМ

А 

Изјашњавање 

чланова 

Педагошког 

колегијума и 

Наставничког 

већа 

Чланови 

Педагошког 

колегијума и 

Наставничког 

већа 

Записник 

са седнице  

Педагошко

г 

колегијума 

и 

Наставничк

ог већа 

август 

2. Већа 

ефикасност, и 

равномерност 

задужења 

Подела 

задужења 

унутар тима 

Седница тима 

за 

самовреднова

ње 

Тим за 

самовреднова

ње 

Записник 

са састанка 

тима 

септемба

р 

3. Претварање 

слабости у 

снаге  

Праћење 

реализације 

плана 

унапређења 

сталан посао Чланови тима  Записници 

са 

састанака 

тима 

септемба

р 

4. Прецизирати 

методологију 

Избор 

поступака и 

докумената 

који ће 

пружати 

потребне 

информације 

 

Увид у 

документе 

Чланови тима  Записници 

са 

састанака 

тима 

октобар 

5. Евалуација 

доказа 

Прикупљање 

доказа, 

обрада 

добијених 

резултата 

 

Осмишљавањ

е анкета и 

анкетирање 

Чланови тима  

 

Увид у 

резултате 

анкета 

новембар 

 

6. Процена Поређење Преглед Чланови тима  Резултати фебруар-



напретка у 

раду унутар 

одабране 

области 

нове процене 

са 

претходним 

резултатима 

за задате 

области 

ПОСТИГНУ

ЋА 

УЧЕНИКА и 

ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМ

А 

резултата  анализа март 

7. Идентификац

ија снага и 

слабости у 

области  

Израда 

извештаја о 

самовреднова

њу 

Писање 

извештаја 

Чланови тима  

 

Урађен 

извештај 

април 

8. Прикупљање 

предлога за 

израду плана 

побољшања 

Подела 

материјала 

стручним 

већима и 

анализа 

Седнице 

стручних већа 

Стручна већа Предлози 

Стручних 

већа 

април 

9. Информисање 

и прибављање 

мишљења 

Израда 

презентације 

и њено 

представљање 

Наставничком 

већу, 

Школском 

одбору и 

савету 

родитеља 

Презентација Чланови 

тима, 

Координатор 

тима 

 

записници мај 

10

. 

Повећање 

квалитета 

рада 

Израда 

акционог 

плана за 

унапређење 

квалитета 

рада на 

основу 

извршеног 

самовреднова

ња 

Сакупљање и 

обједињавање 

предлога 

Чланови тима  Урађен 

план 

мај 

11

. 

Поштовање 

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 8 
6. Кабинет за грађевинарство и геодезију 1 
7. Кабинет за рачунаре 6 
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 
4 

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 3 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 95% 
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 157 
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 130 
НА ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ 27 
  

 УКУПАН БРОЈ НАСТАВНИКА 123 
Запослени само у овој школи 117 
У две школе 3 
У три и више школе 2 
На неодређено време 102 
На одређено време 21 

 

Ниво образовања запослениху настави 
 

Степен стручне 

спреме 

наставника 

 
Доктор 

наука 
 

 
Магистар 

 
Специјалиста 

 
VII 

степен 
 

 
VI 

степен 
 

 

V 

степен 
 

Средња 

стручна 

спрема 
 

Укупно:123 / / 2 113 5 1 2 

 

Структура наставника према дозволи за рад 
 

Са дозволом за рад/са лиценцом 108 



Приправници 15 
Ментори 15 

 

Руковођење школом 
Укупан бројзапослених: 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 16 16 20 
радни стажу 

образовању 
16 16 20 

радни стажу 

садашњојустанови 
16 11 18 

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 
 

Радовић Александра 
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 

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 
Јанићијевић Анка Радник на одржавању хигијене 
Милић Слађана Радник на одржавању хигијене 
Милојевић Нелица Радник на одржавању хигијене 

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 



Милосављевић Јасмина Радник на одржавању хигијене 
Милосављевић Саша Домар 
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 2017/18. ГOДИНE 

 

 

Р/О 
 

Пол  
СВ 

 
OБРAЗOВНИ  ПРOФИЛ 

Страни језик  
М Ж  

Е 
 

Р 
 

Н 

I1
E 33 / 33 Електротехничар енергетике 31 1 1 

I2
E 31 / 31 Електротехничар за термичке и 

расхладне уређаје 

20 3 8 

I3
E 28 1 29 Електромонтер мрежа и 

постројења/Електроинсталатер  
25 1 3 

I4
E 30 2 32 Електротехничар рачунара 28 1 3 

I5
E 28 4 32 Администратор рачунарских мрежа 32 / / 

I6
E 31 1 32 Електротехничар за електронику на 

возилима 
27 / 5 

I7
E 21 3 24 Електротехничар информационих 

технологија 

24 / / 

Свега  202 11 213  187 6 20 

I1
ХТ 8 21 29 Техничар за заштиту животне средине 28 / 1 

I2
ХТ 8 23 31 Техничар за индустријску фармацеутску 

технологију 
25 / 6 

Свега 16 44 60  53 / 7 

I1
П

 10 19 29 Прехрамбени техничар 29 / / 

Свега 10 19 29  29 / / 

I1
Г 15 16 31 Архитектонски техничар 31 / / 

I2
Г 24 6 30 Грађевински техничар за нискоградњу 26 / 4 

Свега 39 22 61  57 / 4 

Укупно 267 96 363  326 6 31 



II РAЗРEД 2017/18. ГOДИНE 

 

 

Р/О Пол  
СВ 
 

 
OБРAЗOВНИ  ПРOФИЛ 

Страни   језик 

 

М Ж  
Е 

 

Р 

 
Н 

II1
E 29 2 31 Електротехничар енергетике 30 1 / 

II2
E 28 / 28 Електротехничар за термичке и 

расхладне уређаје 

22 3 3 

II3
E 23 7 30 Електротехничар мултимедија 27 3 / 

II4
E 26 3 29 Електротехничар рачунара 28 1 / 

II5
E 34 / 34 Администратор рачунарских мрежа 34 / / 

II6
E 30 / 30 Електротехничар за електронику на 

возилима 
17 7 6 

II7
E 21 3 24 Електротехничар информационих 

технологија 

24 / / 

Свега 191 15 206  182 15 9 

II1
ХТ 23 5 28 Техничар за заштиту животне средине 26 2 / 

II2
ХТ 9 25 34 Техничар за индустријску фармацеутску 

технологију 
21 7 6 

Свега 32 30 62  47 9 6 

II1
П

 2 25 27 Прехрамбени техничар 24 / 3 

Свега 2 25 27  24 / 3 

II1
Г 13 17 30 Архитектонски техничар 21 4 5 

II2
Г 12 17 29 Архитектонски техничар 22 / 7 

II3
Г 13 11 24 Грађевински техничар за нискоградњу 12 / 12 

Свега 38 45 83  55 4 24 

Укупнo 263 115 378  308 28 42 

 

 

  III РAЗРEД 2017/18. ГОДИНЕ 

 

Р/О Пол  
СВ 

 
OБРAЗOВНИ  ПРOФИЛ 

Страни   језик 
М Ж  

Е 
 

Р 
 

Н 

III1
E 28 1 29 Електротехничар енергетике 21 8 / 

III2
E 24 / 24 Електротехничар за термичке и 

расхладне уређаје 

14 5 5 

III3
E 27 6 33 Електротехничар мултимедија 33 / / 

III4
E 32 / 32 Електротехничар рачунара 31 / 1 

III5
E 17 3 20 Администратор рачунарских мрежа 20 / / 

III6
E 26 / 26 Електротехничар за електронику на 

возилима 
18 3 5 

III7
E 21 3 24 Електротехничар информационих 

технологија 

24 / / 

Свега 175 13 188  161 16 11 



 

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

III2
ХТ 5 27 32 Техничар за индустријску фармацеутску 

технологију 
21 3 8 

Свега 11 49 60  49 3 8 

III1
П 12 16 28 Прехрамбени техничар 17 1 10 

Свега 12 16 28  17 1 10 

III1
Г 21 12 33 Грађевински техничар за високоградњу 32 / 1 

III2
Г 15 9 24 Архитектонски техничар 24 / / 

III3
Г 21 7 28 Грађевински техничар за нискоградњу 20 8 / 

Свега 57 28 85  76 8 1 

Укупно 255 106 361  303 28 30 
 

 

IV РAЗРEД 2017/18. ГOДИНЕ 

 
Р/О Пол  

СВ 

 

OБРAЗOВНИ  ПРOФИЛ 

Страни   језик 

М Ж  

Е 

 

Р 

 

Н 

IV
E

1
 26 / 21 Електротехничар енергетике 26 / / 

IV
E

2
 26 / 26 Електротехничар за термичке и 

расхладне уређаје 

26 / / 

IV
E

3
 19 5 24 Електротехничар мултимедија 24 / / 

IV
E

4
 30 / 30 Електротехничар рачунара 30 / / 

IV
E

5
 14 4 18 Администратор рачунарских мрежа 18 / / 

IV6
E

 
26 / 26 Електротехничар за електронику на 

возилима 
26 / / 

IV7
E
 20 2 22 Електротехничар информационих 

технологија 

22 / / 

Свега  161 11 172  172 / / 

IV1
ХТ 6 21 27 Техничар за заштиту животне средине 18 9 / 

IV2
ХТ 4 20 24 Хемијски лаборант 22 2 / 

Свега 10 41 51  40 11 / 

IV1
П 5 18 23 Прехрамбени техничар 23 / / 

Свега 5 18 23  23 / / 

IV1
Г 15 7 22 Грађевински техничар за високоградњу 21 1 / 

IV2
 Г 9 13 22 Архитектонски техничар 21 / 1 

IV3
Г 10 8 18 Грађевински техничар за нискоградњу 13 5 / 

Свега 34 28 62  55 6 1 

Укупно 210 98 308  290 17 1 

  

На нивоу школе у школској 2017/18. год. 

 

ОДЕЉЕЊА МУШКИХ ЖEНСКИХ СВEГA УЧEНИКA 
51 995 415 1410 

 



Број ученика који изучавају страни језик 

 

Енглески 
 

1227 Руски 79 Немачки 104 

 

 

 

Број ученика који изучавају изборне предмете : 

Смена “A” 

 

Изборни предмети 
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I-1е 16 17 / / / / / / / / / / / / / / 

I-2e 16 15 / / / / / / / / / / / / / / 

I-3e 18 11 / / / / / / / / / / / / / / 

I-4e 19 13 / / / / / / / / / / / / / / 

I-5e 22 10 / / / / / / / / / / / / / / 

I-6e 18 14 / / / / / / / / / / / / / / 

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

Укупно 123 90 / / / / / / / / / / / / / / 

II-1е 13 18 / / / / / / / / / / / / / / 

II-2e 16 12 / / / / / / / / / / / / / / 

II-3e 21 9 / / / / / / / / / / / / / / 

II-4e 29 / / / / / / / / / / / / / / / 

II-5e 22 12 / / / / / / / / / / / / / / 

II-6e 14 16 / / / / / / / / / / / / / / 

II-7e 11 13 / / / / / / / / / / / / / / 

Укупно 126 80 / / / / / / / / / / / / / / 

III-1e 14 15 / / / / / / / / / / / / / / 

III-2e 13 11 / / / / / / / / / / / / / / 

III-3e 32 1 / / / / / / / / / / / / / / 

III-4e 32 / / / / / / / / / / / / / / / 

III-5e 18 2 11 10 / / / / / / /  / / / / 

III-6e 11 15 / / 14 14 / / / / / 10 / / / / 

III-7e / 24 / / / / 17 7 / / / / / / / / 

Укупно 120 68 11 10 14 14 17 7 / / / 10 / / / / 

IV-1e 14 12 / / / / / / / / / / / / / / 

IV-2e 14 12 / / / / / / / / / / / / / / 

IV-3e 13 10 / / / / / / / / / / / / / / 

IV-4e / 30 / / / / / / / / / / / / / / 

IV-5e 6 12 / / / / / / 7 12 / 12 /  / / 

IV-6e 14 12 / 11 / / / / / / 16 / / / / / 

IV-7e 8 14 / / / / / / / / / / 12 10 / 7 

Укупно 69 102 11 10 14 14 17 7 7 12 16 10 12 10 / 7 

 



 

Смена “Б” 

 

Архитектонски техничар 

 

Ученик бира  предмет(е) са листе изборних општеобразовних или стручних предмета, 

са фондом од два часа недељно. 

 
Разред Изборни предмет Недељни фонд Број ученика 

III 
Савремена архитектура 1 24 

Просторна композиција 1 24 

 

 

Архитектонски техничар-оглед 

 

Ученици бирају два изборна предмета предвиђена Програмом огледа, са фондом од по 

један час недељно. 

 

Разред Изборни предмет Недељни фонд Број ученика 

IV 

Физика 1 15 

Ентеријери 1 9 

Пејзажна архитектура 1 10 

Математичка анализа 1 8 

 

 

Прехрамбени техничар 

 

Ученик бира  предмет са листе изборних општеобразовних или стручних предмета, са 

фондом од два часа недељно. 

 

Разред Изборни предмет Недељни фонд Број ученика 

II 

Руски језик 2 8 

Изабрани спорт 2 10 

Историја (одабране теме) 2 10 

III 

Руски језик 2 9 

Логика са етиком 2 10 

Ликовна култура 2 9 

IV 
Ликовна култура 2 14 

Физика 2 9 

 

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 

 

I-1,2,4,5,6,7e;   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:27 oдeљeњa 

 

 смeнa  “Б”   

I-3e; - Подручје рада : Електротехника 

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

 

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

 

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

        

Укупнo:24 oдeљeњa 

 

Распоред часова редовне наставе 
 

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

ће се прилагођавати према потребама.У рааспоред улазе ичас одељењског старешине и 

час одељењске заједнице. 

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  

   -секције 

  

Распоред ваннаставних активности ће бити накнадно урађен(због броја одељења и 

подручја рада овај распоред се не може уклопити 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 14.08.2017.г. 

- Нaстaвa пoчињe 01.09.2017.a зaвршaвa се 21.06.2018. Крај првог полугодишта је 

31.01.2018. У новембру месецу ученици ће имати слободне дане 09. И 

10.11.2017. У јануару месецу, нерадни дани због празника ће бити од од 

01.01.2018. до 08.01.2018.г. 

- Зимски рaспуст почиње од 01.02.2018. и траје до 09.02.2018. а настава почиње 

12.02.2018.. У фебруару су нерадни и Државни празник 15. и 16.02.2018. 

Прoлeћни рaспуст пoчињe oд 02.04.2018. и траје до 09.04.2018. 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 28.06.2018 

- 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  19.10.2017.гoдинe. 

- 06.05.2018.Ђурђевдан, бићe oбeлeжeни  нa нивoу  Грaдa, као и 27.jaнуaр 2018. 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 дане планиране Календаром тематских часова у школама у 

Србији (дат у прилогу) 

- Обележићемо 08.09. Међународни дан писмености, 18.10. Светски дан борбе 

против трговине људима, Дан девојчица, Дан толеранције у новембру месецу,  

Дан породице у мају месецу 

- Током ове школске године биће реализовано 2 наставне суботе: 

o субота  25.11.2017.    по распореду од четвртка 

o субота 17.03. 2018.    по распореду од петка 

 

План одржавања Одељењских и Наставничких већа  као и родитељских састанака за 

школску 2017/2018. годину 

 

I  Класификациони период 

 

Уторак         05.09.2017.      Разредна већа I,II, III и  IV разреда  

Среда06.09.2017.      Родитељски састанак смена  А 

Четвртак     07.09.2017.      Родитељски састанак смена  Б 

Петак           08.09.2017.      Наставничко веће 

Уторак17.10.2017.     Наставничко веће 

Понедељак  06.11.2017.      Разредна већа I,II, III и  IV разреда 

Уторак07.11.2017.      Одељењска већа за све разреде 

Среда             08.11.2017.      Наставничко веће 

Понедељак13.11.2017.      Родитељски састанак смена  А 

Уторак   14.11.2017.      Родитељски састанак смена  Б 

 

II  Класификациони период 

 

Четвртак     28.12.2017.        Наставничко веће  

Четвртак     25.01.2018.        Наставничко веће  

Понедељак 29.01.2018.        Разредна већа I,II, III и  IV разреда 

Уторак    30.01.2018.        Одељењска већа за све разреде 

Среда31.01.2018.        Наставничко веће 

Среда31.01.2018.        Родитељски састанци за обе смене 

 

III Класификациони период 

 

Среда           28.03.2018.        Разредно веће  IV разреда 

Четвртак      29.03.2018.        Одељењска већа за матуранте  

Петак            30.03.2018.         Наставничко веће 

Уторак10.04.2018.         Родитељски састанак смена  А и  Б 

 

Уторак         17.04.2018.       Разредна већа I,II и  III  разреда 



Среда18.04.2018.      Одељењска већа за I, II и III разред 

Четвртак      19.04.2018.       Наставничко веће 

Четвртак      19.04.2018.      Родитељски састанак смена  А и смена Б   (за I, IIи 

IIIразред) 
 

IV Класификациони период 

 

Понедељак    28.05.2018. Разредна већа I,II, III и  IV разреда 

Среда30.05.2018.       Одељењска већа за матуранте 

Четвртак      31.05.2018.       Наставничко веће 

Петак              15.06.2018.       Наставничко веће после завршених матурских испита 

Понедељак    18.06.2018.       Родитељски састанци за матуранте  

Четвртак    21.06.2018.       Одељењска већа за I, II и III разред 

Петак          22.06.2018.       Наставничко веће 

Четвртак        28.06.2018.       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 7 7 7 7 28 

Грађевинарство и 

геодезија 
2 3 3 3         11 

Хемија ,неметали и 

графичарство 
2 2 2 2 8 

Пољопривреда,производња 

и прерада хране 
1 1 1 1 4 

Укупно одељења 12 13 13 12 51 
 

 

Школујемо ученике за образовне профиле: 

 Електротехника: 

 

            Занимање 

 

Степен стручне 

спреме 

1. Електротехничар енергетике IV степен 
 

2. Електротехничар за расхладне и 

термичке уређаје 
IV степен 
 

3. Електротехничар мултимедија 

(други разред) 

IV степен 
 

4. Електротехничар мултимедија - 

оглед(трећи и четврти разред) 
IV степен 
 

5. Електротехничар рачунара IV степен 
 

6. Aдминистратор рачунарских 

мрежа 

IV степен 
 

7. Aдминистратор рачунарских IV степен 



мрежа - оглед(четврти разред)  
8. Електротехничар за 

електронику на возилу 

IV степен 
 

9. Електротехничар 

информационих технологија - 

оглед 

IV степен 
 

10. Електромонтер мрежа и 

постројења 

III степен 

11.  Електроинсталатер III степен 

 

 

 Грађевинарство и геодезија: 
 

 Занимање Степен стручне 

спреме 
1. Архитектонски техничар  

 
IV степен 
 

2. Грађевински техничар за 
нискоградњу 

IV степен 
 

3. Грађевински техничар за 

високоградњу 

IV степен 
 

4. Архитектонски техничар - 

оглед(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 

 

 Пољопривреда,производња и прерада хране: 
 

 Занимање Степен стручне 

спреме 
1. Прехрамбени техничар 

 
IV степен 
 

 

Списак одељењских старешина 
 

Школска 2017/18 г.   

 

Смена А: 
Одељење Образовни профил Разредни старешина 

I1Е Електротехничар енергетике Вера Живанић 

I2Е Електротехничар за термичке и расхладне 

уређаје 

Рада Маринковић 

I4Е Електротехничар рачунара Душица Николић 

I5Е Администратор рачунарских мрежа Марија Благојевић 



I6Е 
Електротехничар за електронику на 

возилима 

Љубица Косовац-Симовић 

I7Е 
Електротехничар информационих 

технологија-оглед 

Стефан Миленковић 

   

II1Е Електротехничар енергетике Маја Павловић 

II2Е 
Електротехничар за термичке и расхладне 

уређаје 

Данко Андријанић 

II3Е Електротехничар мултимедија Филип Драгаш 

II4Е Електротехничар рачунара Звездана Рвовић 

II5Е Администратор рачунарских мрежа Марјана Марјановић 

II6Е 
Електротехничар за електронику на 

возилима 

Драган  Јовановић 

II7Е 
Електротехничар информационих 

технологија-оглед 

Јелена Максовић 

   

III1Е Електротехничар енергетике Славиша Станковић 

III2Е 
Електротехничар за термичке и расхладне 

уређаје 

Гордана Рајић-Турнић 

III3Е Електротехничар мултимедија-оглед Мирјана Милојевић 

III4Е Електротехничар рачунара Мирјана Ивезић 

III5Е Администратор рачунарских мрежа Мирјана Николић 

III6Е Електротехничар за електронику на 

возилима 

Вера Лазић 

III7Е Електротехничар информационих 

технологија-оглед 

Марија Ивановић 

   

IV1
Е Електротехничар енергетике Живадин Ерић 

IV2
Е Електротехничар за термичке и расхладне 

уређаје 

Јасминка Воштинић 

IV3
Е Електротехничар мултимедија-оглед Драгана Обрадовић 

IV4
Е Електротехничар рачунара Данијела Петреш Гајић 

 IV5
Е Администратор рачунарских мрежа-оглед Вера Степановић 

 IV6
Е Електротехничар за електронику на 

возилима 

Јасмина Банковић 

 IV7
Е Електротехничар информационих 

технологија-оглед 

Стојка Ерић 

 

Смена Б: 
Одељење Образовни профил Разредни старешина 

I1Г Архитектонски техничар Драган Милановић 

I2Г Грађевински техничар за нискоградњу Весна Младеновић 

I1ХТ Техничар за заштиту животне средине Снежана Јовановић 

I2ХТ Техничар за индустријску фармацеутску 

технологију 

Наташа Кочовић 



I1П Прехрамбени техничар Емилија Миљковић 

I3Е Електроинсталатер/Електромонтер мрежа 

и постројења 

Марина Николић 

   

II1Г Архитектонски техничар Гордана Радојевић 

II2Г Архитектонски техничар Кристина Јеремић 

II3Г Грађевински техничар за нискоградњу Зоран Гавриловић 

II1ХТ Техничар за заштиту животне средине Јелена Јелић 

II2ХТ Техничар за индустријску фармацеутску 

технологију 

Јелена Илић 

II1П Прехрамбени техничар Гордана Бојић 

   

III1Г Грађевински техничар за високоградњу Милован Павловић 

III2Г Архитектонски техничар Далибор Тврдишић 

III3Г Грађевински техничар за нискоградњу Миљан Божовић 

III1ХТ Техничар за заштиту животне средине Милица Михајловић 

III2ХТ 
Техничар за индустријску фармацеутску 

технологију 

Весна Митровић 

III1П Прехрамбени техничар Љиљана Тасковић 

   

IV1
Г Грађевински техничар за високоградњу Зоран Зорић 

IV2
Г

 Архитектонски техничар - оглед Весна Савић 

IV3
Г Грађевински техничар за нискоградњу Ивана Петровић 

IV1
ХТ Техничар за заштиту животне средине Миланка Павловић 

IV2
ХТ Хемијски лаборант Весна Вуковић 

IV1
П Прехрамбени техничар Мара Стојановић-Николић 

 

 

 

 

Наставне активности 
 

Све активности предвиђене Годишњим планом рада осим посета сајмовима, ђачких 

екскурзија и радионица које се реализују у сарадњи са институцијама културе на нивоу 

града,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 

уодељењу 

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,инт

ересовања, 

особина 

личности) 

 

На основу 

сугестије 

наставника 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 

ментор  

Евиденција 

Практични 

рад 

XII 

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. Предметни наставници 

пишу препоруке за похађање допунске наставе и ове препоруке одељењски старешина 

прослеђује родитељима ученика. Циљ ове активности је укључивање родитеља и 

заједничко планирање и утицај на побољшања постигнућа узченика. 

 

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. Обезбеђивање 

похађања 

часова и 

стварање 

сарадничког 

односа са 

родитељима 

Давање 

препоруке за 

похађање 

часова 

допунске 

наставе 

На 

родитељском 

састанку 

упознавање 

родитеља са 

препоруком 

Предметни 

наставници и 

одељењски 

старешина 

Записник  X 

3. Усклађивање са 

другим 

школским 

активностима 

Организација 

часова 

допунске 

наставе 

Одржавање 

часова пре 

почетка 

наставе 

Стручно веће Записник X 

4. Савладавање 

тешкоћа при 

реализацији 

наставних 

садржаја 

Израда плана 

допунске 

наставе 

Избор и 

припрема 

наставних 

садржаја 

Предметни 

наставник 

 

План 

X 

5. Прилагођавање 

наставних 

садржаја 

могућностима 

ученика 

Утврђивање 

области учења 

у којој ученику 

треба додатна 

подршка у 

учењу 

Праћење током 

часова редовне 

и допунске 

наставе, 

припремање 

разноврсних 

садржаја 

Предметни 

наставник 

Наставни 

материјал 

X-V 

6. Унапређење 

допунске 

наставе 

Праћење 

постигнућа  

Разговор, 

тест 

Предметни 

наставник, 

одељењски 

старешина, 

Стручно веће 

Број 

ученика 

који 

савладали 

програм 

или број 

поправљен

их 

XII, 

V 



недовољни

х оцена, 

Записник 

 

 

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 , 

повезивање и 

примена 

практичних 

функционалних 

знања 

Спремање 

наставног 

материјала за 

ученике 

Штампани или 

електронски 

материјал 

Предметни 

наставници 

 

Записник XI, XII 

5. Благовремено 

информисање 

ученика 

Избор тема за 

завршни, 

матурски-

практични рад 

и изборни 

предмет  

Излачење тема Ученици, 

Предметни 

наставници 

Записник I 

6. Побољшање Припремна Разговор, Ученици, Евиденција II-VI 

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/


квалитета 

завршног и 

матурског 

испита 

 

настава  дискусија, 

размена 

искустава, 

анализа, 

консултације 

 

Предметни 

наставници 

у посебним 

књигама 

евиденције 

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,формирања 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 Повећање знања 

наставника о 

темама у оквиру 

Инклузивне 

настава 

Информисање 

чланова 

Наставничког 

већа 

Презентација у 

оквиру 

стручних већа 

Психолог и 

гости 

предавачи 

Записник IX, X 



2. Прилагођавање 

стандарда 

постигнића 

потребама 

ученика 

Идентификација 

ученика за 

индивидуализов

ани начин рада 

За ученике  

другог, трећег и 

четвртог 

разреда- 

сазивање већа и 

ообавештавање 

чланова о 

потешкоћама и 

потребној 

подршци и 

реализованим 

активностима у 

претходним 

разредима 

 

Одељењски 

старешина, 
Родитељи, 

психолог 
 

 

 

Документац

ија ученика, 

Дневник 

евиденције, 

евиденција 

наставника, 

социјална 

карта 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За ученике 

првог разреда-

увид у 

медицинску 

документацију, 

изјаве родитеља, 

запажање 

одељењског 

старешине и 

предметних 

наставника, 

информација из 

социјалне карте 

Одељењски 

старешина, 
Родитељи, 

психолог 
 

Документац

ија ученика, 

Дневник 

евиденције, 

евиденција 

наставника, 

социјална 

карта 

 

IX, X 

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 

хоризонталног 

усавршавања 

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, КЦ 

Крагујевац 

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, 

Прикупљање 

информација и 

Кроз праћење 

напредовања- 

Чланови 

одређеног 

Педагошка 

документаци

На свака три 

месеца 



прилагођен 

врсти сметње 
праћење рада 

ученика  
корекција и 

прилагођавање 

плана  

Одељењског 

већа, родитељи  
 

ја ученика, 

записник 

одељенског 

већа 
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 и блок наставе за школску 2017/2018 
 

Смена «А» - подручје рада електротехника  

 
  ПРЕДМЕТ Одељење Годишње 

Зоран Николић Пракса Веб програмирање БЛОК III7 24 

Пракса Веб програмирање БЛОК IV7 60 

Пракса Заштита информационих система блок III7 36 

Стојка Ерић Пракса Рачунарске мреже и комуникације БЛОК III7 24 

ГорданаРадојевић 

Васиљевић 
Електрична постројења БЛОК IV1 96 

ПешићНенад Пракса Електронско пословање БЛОК 
Рачунари, БЛОК 

IV7 
IV4(1/2) 

24 
30 

СлавишаСтанковић Електричне мреже БЛОК IV1 84 

Весна Михаиловић Практична настава БЛОК III3(1/2) 60 

Драган Јовановић Практична настава БЛОК (ОТО мотори) II6 30 

Практична настава БЛОК (Дизел мотори) III6 30 

Практична настава БЛОК (Моторна возила) IV6 30 

Данко Андријанић 
  
  
  
  
  

Практична наставаБЛОК II7(1/2) 60 

Практична настава I1 74 

Практична наставаБЛОК (1/2) I5(1/2) 30 

Практична настава I4 74 

Практична настава II2 148 

Практична настава III2 210 

Практична настава БЛОК III2 120 

Практична настава БЛОК II3(1/2) 60 

ВанчетовићДушан Давачи и извршни елементи пратична настава II6 136 

Практична настава(ПАЉЕЊЕ ОТО мотора) III6 90 

Практичнанастава(Системи безбедности и 

конфор БЛОК) 
IV6 60 

Горан Мирковић Практична настава (УБРИЗГАВАЊЕ ОТО 

мотора) 
III6 180 

Практична настава (СИСТЕМИ УБРИЗГАВАЊЕ 

ДИЗЕЛ мотора БЛОК) 
IV6 120 

Практична настава II4 140 

Практична настава (СИСТЕМИ УБРИЗГАВАЊЕ 

ДИЗЕЛ мотора БЛОК) 
  



ВладанГроздић 
  
  

Електричне инсталације и  уређаји практична 

настава (БЛОК) 
II6 68 

Расхладни уређаји БЛОК IV2 120 

Практичнанастава(БЛОК системи стабилност) 

 

IV6 60 

Практична настава(ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 

навозилима БЛОК) 
III6 90 

ДрагашФилип Електротермичкиуређаји БЛОК IV2 60 

МаринковићРада 
  

 

 

Практична настава I2 74 

Практична настава I8 148 

Практична настава I5 140 

Практична настава БЛОК (1/2) I5 30 

Практична настава II1 148 

Практична настава БЛОК III1 120 

Практичнанастава III1 210 

ПрактичнанаставаБЛОК II7(1/2) 60 

Практичнанастава БЛОК II3(1/2) 60 

Здравковић Ненад Практичнанастава БЛОК IV3(1/2) 90 

Ивана 

Милосављевић 
Oперативни системи, БЛОК II5 60 

Марко 

Радосављевић 
ПраксаИнформационисистеми и базеподатака 

БЛОК 
III7 36 

Практичнанастава БЛОК IV3(1/2) 90 

Немања Јоксимовић Основе АУ БЛОК IV4 60 

Милош Марјановић Мрежнаопрема, БЛОК II5 60 

Стефан Миленковић Практичнанастава I7 148 

Дарко Алексић Рачунарскихардвер , БЛОК I5 60 

НН1 ПраксаЗаштитаинформационихсистемаблок IV7 36 

Рачунари БЛОК III4 60 

Рачунари БЛОК IV4(1/2) 30 

 

 

Смена «Б» - подручје рада грађевинарство и геодезија: 
 

1. У првом разреду образовни профили архитектонски техничар има 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  има грађевински за нискоградњу има 30 часова блок наставе 

годишње у школи и 2 часа вежби недељно из практичне наставе, из  ликовне културе и цртања 

има 30 часова блок наставе годишње у школи. Образовни профил архитектонски техничар 

имају по 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 и Основе геодезије 30 часова. 

3. Утрећем разреду образовни профили грађевински техничар нискоградњу има  

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 Технологија грађевинских 



радова и из Разраде пројеката 60 часова у блоку. Одељење се дели у две групе. Одељење 

грађевински техничар за високоградњу има 60 часова блок наставе из макетарства. 

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 36 часова у блоку, одељење се дели у две 

групе а часови се изводе у школи. Образовни профил грађевински техничар за нискоградњу 

има 60 часова из практичне наставе у блоку, одељење се дели на две 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 скроба и Кварење и конзервисање има укупно 60 часова блок наставе коју 

обављају у фирмама.  

 4.   У четвртом разреду практичну наставу има једно одељење. Прехрамбени 

техничарима из предмета   Изборна технологија 1- Технологија млека, Изборна технологија 2- 

Технологија меса, Изборна технологија 3-  Технологија прераде воћа и поврћа, Изборна 

технологија 4-  Технологија слада и пива, Изборна технологија 5-  Технологија вина, винских и 

воћних дестилат. Након сваког модула реализује се по 12 часова блок наставе у 

фирмама.Одељење се дели на две групе. 

 

 

 План блок наставе за школску 2017/2018 

 

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 спроведено је испитивање интересовања ученика за ванннаставне 

активности. Ученици су показали највеће интересовање за: 

 Спортске секције – фудбал, кошарка, атлетика, пливање 

 Драмску секцију 

 Подружницу Црвеног крста, 

 Еколошку секцију, 

 Клуб електронике, 

 pH клуб, 

 Шах, 

 Секцију младих програмера, 

 Фолклор, 

 Информатичка секција, 

 Новинарску секцију, 

 

Планови рада секција: 

 

Спортска секција: 
 



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 

 

Драмска секција 
 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Укључивање што 

већег броја ученика у 

рад секције 

 

 

Стварање услова за 

изражавање 

креативних 

способности ученика 

и осмишљавање 

слободног времена 

ученика 

Организација 

аудиције за 

пријем нових 

чланова 

секције 

Кроз рад 

секције 

ученици 

самостално и 

уз помоћ 

наставника 

исказују своје 

идеје у раду на 

стварању 

представа и 

обежавању 

Обавештење 

Састанак 

 

 

 

Дискусија 

 

 

 

 

 

 

Координатор 

секције 

 

 

 

 

 

Чланови 

драмске 

секције 

Извештај 

 

 

 

Дневник 

евиденције 

 

Фотографије 

 

 

IX 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 



значајних 

датума 

2. Обележавање 

8.септембра 

Међународног дана 

писмености и 

указивање на значај 

читања 

 

Обилазак 

библиотеке 

 

 

 

 

 

Реализација 

посете 

 

 

 

Професори 

српског 

језика 

 

 

 

Фотографије 

 

 

 

 

 

IX,X 

 

 

 

 

 

 

3. Прослава Дана 

школе и укључивање 

што већег броја 

ученика у 

активности 

 

Припрема 

програма за 

Дан школе 

Припрема текста, 

рад на 

сценографији, 

музичком делу, 

костимима. 

 

Драмска 

секција 

 

Музичка 

секција 

 

Ликовна 

секција 

 

Фотографије 

 

Извештај 

 

Дневник 

евиденције 

 

 

 

 

 

IX,X 

4.  

Прослава школске 

славе и развијање 

креативних 

способности ученика 

 

 

 

 

Припремање 

програма за 

прославу 

школске славе 

Св. Саве 

 

 

Припремање 

одговарајућег 

текста духовног 

карактера, 

осмишљавање 

сценског простора 

и уклапање 

музичких деоницa        

 

 

Чланови 

секције   

 

Координатор 

секције 

 

 

 

Извештај 

 

Фотографије 

 

Дневник 

евиденције 

 

 

 

XII,I 

 

 

 

 

 

5. Организација 

хуманитарне 

представе у циљу 

развијања сарадње и 

јачања 

предузетничког духа 

 

 

Припремање 

представе која 

ће бити 

хуманитарног 

карактера  

 

Проналажење 

адекватног 

простора 

Штампање 

улазница 

Медијска 

промоција 

 

 

Чланови 

секције 

 

Ђачки 

парламент 

 

 

 

 

Извештај 

 

Фотографије 

 

IX-VI 

6. Унапређење рада 

секције 

 

Посета 

позоришту 

 

Реализација 

посете 

 

Драмска 

секција 

 

 

Извештај 

Фотографије 

IX-VI 

7. Развијање 

компетенција:сарадњ

а, комуникација, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву, 

естетичка, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

 

 

 

Кроз све 

претходно 

наведене 

активности, као 

и књижевне 

вечери, 

перформансе и 

обележавање 

Дана 

толеранције и 

Дана породице 

у којима су 

ангажовани и 

чланови 

секције 

Припремање 

текста, сцене, 

музичких 

секвенци, продаја 

улазница, 

осмишљавање 

плаката...       

Координатор  

 

Стручни 

сарадници 

Извештај 

 

Фотографије 

IX-VI 



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 
 

 
крос 

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 

Обележавања 

Светског дана 

очувања менталног 

здравља 

Обележавање Међун

ародног дана 

толеранције 

припреме за 

акцију Међународни 

дан борбе против 

сиде       

Обележавање Дана 

људских права 

Обележавање Дана 

људске солидарности 

Трибина, 
Предавања, 

радионице 
 

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 

Обележавање 

националног дана 

борбе против 

пушења 

Здравствено 

васпитна трибина 
ГОЦК 
 

Документаци

јакоординато

ра за Црвени 

крст, 

фотографије 

II 

5. Значај заштите 

животне средине 
Организовати акцију 

чишћења и уређења 

школе и школског 

дворишта и 

скупљање 

електронског отпада 

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 
Обелезавање 

националног дана 

давалаца крви 

Обележавање 

међународног дана 

породице 

Предавање о 

правилној 

исхрани 

Подружница 

црвеног крста, 
ГОЦК, Тим за 

безбедност 

Фотографије, 

записник 
V 

 

Еколошка секција 
 

Р.бр Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Формирање 

секције  

Повезивање са 

ЦЕООР 

Упознавање 

ученика са 

формирањем 

еколошке секције 

Тимски рад Председник Записник  Септемба

р 2017. 

2. Информисање о 

штетности 

дуванског дима  

Месец борбе 

против болести 

зависности 

Тимски рад Ученици и 

координатор 

Записник Октобар/

Новембар 

2017 . 

3. Развијање свести 

о очувању 

животне 

околине 

Уређење школског 

дворишта 

Тимски рад Ученици Записник,   

Фотографиј

е 

Октобар 

2017. 

4. Очување и 

заштита природе 

Уређивање паноа 

школе, 

прикупљање 

материјала и слика 

Тимски рад Ученици  Фотографиј

е 

Новембар 

2017. 

5. Стицање знања о 

инфекцији ХИВ-

ом 

Држање радионица 

ученицима 

Тимски рад Ученици, 

омладина 

ЈАЗАС-а 

Фотографиј

е  

Децембар 

2017. 

6. Развијање свести 

о значају 

екологије 

Обилазак 

акваријума и 

ботаничке баште 

Тимски рад Ученици и 

професор 

Фотографиј

е 

Јануар 

2018. 

7. Информисање о 

правилној 

исхрани 

Биолошки вредна 

храна, прављење 

пирамиде исхране 

Тимски рад Ученици Записник,  

Фотографиј

е 

Фебруар/

март 

2018. 

8. Упознавање са 

врстама чврстог 

отпада 

Прикуљање 

рециклажног 

материјала, 

прикупљање 

електронског 

отпада 

Тимски рад Ученици, 

Ђачки 

парламент 

Фотографиј

е 

Април 

2018. 

9. Информисање о 

загађености 

градова 

Обележавање града 

биолошке 

разноврсности 

Тимски рад Ученици Записник,  

Фотографиј

е 

Мај 2018. 



10. 

 

Очување 

биодиверзитета 

Обележавање 

Светског дана 

животне средине 

Тимски рад Ученици Записник,  

Фотографиј

е 

Јун 2018. 

 

Клуб електронике 
 

Р.б

р 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Током овог 

пројекта 

ученици ће 

имати јасну 

представу 

реализације 

неког техничког 

уређаја од идеје 

до реализације 

применом 

микроконтролер

а. 

Упознавање 

ученика са 

Ардуино 

платформом 

Рад у 

лабораторијама 

школе 

Милош 

Марјановић, 

Стефан 

Миленковић, 

Немања 

Јоксимовић 

 

Ученици и 

професори 

који су 

заинтересова

ни за рад 

у"Клубу 

електронике" 

Праћење 

активности 

вршиће се 

директним 

учешћем 

ученика и 

професора у 

пројекту. 

IX, 

  X, 

 XI 

2. Израда 

електронских 

склопова који  

који побуђују 

интересовање  

ученика, према 

њиховим 

предлозима  

Израда 

електронских 

склопова према 

предлозима ученика 

 

Самосталанира

д ученика код 

куће и у 

лабораторијама 

Милош 

Марјановић, 

Стефан 

Миленковић, 

Немања 

Јоксимовић 

 

Ученици и 

професори 

који су 

заинтересова

ни за рад 

у"Клубу 

електронике" 

Праћење 

активности 

вршиће се 

директним 

учешћем 

ученика и 

професора у 

пројекту. 

XII,  I, II, 

 III 

3. Стицање 

практичних 

знања из области 

пројектовања 

електричних 

инсталација. 

Стицање знања 

из области 

електронике. 

Реконструкција 

кабинета за 

практичну наставу 

из области 

електрике и 

електронике: 

Чланови клуба ће 

активно 

учествовали у 

акцијама које су 

корисне за школу 

 

Практичан рад 

ученика у 

лабораторијама 

школе 

Милош 

Марјановић, 

Стефан 

Миленковић, 

Немања 

Јоксимовић 

 

Ученици и 

професори 

који су 

заинтересова

ни за рад 

у"Клубу 

електронике" 

Праћење 

активности 

вршиће се 

директним 

учешћем 

ученика и 

професора у 

пројекту. 

 IV 

 

4. Промоција 

чланова секције, 

Све активности 

које буде 

 Милош 

Марјановић, 

Праћење 

активности 

 

  V 



упознавање и 

дружења са 

ђацима из 

других школа, 

размена 

искустава и 

стицање нових 

знања. 

покренула школа а 

да чланови  "Клуба 

електронике" могу 

да помогну. ``Сајам 

образовања``, 

``Трибине везане за 

електронику и 

технику`` 

Стефан 

Миленковић, 

Немања 

Јоксимовић 

 

Ученици и 

професори 

који су 

заинтересова

ни за рад 

у"Клубу 

електронике 

вршиће се 

директним 

учешћем 

ученика и 

професора у 

пројекту. 

 

pH клуб 
 

Р.бр Циљ Активност Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамика 

1. Осмишљање 

слободног 

времена ученика 

,развијање 

креативних 

способности 

Формирање секције Упитници 

,разговори са 

ученицима 

Ученици и 

професори 

који су 

зинтересовани 

за рад у "pH 

клуб”-у 
 

Записник XI 

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 уз 

консултације са 

тимом за безбедност 

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 

Фотографије, 

, записник 
IV 



који су 

зинтересовани 

за рад у "pH 

клуб”-у 
 

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, 

организација 

такмичења 

Сарадња 

Отворена врата 

Сајам 

образовања 

Посете 

 

Директор, 

помоћници 

директора, 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Наставници 

Ђачки 

парламент 

 

Дописи, 

записници 

Током 

године 

Шах 
 

Р.бр Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Укључивање 

ученика у рад 

секције 

 

Усаглашавање око 

годишњег плана 

рада секције и  

увођење нових 

чланова 

Упитници, 

разговори са 

ученицима и 

промоција рада 

секције на 

часовима  

одељенског 

старешине 

Руководиоци 

секције 

записник IX 

2. Операционализа

ција рада 

Планирање 

активности заједно 

са ученицима 

Израда плана и 

динамике 

Руководиоци 

секције, 

ученици 

записник IX 

3.  Популаризација  

рада секције у 

оквиру школе 

Организовање 

турнира 

Припрема 

мултимедијалн

их садржаја 

Руководиоци 

секције, 

помоћнициц, 

ученици 

Записник, 

фотографије 

са одржани 

Током 

године 

4. Популарисање 

рада секције  на 

локалном нивоу 

и унапређење 

рада секције 

Сарадња са другим 

институцијама, 

шах клубовима  

Презентација на 

сајму 

образовања, 

Међушколски 

турнири 

Руководиоци 

секције, 

ученици, тим 

за промоцију 

Фотографиј

е са 

одржаних 

промоција, 

записник, 

сајт 

Током 

године 

 

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 септемба

р 

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 

ученици 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 

мултимедијалн

их садржаја, 

усвајање нових 

техника 

програмирања. 

 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 

чланови секције 

стекну осећај 

припадности 

групи и друштву 

Учешће у 

организацији 

такмичења и 

квизова у школи 

Припрема 

рачунарских 

кабинета, 

мапирање 

школе, 

припрема 

одговарајућег 

софтвера за 

Руководиоци 

секције, 

ученици 

записник 

фотографије 

током 

године 



обраду 

података, 

припрема 

софтвера за 

квизове 

6. Циљ је да 

креативно 

приступају 

проблему задатка 

и начину 

решавања. 

Учешће у 

ажурирању сајта 

школе 

Припрема 

мултимедијалн

их садржаја 

Руководиоци 

секције, 

ученици 

записник 

фотографије 

током 

године 

7. Циљ је да 

ученици 

промовишу своје 

радове и стекну 

самопоуздање. 

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, 

стекну идеју о 

развоју каријере 

Пријава и учешће 

ученика на пракси 

Усвајање нових 

техника 

програмирања и 

примена 

стечених знања 

Ученици записник 

фотографије 

јул 

август 

Фолклор 
 

Р.б

р 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 



1. Додатна физичка 

активност 

ученика. 

Развијање 

креативних 

способности 

ученика 

иаспеката 

традиције и 

културе нашег 

народа кроз игру, 

песму, костим. 

Развијање умећа 

наступа кроз овај 

вид уметности. 

Потенцијално 

 

Пригодна тачка за  

Дан школе  

(игре из Шумадије) 

Одабир чланова 

Фолклорне 

секције;одабир 

музичких 

нумера. 

Кроз редовне 

пробе учење 

основних 

начела 

фолклорне игре 

и основних 

корака. 

Драган 

Милановић 

 

Фолклорна 

секција  

 

Записник, 

евиденција 

долазака 

чланова 

секције. 

Фотографиј

е са проба, 

извођења. IX, 

  X, 

 XI 

2. Унапређење рада 

фолклорне 

секције 

Развијање 

позитивног 

односа према 

игри и сазнања о 

деловању ове 

врсте уметности 

на „великој“ 

сцени 

Посета  

Годишњем 

концерту  

КУД-а 

„Абрашевић“ из 

Крагујевца 

као и остваривање 

сарадње са  

КУД-ом 

„Абрашевић“ 

Договор, 

реализација 

посете 

Драган 

Милановић 

 

Фолклорна 

секција  

 

Фотографиј

е 

XII 

3. Прослава 

школске славе 

Припрема Светог 

Саве 27.01.2018. 

Припрема 

одговарајућег 

програма 

Две 

кореографије 

игара из Србије: 

1. Игре из 

Шумадије 

2. (друга игра 

зависи од 

редовности  

и 

напредовања 

чланова) 

 

 

Драган 

Милановић 

 

Фолклорна 

секција  

 

Записник, 

евиденција 

долазака 

чланова 

секције. 

Фотографиј

е са проба, 

извођења. XII, 

I 

4. Промоција 

чланова секције 

Извођење програма 

приликом неког 

значајног догађаја 

у школи, интервју 

са учесницима 

Припремање 

нове 

кореографије 

или 

усавршавање 

постојећег 

програма 

Драган 

Милановић 

 

Фолклорна 

секција  

 

 

  II, 

 III, 

 IV, 

  V 



Информатичка секција 
 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начинреализац

ије 

Носиоциакти

вности 

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 секције је да 

ученици креирају 

блог 

Информатичка 

секција, као 

место где ће 

ученици 

налазити 

наставне 

материјале и 

друге занимљиве 

садржаје. 

Редовни састанци Упознавање са 

циљем 

састанка.  

Подела 

материјала или 

мултимедијалн

их садржаја 

потребних за 

рад. 

Руководиоци 

секције, 

ученици 

записник 

фотографије 

током 

године 

4. Циљ секције су 

такмичења из 

Рачунарства и 

информатике у 

циљу 

популаризације 

овог предмета 

међу ученицима. 

Учешће на on-line 

такмичењу "Дабар", 

школском 

такмичењу, 

организованим 

квизовима. 

Примена 

стечених знања 

Руководиоци 

секције,  

предметни 

наставници, 

ученици 

записник 

фотографије 

током 

године 

5. Циљ секције да 

се надогради 

Рад на пројекту Презентовање 

пројекта на 

Руководиоци 

секције, 

записник 

 

током 

године 



стечено знање из 

Excel-a у циљу 

лакше и брже 

обраде података. 

блогу. ученици 

6. Циљ секције је да 

надогради 

стечено знање из 

Power Point-a 

како би се 

представиле 

најзанимљивије 

наставне теме из 

различитих 

подручја рада и 

на тај начин 

популаризовала 

примена 

информатике. 

Рад на пројекту Презентовање 

пројекта на 

блогу, 

презентовање 

рада секције на 

сајму 

образовања и 

при посети 

ученика 

основним 

школама. 

Руководиоци 

секције, 

ученици 

записник 

 

током 

године 

7. Циљ секције је 

коришћење 

Google сервиса у 

циљу брже и 

једноставније 

комуникације 

међу ученицима 

и наставницима. 

Рад на пројекту Комуникација 

наставника и 

ученика у 

виртуелној 

учионици. 

Руководиоци 

секције, 

ученици 

записник 

 

током 

године 

 

Новинарска секција 
 

Р.б

р 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

 Формирање 

секције 

Упознавање 

ученика са 

планираним 

активностима 

новинарске секције 

и подстицање да се 

укључе у рад 

секције 

Промоција у 

одељењима, 

 

Координатор 

секције 

Записник 

IX, 

  X, 

 

 Упознавање 

ученика са 

основним 

облицима 

новинарског 

изражавања 

 

Радионица за 

ученике- Како 

написати 

репортажу, вест, 

извештај, интервју 

На састанку 

секције чланови 

практично 

стичу знања 

интеграцијом 

теоријских и 

практичних 

садржаја.  

Координатор 

секције, 

професор 

српског 

језика 

Фотографиј

е, записник 

X 



 Едукација 

ученика за 

коришћење нових 

информационо 

комуникационих 

технологија 

Сарадња са 

програмерском и 

информатичком 

секцијом 

Едукација 

чланова 

новинарске 

секције 

Млади 

програмери и 

информатичк

а секција 

Радови 

учесника 

IX 

 Развијање 

критичког и 

креативности код 

ученика 

 

Подстицање за 

покретање рубрика 

и тема 

На састанцима 

секције 

разговор и 

дефинисање 

новинарских 

задатака 

Чланови 

секције,  

Координатор 

секције 

Сајт школе 

део за 

школске 

новине  
IX 

. Развијање 

сарадничког 

односа као и 

развијање и 

оснаживање 

привржености 

школи 

Сарадња са другим 

секцијама 

 

Извештавање о 

активностима 

секција и 

значајним 

догађајима у 

школи 

Чланови 

секције 

Сајт школе 

део за 

школске 

новине 
Током 

целе 

године 

 

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 

креативних 

способности 

Припрема 
програма за Дан 

школе  

Припрема текста 

(драмски текст 

или 

драматизација 

прозног); 

припрема 

сценографије и 

музичког дела 

Драмска, 

фолклор 

секција 

Фотографиј

е, Извештај 

школе 

IX,X 
 

2. Обележавање 8. 

септембра,  

Међународног 

дана писмености и 

указивање на 

важност читања 

Обилазак 

Библиотеке 
Договор, 

реализација 

посете 

Професори 

српског језика 
Фотографиј

е 

IX 



3. Развијање 

позитивног 

односа према 

музицимузичко 

образовање 

младих,  

популаризација 

савремене 

музичке 

уметности,    

укључивање 

наставника и 

професора у саму 

реализацију 

 

„Поправни рок“ Концерт и часови 

инструмента 
Дом 

омладине, 

школа Октава, 

координатор 

фолклор 

секције 

Фотографиј

е  

X 

 Развијање 

хуманих 

вредности и 

толеранције  

Посета спомен 

парку Шумарце – 

манифестација 

„Велики школски 

час“ 

Присуство 

свечаној 

академији 

Одељењске 

старешине 
Фотографиј

е 

X 

4. Упознавање са 

историјом и 

савременим 

токовима и 

развој критичког 

мишљења и 

припрема за 

пријемни испит 

Учешће у 

радионицама- 

Народни музеј у 

мојој визији, 

Римске 

комуникације у 

антици, Симболи 

хришћанства 

 

Студијска посета 

и учешће у 

радионицама 

Професори 

архитектонске 

групе 

предмета, 

историје 

уметности и 

ликовног 

Фотографиј

е 

У складу 

са планом 

и 

програмом 

предмета 

5. Унапређивање 

комуникација 

између школе и 

родитеља 

Обележавање дана 

породице, 

обележавање дана 

толеранције  

Презентација, 

радионица 

Тим за 

безбедност, 

Вршњачки 

тим, Ученички 

парламент, 

Психолог 

Фотографиј

е 

XI, I, V 

6. 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 

Драмска, 

фолклор 

секција 

Вероучитељи 

Фотографиј

е, сајт, 

извештај 

XII,I 

7. Унапређење 

рада музичке и 

фолклор секције 

Посета Центру за 

неговање 

традиционалне 

културе 

„Абрашевић“ 

Договор, 

реализација 

посете 

Координатор 

фолклор  

секције 

Фотографиј

е 

XII,I 

8. Упознавање са 

културним 

наслеђем локалне 

Учешће на 

радионици 

Студијска посета 

и учешће у 

радионицама 

Професори 

архитектонске 

групе 

Фотографиј

е, радови 

I I I 



заједнице Сецесија у 

Крагујевцу 

(Спомен парк 

Крагујевачки 

октобар) 

предмета ученика 

9.  Освешћивање 

развојних промена 

и потреба у 

пубертету 

Посета позоришту 

„Јоаким Вујић”, 

гледање представе 

која је намењена 

деци у осетљивом 

развојном периоду 

„Сасвим сам 

пубертетио” 

Договор, 

реализација 

посете 

Одељењске 

старешине и 

родитељи 

Фотографиј

е  

IV 

10. Унапређење 

рада драмске 

секције 

Посета Књажевско-

српском театру 

„Јоаким Вујић”, 

подршка у 

опремању ученика 

костимима за 

школску приредбу 

Договор, 

реализација 

посете 

Координатор 

драмске 

секције 

Фотографиј

е 

V 

11. Боља постигнућа 

ученика  
Посета позоришту 

„Јоаким Вујић”, 

гледање представа 

које корелирају са 

наставним планом 

и програмом 

српског језика и 

књижевности  

 

Договор, 

реализација 

посете 

Професори 

српског језика 
Фотографиј

е 

Током 

године 

 
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 
Помоћници 
Помоћно 

особље и 
сви запослени 

Записник Сталан 

посао 

2. Превенција 

болести зуба 
Систематски преглед 

зуба  
Преглед у 

школској 

амбуланти 

Помоћници 
и здравствени 

радници,одељ.

старешине 

План 

прегледа 
IX 

3. Превенција 

здравља ученика 
Комплетан 

систематски преглед 
ученика 

Преглед у школи здравствени 

радници, 

одељ.стареши

не 

План 

прегледа 
III 

4. Очување здравља 

адолесцената 
Здравствени 

проблеми 

адолесцената, 

репродуктивно 

здравље  

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,

Дневник рада Сталан 

посао 



предавачи 

Института за 

јавно здравље 
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 Јазас, стручни 

сарадници 
 

 

Дневник рада Сталан 

посао 

8. Развој свести о 

значају очувања 

жив.околине 

Акције заштите 

човекове околине 
Сређивање 

школе,дворишта, 

прикупљање 

електронског 

отпада 

Еколошка 

секција,часови 

биологије 

Фотографије, 

дневник 

евиденције 

XI,III, 
IV 

9. Превенција и 

корекција 
Eфeкти физичкoг 

вeжбaњa 

нaoргaнизaм  

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.б

р 
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 на 

часовима 

биологије,одеље

њској заједници 

Наставници 

биол. 
еколошка 

секција  
Црвени крст 

Дневник 

евиденције 
X 

2. Стварање 

пријатнијег 

окружења 

Уређење учионица Ученици 

одлучују о 

начину 

уређења,украшав

ају 

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 

Ученички 

парламент 
Фотографије X,III, IV, 

V 
 

4. 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 



5. Информисање,мо

билисање пажње 

ученика 

Израда паноа о 

заштити човекове 

околине 

 Израда и 

излагање 
Ученици Фотографије X, III, IV 

 

 

План рада ђачког парламента 
 

Р.б

р 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Подршка и помоћ 

ученицима са 

циљем боље 

организованости 

Конституисање 

скупштине Ђачког 

парламента 

Организација 

састанка 

Председник 

скупштине из 

претходног 

сазива 

Записник IX 

2. Олакшати 

ученицима рад и 

пружити подршку 

Избор Владе, 

председника, 

секретара и других 

органа 

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, 

фотографијеи 

извештај 

XI 

4. Право на 

доступност 

информација од 

јавног значаја 

Информисање 

парламентараца о 

раду школе 

Предавање Директор, 

помоћници, 

председник 

школског 

одбора 

Записник, 

извештај 

XI 

5. Промоција 

људских права 

Недеља људских 

права 

Семинар, јавни 

наступи,  

Ђачки 

парламент 

Фотографије

и извештај 

XII 

6. Промоција 

репродуктивног 

здравља 

Обележавање дана 

борбе против СИДЕ 

Предавања и 

друге 

промотивне 

активности 

ЈАЗАС, 

Канцеларија 

за младе, 

Ђачки 

парламент 

Записник, 

извештаји, 

фотографије 

XII 

7. Скретање пажње 

на могуће 

последице стреса 

Како се решити 

свакодневног стреса 

Трибине, 

предавања 

Школски 

психолог 

Записник, 

извештај, 

фотографије 

II 

8. Буђење еколошке 

свести, рециклажа 

Обележавање Дана 

планете Земље и 

Дана рециклаже 

Предавања, 

акције 

прикупљања 

рециклирајућих 

сиривина 

Ђачки 

парламент, 

Еколошка 

секција 

Записник, 

извештај, 

фотографије 

 

 III, IV, V 

9. Размена искустава 

са парламентима 

других школа 

Организација излета 

и екскурзија 

Састанак 

председника 

парламената 

Ђачки 

парламент и 

координатори 

Записник, 

извештај, 

фотографије 

 

X, III 

10. Промоција 

хуманих 

вредности 

Добровољно давање 

крви 

Добровољност Ђачки 

парламент, 

професори, 

Црвени крст 

Спискови, 

извештаји 

V 

11. Обележавање 

краја школске 

године 

Припрема за матуру 

и подела задужења 

Састанак Ђачког 

парламента 

Ђачки 

парламент, 

директор, 

координатор 

Записник, 

фотографије 

IV 

12. Анализа Сумирање резултата Састанак Ђачког Ђачки Записник, VI 



постигнутог 

успеха 

парламента 

парламента, 

анкетирање 

парламент и 

координатори 

Извештаји, 

фотографијеи 

видео 

материјал  

 

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. Народна 

библиотека 

Обилазак  

Библиотеке  

Обележавање 8. 

септембра,  

Међународног дана 

писмености 

Договор, 

реализација 

посете 

Професори 

српског 

језика 

Фотографиј

е 

IX 

4. Градска управа-

одељење за 

финансије  

Проналажење 

могућности за 

адаптацију 

школског простора  

Финансирање, 

подршка, 

сарадња 

Директор 

Школски 

одбор 

Финансијск

и план 

Сталан 

посао 

5. 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 

6. Црвени Крст 

града 

Акције 

добровољног 

давања крви, 

хуманитарне 

акције 

Крос 

Турнир 

 

Секција 

Црвеног 

крста, Ђачки 

парламент 

Флајери, 

Фотографис

ање акције  

По 

потреби 

7. Школски 

диспанзер  

Систематски 

прегледи, 

индивидуални 

прегледи, 

хитни случајеви, 

Прегледи 

Интервенције 

Предавање 

Гостовање 

лекара 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Одељењски 

старешина 

Извештај 

лекара 

Изјава 

родитеља 

По 

потреби 



вакцинације, 

предавања, 

консултације 

Лекар 

8. 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 

9. 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 

10. Дом омладине, 

школа 

„Поправни рок“ Концерт и 

часови 

инструмента 

Дом 

омладине, 

школа 

Октава, 

координатор 

музичке и 

фолклор 

секције 

Фотографиј

е 

X 

11. Музеј 21. 

октобар,  

Спомен парк 

Народни музеј 

Праћење поставки 

Учешће на 

радионици 

Сецесија у 

Крагујевцу 

(Спомен парк 

Крагујевачки 

октобар) 

- Учешће у 

радионицама- 

Народни музеј у 

мојој визији, 

Римске 

комуникације у 

антици, Симболи 

хришћанства 

Студијска 

посета и 

учешће у 

радионицама 

Присуство 

свечаној 

академији у 

Шумарицама 

Полагање 

венаца  

Професори 

архитектонск

е групе 

предмета 

Одељењске 

старешине 

Ученици 

Наставници 

Фотографиј

е, радови 

ученика 

III 

X 

12. Позориште 

“Јоаким Вујић” 

 

Посета позоришту 

„Јоаким Вујић”, 

гледање представе 

која је намењена 

деци у осетљивом 

развојном периоду 

„Сасвим сам 

пубертетио” 

Договор, 

реализација 

посете 

Одељењске 

старешине и 

родитељи 

Фотографиј

е  

IV 



Посета Књажевско-

српском театру 

„Јоаким Вујић”, 

подршка у 

опремању ученика 

костимима за 

школску приредбу 

(Унапређење рада 

драмске секције) 

 

Договор, 

реализација 

посете 

Координатор 

драмске 

секције 

Фотографиј

е 

V 

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 

Договор 

размена 

информација 

семинари  

Менторски рад 

Промоције 

Директор, 

помоћници 

директора, 

Педагошко-

психолошка 

служба 

Наставници 

Ђачки 

парламент 

 

Фотографиј

е, дописи, 

дневник 

евиденције 

Током 

године 



наставника школе 

са студентима.  

Организовање 

промоција уписа на 

факултете. 

Унапређивање и 

осавремењивање 

васпитно-

образовног рада 

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 

Ђачки 

парламент 

Црвени Крст 

школе 

Фотографиј

е, извештаји 

координатор

а 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  

Сертификат

и 

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-

Током 

године 



странице 

Групе на 

друштвеним 

мрежама 

Google-диск 

и календар 

26. Развојни Бизнис 

Центар  

Укључивање у 

пројекте РБЦ 

Консалтинг 

тренинзи 

Директор 

Тим за 

израду 

пројеката 

Тим за 

каријерно 

вођење 

Извештај  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 мoжeoбрaдити у 

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

У школској 2017./18. 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  Крагујевац-Охрид-Крф-

Метеори-Паралија-Солун-

Крагујевац 

4 дана Април-Мај 

Манастири ваљевски-релација:                          
Крагујевац- Лелић – Ћелије – 

Лазаревац – Крагујевац 

 

1дан  Јун 

Трећи разред  
 

Крагујевац -Будимпешта-

Братислава- Праг-Беч -

Крагујевац 

4 дана  Октобар 

Манастири Овчарско кабларски, 

релација:                           
Крагујевац – Чачак – Благовештење 

– Никоље – Ваведење – Крагујевац 

1 дана Мај  

Четврти разред Крагујевац-Трст-Лидо ди Јесоло-

Верона-Сан Ремо-Ница-Кан-

Љорет де Мар-Барселона-

Фигуерас-Монако-Монте Карло- 

Сан Ремо- Лидо ди Јесоло-

Венеција-Крагујевац 

8 дана  Октобар 
 

 

 



Манастири Фрушке горе  релација:                         

Крагујевац – Ново Хопово – Гргетег 

– Крушедол – Сремски Карловци - 

Крагујевац    

 

 

1 дан Март 
 

 

Посета Фестивала науке 1 дан Децембар 

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 

 
Ненад Пешић 
Марија Ивановић 
 Јелена Максовић 

2. Хемија,неметали и 

графичарство 
-општа и неорганска 

хемија 

 

 
Републичко 

V  
Зорица Стефановић 

Јагода Продановић 

Јелена Јелић 

 

3. Производња и 

прерада хране 
-прехрамбена 

технологија 

Републичко V МараСтојановић-Николић, 

Емилија Миљковић 

4. Геодезија и 

грађевинарство 
-Предмети из 

теоријских 

дисциплина 

Републичко  V Александра Дамњановић 
Горица Милановић 
Весна Митровић 



5. Математика 
-``Кенгур без 

граница`` 
 

 
-Програмирање  

Републичко 
 

 

 

 
Школско 
Републичко 

III, 
 

 

 

 
V 

Драгана Обрадовић 
 

 

 

Јелена Максовић 
Ивановић Марија 
Мирјана Николић 

6. Енглески језик 
Само за четврти 

разред 
 

 

 

Регионално  
 

 
 

 

V 
 

 
V 

Сузана Миловановић 

Маја Стојановић 

Дејана Вуловић 

Наташа Ђуровић 

Славица Стергиоу 

 

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 

Испитивање 

способности и 

интересовања 

Праћење успеха 

из појединих 

области рада 

Одељењске 

старешине, 

председник 

разредног 

већа 

Психолог, 

предметни 

наставници 

Документац

ија 

психолога, 

Документац

ија 

наставника 

и 

одељењског 

старешине 

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 

њима 

Пребацивањем 

на други 

образовни 

профил или у 

другу школу 

Психолог, 

предметни 

наставници 

Документац

ија 

психолога, 

Документац

ија 

наставника 

Током 

године 

4. Помоћ 

ученицима да 

открију и 

развијају своје 

Идентификовање и 

усмеравање 

обдарених ученика 

Тестирање 

Информисање о 

могућностима 

развоја 

Психолог, 

предметни 

наставници, 

тим за 

Документац

ија 

психолога, 

Документац

Током 

године 



потенцијале  

 

 

 

 

Ангажовањем 

кроз додатни 

рад и секције 

Упућивањем у 

институције 

које раде са 

талентима  

каријерно 

вођење 

ија 

наставника 

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 

Јелена Мирковић Јединице локалне самоуправе 

Будимир Јоксимовић Јединице локалне самоуправе 

Раде Веселиновић Јединице локалне самоуправе 

Јелена Јовановић Родитеља 

Александар Радојевић Родитеља 

 Родитеља 

Весна Митровић Запослених 

Зоран Зорић Запослених 

Ана Тодоровић Запослених 

 

Председник Школског одбора: Ана Тодоровић 

 

Програм рада Школског одбора 

 
рбр Циљ Активност 

 

Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Усвајање 

Годишњег плана 

Учешће 

чланова 

Седница 

Школског 

Чланови 

Школског 

Записник са 

седнице 
IX 



рада за школску 

2017/2018. 

Усвајање 

Извештаја о 

реализацији 

Годишњег плана 

рада за 

2016/2017. 

Усвајање 

извештаја о раду 

директора школе 

у шк.2016/2017. 

Усвајање 

извештаја о раду 

Тима за 

безбедност и 

заштиту деце од 

злостављања и 

занемаривања у 

шк.2016/2017. 

школског 

одбора у 

анализи 

докумената. 

Гласање 

чланова  

Школског 

одбора. 

Редовна 

законска 

процедура. 

одбора одбора 

2. Усвајање 

извештаја о 

реализацији 

екскурзија 

ученика трећег и 

четвртог 

разреда. 

Доношење 

одлуке о 

спровођењу 

годишњег 

пописа имовине 

и обавеза.  

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 

2018.годину 

Усвајање 

извештаја о 

годишњем 

попису имовине 

и обавеза. 

Усвајање Плана 

набавки за 

2018.годину. 

Доношење 

одлуке о 

покретању 

поступка за 

избор 

представника 

запослених у 

Школском 

одбору. 

Учешће 

чланова 

школског 

одбора у 

анализи 

докумената. 

Редовна 

законска 

процедура. 

Седница 

Школског 

одбора 

Чланови 

Школског 

одбора 

Записник са 

седнице 

I 

4. Усвајање 

годишњег 

обрачуна за 

Учешће 

чланова 

школског 

Седница 

Школског 

одбора 

Чланови 

Школског 

одбора 

Записник са 

седнице 

II 



2017. годину. 

 

Усвајање 

полугодишњег 

извештаја о 

реализацији 

Годишњег плана 

рада 2017/2018. 

 

Усвајање 

полугодишњег 

извештаја о раду 

директора школе 

у шк. 2017/2018. 

одбора у 

анализи 

докумената. 

Редовна 

законска 

процедура. 

5. Избор 

председника 

Школског 

одбора. 

Избор заменика 

председника 

Школског 

одбора. 

Избор 

представника 

Школског 

одбора у Тиму 

за 

самовредновање. 

Учешће 

чланова 

школског 

одбора у 

анализи 

докумената. 

Редовна 

законска 

процедура. 

Седница 

Школског 

одбора 

Чланови 

Школског 

одбора 

Записник са 

седнице 

IV 

6. Доношење 

одлуке о 

расписивању  

конкурса за 

избор директора 

школе. 

 

Именовање 

чланова 

конкурсне 

комисије за 

избор директора 

школе. 

 

Доношење 

школског 

програма. 

 

Усвајање 

извештаја о 

реализацији 

екскурзија 

ученика I и II  

разреда. 

 

 

Доношење 

одлуке о 

покретању 

Учешће 

чланова 

школског 

одбора у 

анализи 

докумената. 

Редовна 

законска 

процедура. 

Седница 

Школског 

одбора 

Чланови 

Школског 

одбора 

Записник са 

седнице 

VI 



поступка за 

избор 

представника 

Савета родитеља 

у Школском 

одбору. 

 

Именовање 

чланова 

комисије за 

бодовање 

запослених за 

чијим радом је 

делимично или 

потпуно 

престала 

потреба. 

 

Доношење 

одлуке о 

годишњем 

одмору 

директора 

школе. 

 

 

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

усвајање докумената 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 усавршавања 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  

 Подношењеизвештајаорганимауправљања 

 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: 

 

Програмскисадржаји - активности Времереализације 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             
Стручниоргани, 

директор 



Планирање реализације самовредновања 

установе   
            

Тимзасамовред

новање 
Планирање и праћење израде акционог плана 

за реализацију Развојног плана школе за 

школску 2016/2017. Годину 
            

Директор, тим 

за развојно 

планирање 

Планирање и праћење израде Годишњег 

плана рада школе  
            

Директор, 

педагог, 

психолог, тим за 

израду 

годишњег плана 
               -  Усклађивање свих елемената ГПР 

са акционим   планом за РПШ 
            

Тимза 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 
месечномнивоу 

            Директор 

Планирањестручногусавршавањазапослених             

Директор, 

педагог, 

психолог, 

педагошки 

колегијум, тим 

за стручно 

усавршавање 
Организацијскопланирање:  

-Предлагање садржаја и начина рада у 

годишњем   плану и програму рада школе   
            

Тимза ГПР 
 

-Организација наставе у сарадњи са 

помоћницима 
            

Директор, 

помоћницидире

ктора 

-Праћење полазних основа, измена и допуна 

у службеним и просветним гласницима 
            

Директор, 

секретар, 

помоћницидире

ктора 
-Организациони послови на обезбеђењу 

материјално–техничких услова за образовно- 

васпитни рад 
            

Директор, 

секретар 

-Организацијапословаваннаставногособља             
Директор, 

секретар 
-План текућег одржавања и инвестиција у 

зграду и материјална средства 
            

Шефрачуноводс

тва 

-Организовање рада  и утврђивање распореда 

полагања испита за ванредне ученике 
            

Директор, 

помоћницидире

ктора 

   
- Организација остваривања програма 

образовања и васпитања 
            Стручниоргани 

- Образовање стручних тела и тимова 

и одређивање кординатора и дефинисање 

описа послова и одговорности 
            Стручниоргани 

- Иницирање израде распореда рада 

свих служби–распоред рада, радно време, 
            

Помоћницидире

ктора, директор 



пријем странака, ученика  

- 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, 

помоћницидире

ктора 
- 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 
            

Помоћницидире

ктора, директор 
- Организација рада по кабинетима и 

процена искоришћености простора у циљу 

успостављања ефективнијег и ефикаснијег 

система руковођења у складу са развојним 

планирањем 

            Стручниоргани 

- Организовање сопственог рада, 

успостављање процедура 
            

Колегијум, 

стручниоргани,д

иректор 

- 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 
            

Колегијум, ппс, 

секретар, 

директор 



образовно-васпитног деловања 
- Осигуравање услова за финансијско 

пословање у складу са Законом 
            

Шефрачуноводс

тва, секретар 
- Организација прославе дана школе 

и Школске славе 
            

Одбор и СВ, 

директор 

- Организацијаразнихтрибина             Тим, директор 

- Организација учешћа школе на 

Сајму образовања 
            

Стручнавећа, 

директор 

- Организовањеекскурзијазаученике             
ОВ, 

одељењскестаре

шине, директор 
- Организација и праћење реализације 

ученичких такмичења, сусрета и смотри 
            

Стручнавећа,ди

ректор 

- Организовањегодишњегпописа             

Шеф 

рачуноводства, 

директор, 

секретар,комиси

је 
РУКОВОЂЕЊЕ 
-  Старање о остваривању развојног 

плана школе 
            Стручниоргани 

-Дефинисањеорганизационе 

структуре запослених 
            

Тимзаосигурањ

еквалитета 

- 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, 

стручнавећа 
- Праћење рада административно- 

финансијске и техничке службе 
            

Шефрачуноводс

тва 
- Припрема елемената за одлуке 

Школског одбора 
            Секретар 

- Планирањераднихсастанака             Колегијум 

- Састанциколегијума             

Помоћници 

директора, шеф 

рачуноводства, 

секретар, ППС 

-Састанципедагошкогколегијума             

Помоћници 

директора, 

ППС,стручна 

већа 
-Ситуациони сусрети и разговори са 

радницима 
            Колегијум 

- Доношење одлука и решења према 

овлашћењима из Закона и Статута 
            

Секретар, 

помоћницидире

ктора 
- Доношење општих аката из своје 

надлежности 
            

Секретар, 

стручнеслужбе 
-Предузимање мера по налогу 

просветног инспектора и просветног 

саветника, као и других инспекцијских 

органа 

            
Секретар, 

помоћницидире

ктора 

-Старање о осигурању квалитета,             Стручни 



самовредновању, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању образовно-

васпитног рада 

органи, стручне 

службе 

министарства 
ВРЕДНОВАЊЕ 

-Осигурање квалитета рада кроз 

континуирано праћење вредновања кључних 

области, на основу ГПР, у складу са законом 

и правилницима 

            
Стручниоргани, 

тимови 

-Самовредновање у области  

постигнућа ученика 
            

Тим, 

стручниоргани 
-Учешће у избору области и изради 

програма самовредновања рада школе и 

увођења квалитета 
            

Тим, 

стручниоргани 

-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 

усавршавања запослених 
            Стручниоргани 

-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 друго 
            ППС 

-Праћење ученичког понашања и 

њиховог доживљавања школе 
            

Стручниоргани, 

одељењскестаре

шине 

-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 
            

Одељењскестар

ешине 

ПЕДАГОШКО- ИНСТРУКТИВНИ РАД 
- Педагошко-инструктивна помоћ у 

етапи припремања за наставу 
            Стручнавећа 

-Разговори са наставницима– 

почетницима, именовање ментора, увођење у 

посао и праћење рада што је један од 

стратеских циљева РПШ-а 

            
Стручнавећа, 

ППС, ПД 

-Провера оспособљености наставника 

за полагање испита за лиценцу 
            Комисија 

- Посетачасоваредовненаставе: 

 2 часаопште-образовнихпредмета 

 3 часастручнихпредмета 

            
ППС, 

помоћницидире

ктора 



 3 часапраксе 

 3 часа у огледу 

 10 часова  код наставника где 

ученици имају велики број слабих 

оцена или је било жалби на оцену 
Посета часова и разговор са 

наставницима око педагошке документације 

(припреме) 10 часова 
            

ППС, 

помоћницидире

ктора 
- Посета часовима допунског рада – 2 

часа 
            ППС 

- Посета часовима додатног рада – 2 

часа 
            ППС 

- Посета ваннаставним активностима: 
2 часа секција 

            
Руководиоцисек

ција 
- 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 

посетити часове 

            Комисија 

-Планирање и држање родитељских 

састанака у оквиру редовних припрема за 

реализацију и извођење екскурзија 
            

ППС, 

помоћницидире

ктора 

-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 

            Стручниоргани 

-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 

Сарадњасалокалномсамоуправом             
Директор,ППС, 

помоћницидире

ктора 



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 

            Пројектнитим 

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 

Сарадња са Министарством унутрашњих 

послова 
            

Колегијум, 

стручниоргани 

Сарадњасаинспекцијскиморганима              

Сарадња са братском школом из Соколница              
Колегијум, 

стручниоргани 
Сарадња са заинтересованим социјалним 

партнерима  у вези реализације практичне 

наставе за наше ученике 
            Тимзапромоцију 

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 

УчешћенаСајмуобразовања             Стручниоргани 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
- Личнаевиденција у бележници             Лично 

-Израда периодичних и годишњих 

анализа и извештаја о успеху ученика и 

остварењу годишњег плана и програма рада 

школе 

            
ППС, 

стручниоргани 

-Информисање запослених, стручних 

органа и органа управљања 
            Колегијум 

-ИнформисањеСаветародитеља             
ППС и 

одељењскестаре

шине 
-Подношење извештаја о сопственом 

раду Школском одбору 
            Колегијум 

-Израда извештаја о финансијском 

пословању 
            

Шефрачуноводс

тва 
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 

            Колегијум 



и  
    информатизација школе 
- 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  
- Различитинепланиранипослови             Попотреби 

- Годишњиодмор             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.б

р 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динами

ка 

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.  Подела часова у 

складу са 

Правилником о 

педагошкој 

норми свих 

облика 

образовно-

васпитног рада 

наставника и 

стручних 

сарадника у 

средњој школи 

Координисање 

радом Стручних 

већа приликом 

поделе часова 

Давање 

упутстава 

председницима 

Стручних већа 

на Педагошком 

колегијуму како 

да направе 

поделу часова у 

складу са 

Правилником о 

педагошкој 

норми 

Помоћници 

директора-

руководиоци 

смена 

Евиденција 

помоћника, 

Excelтабеле, 

информацио

ни систем 

„Доситеј“ 

VII 



наставника 

 

 

3.  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, 

огласна 

табла 

VIII  

4.  Успешан 

почетак нове 

школске године  

Административни 

послови   

Израда 

појединих 

деловаГПР , 

уношење 

података у нове 

разредне књиге 

и 

информациони 

систем 

„Доситеј“, 

Израда 

распореда 

одржавања 

Одељењских, 

Разредних 

иНаставничких 

већа као и 

родитељских 

састанака за 

нову школску 

годину 

 

 

Помоћници 

директора-

руководиоци 

смена  

Дневник 

евиденције, 

Годишњи 

план рада, 

огласна 

табла, 

Google 

календар, 

информацио

ни систем 

„Доситеј“ 

 

VIII, IX 

5.  Успешно вођење 

наставе и 

безбедност 

ученика у току 

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, 

огласна 

табла 

IX -VI 

6.  Подизање 

квалитета 

Посета часова 

наставника 

Израда плана 

посете часова, 

Помоћници 

директора, 

Евиденција 

помоћника, 

IX-VI 



наставе утврђивање 

присуства 

појединих 

индикатора на 

обрасцу за 

посматрање и 

вредновање 

часа, процена 

остварености 

стандарда, 

разговор са 

наставницима 

после посете 

 

 

 

стручни 

сарадници, 

директор, 

чланови 

Тима за 

самовреднов

ање 

припреме за 

час, обрасци 

за 

посматрање 

и 

вредновање 

часа, Google 

календар 

7.  Квалитетан рад 

стручних органа 

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, 

Google диск, 

Google 

календар 

IX, 

XI,XII,I

V,VI 

8.  Реализација 

планираних 

такмичења, 

матурских 

испита и тестова 

Израда плана 

ангажовања 

наставника 

Организовање 

дежурстава 

наставника на 

иницијалним 

тестовима, 

такмичењима, 

пробном 

матурском и 

матурском 

испиту из 

српског језика и 

књижевности, 

матурским 

испитима за 

огледне 

образовне 

профиле 

 

 

Помоћници 

директора-

руководиоци 

смена 

Евиденција 

помоћника, 

огласна 

табла 

IX-VI 

9.  Успешна 

сарадња са 

родитељима  

Сарадња са 

родитељима  

Информисање 

родитеља, 

координација 

рада између 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Евиденција 

помоћника, 

сајт школе 

IX-VI 



родитеља и 

одељењских 

старешина   

 

 

10.  Организација 

образовно- 

васпитног рада 

Сарадња са 

ученицима и 

разредним 

старешинама  

Информисање 

ученика и 

разредних 

старешинама о 

свим 

активностима у 

школи  

 

 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Евиденција 

помоћника, 

сајт школе 

IX-VI 

11.  Благовремено 

обавештавање о 

активностима у 

школи 

Информисање у 

школи  

Преко огласне 

табле, 

Усмено 

информисање, 

Путем 

презентација, 

Путем 

интернета 

 

 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Документац

ија 

помоћника, 

сајт школе 

IX-VI 

12.  Педагошко 

инструктивни 

надзор и увид у 

рад нових колега  

Увођење у наставу 

нових колега  

Упутства, 

распоред, 

посета 

часовима 

 

 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Документац

ија 

помоћника 

IX-VI 

13.  Побољшање 

здравља ученика  

Организација 

систематских  

зубарских прегледа 

Систематски 

преглед у 

оквиру школе 

 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена,  

 

 

 

Распоред 

прегледа 

IX-VI 

14.  Безбедност 

ученика 

Сарадња са 

школским 

полицајцем   

Свакодневни 

непосредни 

контакт  

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Документац

ија 

помоћника, 

документац

ија Тима за 

безбедност 

 

 

IX-VI 

15.  Успешно 

реализовање 

екскурзија  

Организовање, 

припремање и 

праћење школских 

екскурзија   

Припрема 

спискова и 

документације;

Праћење 

реализација 

плана и 

програма 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Документац

ија 

помоћника 

IX-VI 



екскурзије 

 

 

16.  Спровођење 

ваннаставних 

активности 

Организовање 

ваннаставних 

активности  

Организовање 

Дана школе, 

Организовање 

Школске славе, 

Пријем гостију, 

Организовање 

предавања и 

трибина 

едукативног 

карактера, 

хуманитарних 

активности, 

фотографисања 

ученика, као и 

промоција 

факултета и 

високих школа 

 

 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

Документац

ија 

помоћника, 

огласна 

табла, 

Google 

календар 

IX-VI 

17.  Реализација 

наставе  

Реализација 

наставе  

Реализација 

часова  

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена 

 

 

Документац

ија 

помоћника, 

Google диск 

IX-VI 

18.  Развијање 

хуманости и 

толеранције код 

ученика 

Промоција 

људских права, 

Дан толеранције, 

Дан породице, 

Хуманитарне 

акције 

 

Радионичарски 

рад 

-дебата, 

Представе, 

Утакмице, 

Продајне 

изложбе 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена, 

стручни 

сарадници и 

ученици 

 

 

Фотографиј

е, Google 

календар, 

сајт школе, 

Facebook 

XI;XII 

II;III; 

19.  Систематизација 

података 

Преглед и 

ажурирање 

школске 

документације, 

Статистичка 

обрада података по 

класификационим 

периодима 

 

 

Праћење 

Дневника рада 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена,  

Педагог 

Документац

ија 

помоћника, 

записници у 

Дневнику 

евиденције, 

Огласна 

табла 

IX,XII,I

II,VI,VI

II 

20.  Сарадња са 

другим 

образовно- 

васпитним 

установама 

Размена ученика и 

наставника са 

школом из 

Соколница из 

Чешке, Промоција 

Посета школи у 

Чешкој и 

школовање 

наших ђака, 

организовање 

Помоћници 

директора- 

руководиоци 

смена, Тим 

за промоцију 

Евиденција 

помоћника, 

Сајт школе, 

Фотографиј

е 

IX-VI 



наше школе 

ученицима 

основних школа. 

пријемног 

испита за 

ученике који 

настављају 

школовање у 

Чешкој, 

родитељских 

састанака за те 

ученике, 

Отворена врата 

за основце 

 

 

школе, 

Стручно веће 

Електротехн

ике 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План рада Педагошког колегијума 
 



Р. 

Бр.  

Циљ Активност Начин  

реализације 

Носиоци  

активности 

Инструмент 

праћења 

Дина

мика 

1. Операционализа

ција активности 

за идућу годину 

Израда плана 

рада колегијума 

за 2017-2018 

школску годину 

 

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, 

Акционог 

развојног плана и 

свих стручних 

већа, разредних 

већа, стручних 

сарадника, органа 

управљања 

Састанци и 

размена 

планова  

Чланови П. 

Колегијума 

Записник 

Годишњи 

план рада 

 

VIII,  

IX 

Унапређење 

квалитета рада 

установе 

Планирање мера за 

унапређење рада и  

усвајање 

примарних 

задатака за 

школску 2017- 

2018 годину 

Анализа 

развојних 

циљева и 

закључака тима 

за 

самовредновањ

е 

Чланови П. 

Колегијума 

Записник 

 

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,  

IX 

Оптимално 

функционисање 

школе и 

одржавање 

образовног 

процеса 

Дефинисање 

координатора и 

чланова тимова, 

одређивање 

одељењских 

старешина  

Предлози 

председника 

подручја рада и 

договор са 

директором, 

предлози 

чланова 

стручних већа 

Председници 

стручног већа 

и директор 

Записник  VIII,  

IX 

Подршка 

ученицима 

Организација 

додатне и 

допунске наставе 

Чланови 

стручног већа 

праве 

прелиминарни 

план  

Председници 

стручног већа 

и помоћници 

Записник VIII,  

IX 

Добра 

постигнућа 

ученика и 

актуелна знања 

Усвајање плана 

уџбеника за 2017-

2018 годину 

Чланови 

стручног већа 

одабирају 

препоручену 

литературу од 

стране 

Министарства 

Чланови 

стручних већа 

Записник  VIII,  

IX 



2. Побољшање 

квалитета рада и 

мотивација 

наставника 

Планирање 

стручног 

усавршавања у 

школској 

2017/2018 години 

Стручна већа 

праве на 

основу процене 

компетенци 

наставника 

планове 

стручних већа  

Чланови П. 

Колегијума 

Годишњи 

план рада 

VIII,  

IX 

Праћење 

остваривања 

Годишњег плана 

рада и подела 

задужења за 

израду извештаја 

о реализацији 

Делегирање 

задатака 

члановима 

наставничког већа 

у складу са 

одговорностима 

које имају 

Чланови 

наставничког 

већа праве 

извештаје и 

достављају их 

тиму за 

праћење 

реализације 

Тим за 

праћење 

реализације 

Извештај о 

реализацији 

VIII,  

IX 

Побољшање 

услова за 

извођење наставе  

 

Реновирање 

учионица и 

ходника, набавка 

рачунара 

Ангажовање 

извођача 

радова у складу 

са 

опредељенимф

инансијским 

средствима 

Директор  Фотографије  VIII,  

IX 

Побољшање рада 

одељењских 

старешина и 

комуникације на 

нивоу разреда, 

уасаглашавање 

критеријума и 

доступност 

информација 

Презентација 

новина у раду 

школе-рад 

разредних већа, 

предлози за 

праћење 

реализације 

активности 

тимова и већа, 

презентација 

процедура  

Презентација 

психолога на 

педагошком 

колегијуму, 

формирање 

фасцикли на 

Гугл диску за 

одељењске 

старешине 

Психолог, 

педагог, 

директор, 

помоћници 

Записник, 

Гугл диск 

VIII,  

IX и 

током 

годин

е 

Повећање 

квалитета рада и 

остваривање 

активности 

планираних 

Планом мера за 

унапређење рада 

установе 

Анализа и 

праћење 

реализације 

усвојених мера за 

унапређивање 

рада установе и 

предлагање нових 

мера 

Извештај 

чланова 

колегијума о 

предузетим 

активностима 

на месечном 

нивоу, 

дискусија 

Чланови П. 

Колегијума 

Записник, 

мејл 

комуникациј

а 

IX 

Повећање 

квалитета рада, 

стандардизација 

рада и јавност 

рада 

Ажурирање 

Школског 

програма 

Ажурирање сајта 

школе  

 

Извештај тима 

Подела 

задужења 

 

 

 

Тим за 

школски 

програм 

Тим за 

одржавање 

сајта 

Чланови П. 

Колегијума 

Сајт школе 

 

 

IX и 

до 

краја 

годин

е 



3. Остваривање 

развојног циља у 

области Настава 

и учење 

Подстицање 

стварања 

заједнице учења 

Учествовање 

на месечном 

нивоу у 

активностима 

заједнице 

(презентације 

примера добре 

праксе, метода 

учења...), 

информисање 

чланова већа 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

Записници  X и 

током 

целе 

годин

е 

Разматрање 

потребе за 

организовањем 

инклузивне 

наставе и 

састанак са 

представницима 

основних школа 

Анализа 

прикупљених 

информација од 

одељењских 

старешина и 

предметних 

наставника 

 

Утврђивање 

броја ученика  

по смеровима 

за који треба 

организовати 

инклузивну 

наставу,  

Укључивање 

ученика у 

редован 

образовни 

систем, 

усвајање 

планова рада за 

ове ученике 

Директор  

Чланови 

педагошког 

колегијума 

Записник X 

Неговање 

идентитета 

школе и 

припадности 

школи 

Организација 

прославе Дана 

Школе 

Преузимање 

одговорности 

за поједине 

задатке у 

организацији 

свечане 

академије 

Директор   

Чланови 

педагошког 

колегијума 

Записник  X 

Остваривање 

развојног циља у 

области Настава 

и учење 

Стварање базе 

добрих линкова 

Координација и 

праћење 

формирања 

базе 

Председници 

стручног већа 

Сајт школе и 

записници 

X 

Остваривање 

развојног циља у 

области Настава 

и учење 

План угледних 

часова 

Усвајање плана Чланови 

педагошког 

колегијума, 

помоћници 

Гугл диск и 

записник 

X 

Остваривање 

развојног циља у 

области 

постигнућа 

ученика 

Анализа 

резултата на 

иницијалним 

тестовима  

Извештај 

председника 

стручних већа, 

препоруке за 

планирање 

наставе  

Председници 

стручних већа 

Записник 

 

X 



4. Боља постигнућа 

ученика 

Анализа 

остварених 

резултата и 

стандарда 

постигнућа у 

настави у току 

првог 

класификационог 

периода   

Редовност 

похађања наставе 

Реализација 

инклузивног 

образовања 

Процена 

степена 

реализације,дог

овор како да се 

стручна већа 

ангажују   

Чланови 

педагошког 

колегијума 

Записник 

 

XI 

 

Промоција 

хуманих 

вредности, 

успостављање 

боље 

комуникације 

међу ученицима 

и наставницима 

и боље сарадње 

са породицама 

ученика  

Припрема дана 

толеранције и 

хуманитарних 

изложби 

Учешће у 

радионицама и 

координација 

активности 

Чланови 

педагошког 

колегијума, 

координатори 

секција, 

вршњачки 

тим 

Фотографије 

и записник 

XI 

Унапређење рада Анализа рада 

стручних већа за 

предходни период 

са предлогом 

мера за 

побољшање 

Преглед 

евиденције 

стручног већа 

Стручни 

сарадници, 

председници 

већа 

Извештај и 

евиденција 

стручног 

већа 

XI 

5. Праћење 

остваривања 

развојног циља у 

области Настава 

и учење 

Анализа 

извештаја 

директора, 

стручних 

сарадника о 

посећеним 

часовима и 

састанцима 

Заједнице учења 

Извештај са 

посећених 

састанака и 

часова 

Директор и 

стручни 

сарадници 

Записник  XII 

Промоција 

целоживотног 

учења и 

обележавање 

школске славе 

Припрема 

Светосавске 

академије 

Договор око 

задужења 

Чланови 

педагошког 

колегијума, 

координатори 

секција и 

директор 

Записник  XII 

Избор најбољих 

ученика и 

наставника, 

носилаца 

Светосавске 

награде 

Израда 

правилника, 

предлагање и 

избор носилаца 

награде 

Секретар и 

чланови 

педагошког 

колегијума 

Записник  XII 



6. Праћење 

реализације 

планираних 

активности 

Анализа 

остварених 

резултата у 

настави на крају 

првог 

полугодишта и 

предлог мера за 

побољшање 

Представљање 

плана мера за 

побољшање, 

постављање 

рокова 

Председници 

стручних већа 

Записник, 

план мера 

побољшања 

I 

Анализа 

реализације 

планираних 

развојних 

активности 

Извештај на 

седници 

колегијума 

Председници 

стручних већа 

Записник  I 

Анализа 

реализованих 

активности 

планираних 

самовредновањем  

Извештај на 

седници 

колегијума 

Координатор 

тима за 

самовреднова

ње 

Извештај  I 

Анализа 

реализованих 

активности 

планираних 

плановима 

инклузивног 

образовања 

Извештај на 

седници 

колегијума 

Координатор 

тима за 

инклузију 

Извештај  I 

7. Понудити 

занимања у 

складу са 

потребама 

тржишта рада 

Предлог плана 

уписа 

Комуникација 

са привредном 

комором, 

Националном 

службом за 

запошљавање и 

министарством 

Председници 

подручја рада 

Записник  I,  II 

Oтклањањe 

пропуста и 

евалуације 

остварених 

планова 

Разматрање 

поднетих 

шестомесечних и 

годишњих 

извештаја 

Стручних већа 

Анализа рада 

тимова 

Подношење 

извештаја, 

договор о 

даљим мерама, 

извештај о 

прегледаним 

документима 

тимова на Гугл 

диску 

Чланови 

колегијума, 

стручни 

сарадници 

Извештаји, 

записници 

II 

 

8.  Боља постигнућа 

ученика  

Анализа успеха 

ученика четвртог 

разреда  

Анализа успеха 

након 

одељењских 

већа и 

смернице за 

даљи рад 

Педагог  Извештај III 

Мотивисање 

будућих ђака за 

упис 

Промоција школе Представљање 

радова 

ученика, 

секција и плана 

уписа на сајму 

Чланови 

педагошког 

колегијума, 

Тим за 

промоцију и 

Записник и 

фотографије 

III 



образовања и 

кроз отворена 

врата 

маркетинг 

школе 

9. Наставак 

међународне 

сарадње 

Организовање 

дочека ученика и 

наставника из 

Чешке 

Израда плана 

посете и подела 

задужења 

Директор и 

руководство 

школе и 

чланови 

колегијума 

Фототграфиј

е 

Сајт школе 

Извештај 

X,IV 

Боља постигнућа 

ученика 

Анализа успеха 

ученика на 

трећем 

класификационом 

периоду, анализа 

предузетих мера 

за побољшање и 

предлог нових 

мера  

Анализа успеха 

након 

одељењских 

већа и 

смернице за 

даљи рад 

Педагог  Извештај IV 

Боља сарадња са 

родитељима  

Организација 

дана породице 

Радионице, 

друштвене игре 

у којима 

учествују и 

родитељи и 

ученици 

Чланови 

колегијума, 

координатори 

секција 

Фотографије 

извештај 

V 

10. Реализација 

наставних 

активности у 

сладу са планом 

Организација 

матурских испита 

и матурске вечери 

Формирање 

комисија и 

одабир 

простора 

Помоћници, 

чланови 

колегијума, 

ученички 

парламент 

Записник V 

Презентација 

детаљног плана 

завршетка 

школске године  

Израда плана Помоћници  Записник V 

Организација 

припремне 

наставе за 

завршне, разредне 

и поправне 

испите 

Координација 

наставника 

чланова 

комисије, план 

наставе 

Помоћницци 

и наставници 

укључени у 

комисије 

Записник V 

11. Планирање 

ангажовања 

наставника 

Прелиминарна 

подела часова на 

нивоу већа 

Информисање 

о броју 

уписаних 

ученика и 

програмима 

образовних 

профила 

Председници 

стручних већа 

Записник VI, 

VII 

Конкретизација 

задатака за 

школу 

Планирање 

израде Годишњег 

плана рада 

за 2018-2019год. 

Давање 

предлога, 

подела 

задужења, 

формирање 

тима 

Чланови П. 

Колегијума и 

тим за израду 

Записник 

Годишњи 

план рада 

VI, 

VIII 

Евалуација Праћење Анализа Чланови П. Извештаји,  VI, 



 

 

План рада психолога 
 

IОБЛАСТ РАДА: ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАНЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

Циљ Активност Начинреализац

ије 

Носиоциакти

вности 

Инструмент

праћења 

Динамика 

Применом 

савремених знања и 

праћењем законске 

регулативе и измена у 

образовању,  

допринети  

ефикасном 

планирању 

И реализацији 

активности 

Учествовање у 

изради сегмената 

Годишњег плана 

рада школе 

Учешће у 

изради 

акционог 

развојног 

плана, плана 

тима за 

безбедност, 

тима за 

инклузивну 

наставу, тима за 

адаптацију 

ученика,  плана 

разредних већа, 

педагошког 

колегијума, 

плана 

професионалне 

оријентације, 

плана 

одељењских 

већа, плана рада 

одељењског 

старешине, 

предлога тема 

за час  

одељењског 

Психолог, 

чланови тима 

за израду 

Годишњег 

плана рада 

школе 

Записник са 

школског 

одбора 

VIII, IX 

постигнутих 

разултата 

остваривања 

Годишњег плана 

рада школе,  

Разматрање 

поднетих 

шестомесечних и 

годишњих 

извештаја 

Стручних већа   

остварених 

евидентираних 

активности,  

Подношење 

извештаја, 

Колегијума Записници 

Дневник 

рада 

Евиденције,

показатељи 

успеха 

VIII 

 Озаконити рад и 

резултате рада 

Верификација и 

реверификација 

нових образовних 

профила 

Поступити по 

прописаним 

нормативима  

Директор и 

руководство 

школе и 

правник 

Верификаци

она 

документаци

ја 

У 

току 

годин

е 

 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/додат

но раде са 

ученицима 

Записници 

фотографије 

Токо

м 

целе 

годин

е 



старешине, 

плана допунске, 

припремне и 

додатне 

наставе, плана 

друштвених и 

културних 

активности 

школе, плана 

стручног 

усавршавања 

установе 

Планирање рада 

психолога 

Израда 

глобалног и 

месечних 

планова 

Психолог  Годишњи 

план рада, 

месечни 

планови на 

Гугл диску 

VIII, IX и 

месечно 

Планирање 

стручног 

усавршавања ван 

установе и 

хоризонталног 

усавршавања 

Израда личног 

плана стручног 

усавршавања 

Психолог  План 

усавршавањ

а на Гугл 

диску 

VIII, IX 

Припремање плана 

посета чаовима у 

школи 

Операционализ

ација по 

месецима на 

основу 

усвојеног плана 

угледних 

часова и 

распореда рада 

Психолог  Месечни 

планови 

рада 

X, II 

Предлог плана 

мера унапређења 

рада установе 

Израда и 

усвајање плана 

мера  

Психолог, 

чланови 

педагошког 

колегијума и 

стручног 

актива за 

развојно 

планирање 

Развојни 

план 

установе 

IX 

Планирање 

педагошко 

инструктивног рада 

са колегама и 

учешћа у заједници 

учења 

Операционализ

ација на основу 

изражених 

потреба 

стручних већа 

Психолог и 

председници 

стручних 

већа 

Мејл 

комуникациј

а, записници 

са сатанака 

Током 

године 

IIОБЛАСТ РАДА: ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

Циљ Активност Начинреализац

ије 

Носиоциакти

вности 

Инструмент

праћења 

Динамика 

 

Унапређење 

Унапређење рада и 

побољшање 

Извештавање о 

раду психолога 

Израда 

полугодишњег 

и годишњег 

извештаја 

Психолог   Извештај о 

реализацији 

годишњег 

плана рада 

II, VIII 



постигнућарада Извештавање о 

раду Тимова 

Учешће у 

изради 

извештаја 

тимова (као 

координатор и 

члан тима) 

Психолог и 

координатор

и тимова  

Извештај о 

реализацији 

годишњег 

плана рада 

II, VIII 

Извештавање о 

раду секција 

Учешће у 

изради 

извештаја 

секција 

Психолог и 

координатор

и секција 

Извештај о 

реализацији 

годишњег 

плана рада 

II, VIII 

Извештавање о 

друштвеним и 

културним 

активностима 

школе 

Учешће у 

изради 

извештаја о 

реализованим 

активностима 

Психолог и 

координатор

и 

руководиоци 

подручја 

рада и  

Извештај о 

реализацији 

годишњег 

плана рада 

II, VIII 

Извештавање о 

ефектима 

индивидуализације 

Праћење и 

вредновање 

примењених 

мера 

индивидуализа

ције 

Психолог и 

наставници 

Документац

ија 

психолога 

На 

класифин

ационим 

периодим

а 

Извештавање о 

посећеним 

часовима  

Извештај о 

уоченим 

слабостима и 

јаким странама 

посећених 

часова 

Психолог  Документац

ија 

психолога 

II, VI 

IIIОБЛАСТ РАДА: РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Циљ Активност Начинреализац

ије 

Носиоциакти

вности 

Инструмент

праћења 

Динамика 

Унапређење процеса 

праћења и 

посматрања развоја 

ученика у функцији 

подстицања развоја и 

учења. Стварање 

психолошких услова 

за подстицање 

целовитог развоја 

ученика 

Помоћ у 

реализацији 

садржаја рада 

наставника 

Помоћ у 

припреми часа, 

помоћ у избору 

поступака 

праћења 

ученика и 

вредновања 

ученичких 

постигнућа-

разговор, 

демонстрација, 

упућивање на 

литературу 

 

Психолог и 

наставници 

Документац

ија 

психолога, 

припреме 

наставника 

Током 

године 

Учешће у 

заједници учења 

Упознавање 

наставника са 

савременим 

методама рада 

Психолог и 

тим за е-

учење и 

стручно 

усавршавање

, 

заинтересова

Записници  Једном 

месечно 



ни 

наставници 

Подршка у јачању 

наставничких 

компетенција у 

областима: 

комуникација и 

сарадња и подршка 

развоју личности 

ученика 

Радионица и 

предавање на 

тему Ментално 

здравље, 

 

Психолог и 

тим за 

безбедност 

Записник, 

материјали 

са 

радионице 

X 

Оснаживање 

одељењских 

старешина 

Израда 

процедура и 

дефинисање 

стандарда рада 

одељењског 

старешине и 

планова рада 

Обука за 

комуникацију 

са родитељима 

Психолог, 

разредна 

већа 

Записник, 

Годишњи 

план рада 

IX 

Ефикасна 

индивидуализација 

Помоћ у 

планирању 

индивидуализо

ваних садржаја 

Психолог и 

предметни 

наставници 

Документац

ија 

психолога 

Током 

године 

Подршка у 

конструктивном 

решавању сукоба 

међу ученицима 

Појачан рад са 

наставницима и 

ученицима 

Психолог, 

тим за 

безбедност 

Документац

ија 

психолога 

Током 

године 

IV ОБЛАСТ РАДА: РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Циљ Активност Начинреализац

ије 

Носиоциакти

вности 

Инструмент

праћења 

Динамика 

Ефикасна адаптација 

ученика 

Упознавање 

ученика првог 

разреда са 

садржајима и 

врстама подршке 

коју могу добити 

од психолога 

Обилазак 

ученика првог 

разреда 

Тим за 

адаптацију 

ученика и 

афирмацију 

школе 

Дневник 

евиденције, 

записник 

IX 

Подршкаученицимап

рвогразреда- 

планирањеподршке и 

наставе у 

складусапотенцијали

маученика и одељења 

Испитивањепотенц

ијала и слабости, 

интересовањаучени

ка и 

претходнихврстапо

дршке у 

образовању 

Упитникзароди

тељенапрвомсу

сретусаодељењ

скимстарешино

м 

Одељењскис

тарешина, 

Одељењсков

еће 

Записниксар

одитељских

састанака и 

Одељењски

хвећа 

IX, и 

напочетк

унаставни

хтема 

Стварањепозитивного

дносапремашколи и 

превазилажењеотпора 

Разговорсаученици

макојисусеуписали

назанимањекојеим

нијебиломеђупрвач

етириизбора 

Разговорнаупис

уученика у 

првиразред 

Психолог, 

Педагог, 

Помоћницид

иректора 

Извештајнак

онзавршено

гуписаучени

ка у 

првиразред 

VII 

Пружање подршке 

ученицима из 

Анализа података 

из социјалне карте 

Саветодавни 

рад, 

Психолог и 

тим за 

Документац

ија 

X  и  

током 



осетљивих група и план подршке прикупљање 

помоћи 

безбедност психолога године 

Пружање подршке 

ученицима за који се 

обезбеђује 

прилагођавање у 

образовно- васпитном 

раду или за које се 

врши 

индивидуализација 

Анализа 

постигнућа 

Саветодавни 

рад са 

ученицима у 

складу са 

специфичности

ма подршке 

која се 

оставрује 

Психолог и 

одељењске 

старешине 

Документац

ија 

психолога 

X  и  

током 

године 

Остваривање 

потенцијала ученика 

Идентификација и 

упућивање 

талентованих 

ученика у Петницу 

и Рег.центар за 

таленте 

Препорука 

предметних 

наставника и 

тестирање 

ученика, 

писање 

препоруке  

Психолог и 

предметни 

наставници 

Документац

ија 

психолога 

X 

 Испитивање и 

саветовање за 

избор позива 

школе 

Професионална 

оријентација 

ученика, 

тестирање и 

упућивање на 

Националну 

службу за 

запошљавање 

Тим за 

каријерно 

вођење 

Документац

ија 

психолога и 

записник 

тима 

XII 

Унапређење кључних 

компетенција, ставова 

и вредности 

потребних за живот у 

савременом друштву 

Усвајање норми 

понашања  

Информисање о 

стартегијама 

учења, концепт 

целоживотног 

учења, здравим 

стиловима живота, 

мотивисање на 

учење страних 

језика и употребу 

ИКТа 

Радионице и 

саветодавни рад 

са ученицима, 

подршка раду 

Вршњачког 

тима, израда 

материјала за 

ученике на 

енгелеском, 

немачком и 

руском језику 

Психолог, 

вршњачки 

тим, тим за 

каријерно 

вођење и 

саветовање, 

професори 

страних 

језика 

Документац

ија 

психолога, 

записник, 

материјали 

у 

канцеларији 

психолога 

Током 

године 

Појачан васпитни 

рад 

Саветодавни 

рад 

Психолог и 

одељењски 

старешина 

Документац

ија 

психолога и 

одељењског 

старешине 

Током 

године 

V ОБЛАСТ РАДА: РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Циљ Активност Начинреализац

ије 

Носиоциакти

вности 

Инструмент

праћења 

Динамика 

Успостављањедобрек

омуникације и 

стварањесарадничког

односасародитељима 

Обраћање 

родитељима 

ученика првог 

разреда, јасна 

комуникација 

циљева, 

очекивања,права и 

обавеза школе и 

Осмишљавање 

садржаја писма 

родитељимана 

првог разреда 

Психолог, 

директор, 

тим 

Тимзаинклуз

ију, 

тимзапромоц

ијушколе 

Мејл 

комуникациј

а са 

одељењским 

старешинам

а 

(достављен 

материјал) 

IX 



родитеља 

Обележавање 

Међународног дана 

породице 

Радионице  Тим за 

безбедност 

Записник и 

фотографије 

V 

Саветодавни рад са 

родитељима 

Разговор  Психолог, 

одељењски 

старешина  

Документац

ија 

психолога 

Током 

године 

Прикупљање 

података од 

родитеља који су 

од значаја за 

упознавање детета 

и праћење његовог 

развоја 

Анкета за 

родитеље 

ученика првог 

разреда (израда 

анкете) 

Анализа анкета 

Психолог, 

одељењске 

старешине 

Документац

ија 

психолога, 

Гугл диск 

сегмент за 

одељењске 

старешине, 

евиденција 

одељењског 

старешине 

IX 

Сарадња са 

саветом родитеља 

Презентација 

сегмената 

годишњег 

плана рада, 

радионице за 

родитеље 

Психолог и 

тим за 

безбедност 

Записник  IX, XI, V 

и по 

потреби 

 Испитивање 

задовољства 

сарадње са школом 

Анкета за 

родитеље 

Психолог и Анкета V 

VI ОБЛАСТ РАДА: РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ 

Циљ Активност Начинреализац

ије 

Носиоциакти

вности 

Инструмент

праћења 

Динамика 

Ефикасност, 

економичност и 

флексибилност 

образовно- васпитног 

рада 

Сарадња на 

припреми 

Годишњег плана 

рад 

Операционализ

ација задатака, 

израда планова 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

колегијум 

Записник 

Педагошког 

колегијума 

VIII, IX 

Сарадња на 

припреми 

стандарда рада и 

процедура 

Операционализ

ација 

активности и 

дужности 

одељењских 

старешина и 

координатора 

тимова 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

помоћници 

Постављени 

документи 

на Гугл 

диску 

X 

Сарадња са другим 

стручним 

сарадницима на 

нивоу града 

Актив педагога 

и психолога 

града 

Крагујевца- 

радионице, 

предавања, 

округли 

столови 

Психолог, 

Актив 

педагога и 

психолога 

града 

Крагујевца 

Документац

ија 

психолога 

Једном 

месечно 

Учествовање у Присуство Психолог и Документац По 



раду комисије за 

проверу 

савладаности 

програма за 

увођење у посао 

консултацијама 

ментора и 

приправника, 

присуство 

завршној 

активности 

наставника, 

писање 

извештаја на 

основу датог 

мишљења 

ментора и 

закључка након 

завршне 

активности 

педагог, 

директор, 

председник 

стручног 

већа и 

ментор 

ија стручних 

сарадника 

потреби 

Сарадња са 

школским 

педагогом 

Размена 

информација о 

ученицима, 

помоћ 

наставницима 

при планирању, 

организовање 

радионица, 

договор о 

праћењу 

активности 

стручних већа, 

тимова, секција  

Психолог и 

педагог 

Документац

ија стручних 

сарадника 

Свакодне

вно   

VII  ОБЛАСТ РАДА:РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Циљ Активност Начинреализац

ије 

Носиоциакти

вности 

Инструмент

праћења 

Динамика 

Ефикасно 

остваривање 

примарних задатака 

за школску годину, 

развојних циљева и 

планираних 

активности 

Учешће у раду 

наставничког већа, 

педагошког 

колегијума, 

разредних већа 

Давање 

саопштења, 

информисање о 

резултатима 

анкета, учешћа 

у раду тимова 

примера добре 

праксе 

Психолог Записник  Месечно  

Учешће у раду 

стручног актива за 

развојно 

планирање  

Подршка 

спровођењу 

развојних 

циљева з 

аобласти 

настава и учење 

и ресурси  

Психолог и 

стручни 

актив за 

развојно 

планирање 

Записник X, 

месечно 

Учествовање у 

раду тимова 

Учешће у раду 

тима за 

инклузију, 

безбедност, 

каријерно 

вођење и 

Психолог и 

чланови 

тимова 

Записник  У складу 

са 

планиран

им 

активност

има 



саветовање, 

вршњачког 

тима  

тимова 

VIII  ОБЛАСТ РАДА:САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Циљ Активност Начинреализац

ије 

Носиоциакти

вности 

Инструмент

праћења 

Динамика 

Сарадња са 

образовним, 

здравственим, 

социјалним и другим 

институцијама 

значајним за 

остваривање циљева 

образовно- вспитног 

рада и добробити 

деце и васпитним 

Размена искустава  

Сарадња са Ц. за 

социјални рад 

 

Размена 

информација о 

ученицима 

Представниц

и 

институција 

и психолог 

Документац

ија 

психолога  

Током 

целе 

године 

Сарадња са 

Црвеним крстом 

Организовање 

трибина и 

радионица 

Представниц

и 

институција, 

психолог и 

педагог 

Записник и 

фотографије 

Сарадња са 

Институтом за 

ментално здравље 

Размена 

информација о 

ученицима 

Представниц

и 

институција 

и психолог 

Документац

ија 

психолога 

Сарадња са 

Институтом за 

јавно здравље 

Организовање 

трибина и 

радионица 

Представниц

и 

институција 

и психолог 

Записник и 

фотографије 

Сарадња са 

Мрежом за 

спречавање 

дискриминација 

Организовање 

трибина и 

радионица 

Представниц

и 

институција 

и психолог 

Записник и 

фотографије 

Сарадња са 

школским 

диспанзером 

Организовање 

трибина и 

радионица 

Запослени у 

школском 

диспанзеру 

фотографије  

IX  ОБЛАСТ РАДА:ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Циљ Активност Начинреализац

ије 

Носиоциакти

вности 

Инструмент

праћења 

Динамика 

Унапређивање  и 

организовање свога 

рада 

Вођење 

документације 

 

Свакодневно 

евидентирање 

активности,кроз 

Дневник 

рада,записнике 

разговора и 

досијее ученика 

Психолог  Документац

ија 

психолога 

Целе 

године  

Оперативни 

планови рада 

психолога 

израђени на 

основу 

глобалног 

плана рада и 

актуелних 

догађања у 

школи 

Психолог  Документац

ија 

психолога, 

Гугл диск 

Месечно  



Креирање базе 

ученика и 

родитеља  

Психолог  Документац

ија 

психолога 

X, током 

године 

Стручно 

усавршавање  

Праћење 

стручне 

литературе, 

учествовање у 

активностима 

Актива 

педагога и 

психолога града 

Крагујевца, 

похађање 

акредитованих 

семинара 

Психолог  Документац

ија 

психолога 

Током 

године 

 

План рада педагога 
 

Р.б

р. 
Циљ Активности Начин 

реализације 
активности 

Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамика 

и време 

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. 
Учествовање у 

изради у изради 

школског програма 

односно програма 

васпитног  рада 

плана 

самовредновања и 

развојног плана 

установе.           

Учествовање у 

изради годишњег 

плана рада установе 

и његових појединих 

делова.                 

Припремање 

 
Учешће у изради 
 
Анализа 

документације, 

разговор, 

сарадња и даље 

праћење 

 
Наставно 

особље 
и педагог и 

психолог 
Школа  
 

 
Записник 
 

Током 

целе 

године 



годишњих и 

месечних планова 

рада педагога .   

спровођење  анализа 

и истраживања у 

установи у циљу 

испитивања потреба 

деце, ученика, 

родитеља, локалне 

самоуправе.           

Пружање помоћи 

наставницима у 

изради планова 

допунског, додатног 

рада, практичне 

наставе.                 
 

 

 

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 

усавршавању 

наставника 
Помоћ у праћењу 

наставе, циљева 

 

 

 

 
Разговори и 

саветодаван рад, 

анализа, 

документација, 

извештај. 

 

 

 

 
Школа 

 

 

 
Документација 

 

 

 
Током 

целе 

године 



учењаваннаставних 

активности 
Помоћ у 

систематском 

праћењу ученика 
Унапређење 

школског оцењивања 
Едукација о 

модуларној настави. 

Пружање помоћи 

наставницима на 

конкретизовању и 

операционализовању 

циљева и задатака 

васпитно-образовног 

рада.                     Рад 

на процесу подизања 

квалитета нивоа 

ученичких знања и 

умећа.          Праћење 

начина вођења 

педагошке 

документације 

наставника.      

Пружање помоћи 

наставницима у 

осмишљавању рада 

са ученицима којима 

је потребна додатна 

подршка.         

Оснаживање 

наставника за рад са 

ученицима из 

осетљивих 

друштвених група.   

Оснаживање 

наставника за тимски 

рад кроз њихово 

подстицање на 

реализацију 

заједничких задатака 

кроз координацију 

активности стручних 

већа, тимова и 

комисија.            

Пружање помоћи 

наставницима у 

остваривању 

задатака 

професионалне 

орјентације и 

каријерног вођења и 

унапређивање тог 

рада.                   

Пружање помоћи 

наставницима у 

реализацији 



огледних и угледних 

активности, примера 

добре праксе, 

излагања на 

састанцима већа, 

актива, стручним 

скуповима и 

родитељским 

састанцима.           

Пружање помоћи 

наставницима у 

изради плана рада 

одељенског 

старешина и секција.   

Упознавање 

одељенских 

старешина и 

одељенских већа са 

релевантним 

карактеристикама 

нових ученика.      

Пружање помоћи 

одељенским 

старешинама у 

реализацији 

појединих садражаја 

часа одељенске 

заједнице.          

Пружање помоћи 

наставницима у 

остваривању свих 

форми сарадње са 

породицом.           

Пружање помоћи 

приправницима у 

процесу увођења у 

посао, као и у 

припреми полагања 

испита за лиценцу. 

Пружање помоћи 

наставницима у 

примени различитих 

техника и поступака 

самоевалуације.                  
 

 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 

  Презентација 
Предавања  
разговор 

 



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 

3. Рад са ученицима 

 Превенција 

развојних 

тешкоћа, 

неправилних 

утицаја, 
откривање мера и 

њихово 

отклањање 
 
Постићи веће 

укључивање 

родитеља у 

проблеме њиховр 

деце у школи што 

би утицало на 

превенцију 

проблема из 

живота и рада 

ученика 
 

Прикупљање 

података о 

ученицима 
Испитивање 

чинилаца неуспеха 

Анализа 

ученичких 

постигнућа, 

понашања, 

упитници, 

разговор 
 
Разговор, 

сарадња, 

предавања, 

индивидуални и 

групни рад. 

Психолог 
Педагог 
Управа школе 
Остало 

наставно 

особље 
 

 

 

 

 

 

 

 
школа 

 
Записник и 

документација 

и дневник рада 
 
Записник и 

документација 

и дневник рада 
 

 
Током 

целе 

године 
 
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 

младих , њиховим 

жељама, слободном 

времену и планирање 

у будућности 

 
Анкете, 

упитници, видео 

презентација 

 
Педагог 

 
Саопштења на 

Савету 

родитеља, 

Наставничком 

већу и 

Одељенским 

већима и за 

потребе разних 

тимова  

Током 

целе 

године 

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 

Р.б

р. 

Циљ Активности Начин 

реализације 

активности 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

и време 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

2. 

 

 

 

 

Праћење, 

реализација и 

вредновање 

васпитно-

образовног рада 

школе              

 

 

 Израда 

 

 Систематско 

праћење и 

вредновање 

наставног процеса 

развоја и 

напредовања 

ученика                 

праћење реализације 

 

Састанак          

дискусија       

разговор           

анализа           

извештај           

саветодавни рад    

 
Директор      

педагог       

психолог    

 

Записник     

документациј

а   

Током 

целе 

године 



годишњег плана  

рада  и 

извештаја 

васпитно-образовног 

рада                         

праћење и 

вредноваењ е 

примене мера 

индивидуализације 

индивидуалног 

образовног плана       

Учешће у изради 

годишњег извештаја 

о раду установе у 

остваривању свих 

програма васпитно-

образовног рада.     

Учествовање у 

праћењу реализације 

остварености 

посебних стандарда 

постигнућа ученика.   

Праћење анализе 

успеха и дисциплине 

ученика на 

класификационим 

периодима, као и 

предлагање мера за 

њихово побољшање.  

Праћење успеха 

ученика у 

ваннаставним 

активностима, 

такмичењима.         

Праћење узрока 

школског неуспеха 

ученика и 

предлагање решења 

за побољшање 

школског успеха.     

Праћење поступака и 

ефеката оцењивања 

ученика.         

Р.б

р. 
Циљ Активности Начин 

реализације 
активности 

Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамика 

и време 

7. Рад са директором 

 

7. 

 

 

 

 

Ефикасна 

сарадња са 

директором на 

оснаживању 

рада комисија и 

стручних 

тимова.          

Унапређење 

рада, уз 

ефикасну 

сарадњу са 

 

Сарадња са 

директором на 

истраживању у 

оквиру рада 

стручних тимова и 

комисија.          

Сарадња са 

директором на 

заједничком 

планирању 

активности 

 

Састанак          

дискусија       

разговор  

 
Директор      

педагог       

психолог    

 

Записник     

документациј

а   

Током 

целе 

године 



директором, на 

праћењу и 

вођењу 

педагошке 

документације. 

Ефикасна 

сарадња са 

директором с 

циљем 

проналажења 

најадекватнијег 

решења за 

ученичке жалбе 

и приговоре.  

стратешких 

докумената установе 

, анализа извештаја о 

раду школе.            

Тимски рад на 

проналажењу 

најефикаснијих 

начина 

унапређивања 

вођења педагошке 

документације у 

установи.            

Сарадња са 

директором и 

психологом на 

планирању 

активности у циљу 

јачања наставничких 

компетенција.     

Сарадања са 

директором и 

психологом по 

питању приговора и 

жалби ученика и 

његових родитеља на 

оцену из предмета и 

владања. 

 

 

8. Рад у стручним органима и тимовима 

8. Унапређење 

квалитета рада 

стручних већа, 

тимова, актива и 

комисија.          

 

Учествовање у 

раду наставничког 

већа – давањем 

саопштења о 

резултатима 

обављених анализа. 

Учествовање у 

раду тимова, већа, 

актива и комисија 

на нивоу установе 

који се образују 

ради остваривања 

одређеног задатка. 

Учествовање у 

раду педагошког 

колегијума, 

стручних актива за 

развојно 

планирање и развој 

школског 

програма.        

Предлагање мера 

за унапређивање 

рада стручних 

Разговор     

сарадња      

дискусија  

Стручни 

органи 

 

Стручни 

органи 

 

 

 

Записник   

 

 
Током 

целе 

године 



органа установе.   

         9.  Сарадња са надлежним установама, организацијама и јединицом локалне самоуправе 

9. Остваривање 

сарадње са 

различитим 

надлежним 

установама и 

локалном 

самоуправом 

Сарадња са 

образовним, 

здравственим, 

социјалним, 

научним, 

културним и 

другим установама 

које доприносе 

остваривању 

циљева и задатака 

васпитно-

образовног рада 

установе               

учествовање у 

истраживањима 

научних,просветни

х и других 

установа.        

Осмишљавање 

програмских 

активности за 

унапређивање 

партнерских 

односа породице , 

установе у циљу 

подршке развоја 

деце и младих.     

Сарадња са 

канцеларијом за 

младе          

сарадња са 

Националном 

службом за 

запошљавање. 

Разговор             

анализа    

Педагог       

психолог    

директор     

стручни 

органи       

Документациј

а  

Током 

целе 

године 

      10. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

10. Самоевалуацаија 

сопственог рада 

Стручно 

напредовање и 

усавршавање  

Вођење евиденције 

о сопственом раду 

на дневном, 

месечном и 

годишњем нивоу.  

Израда припрема и 

чување посебних 

потреба чек листе 

за праћење наставе 

и васпитних 

активности на 

нивоу школе.      

Припрема за 

послове 

Разговор        

дискусија     

документација     

извештај   

 

 

педагог 

 

документациј

а 

Током 

целе 

године 



предвиђене 

годишњим 

програмом и 

оперативним 

радовима плана 

педагога.          

Прикупљање 

података о 

ученицима и 

чување материјала 

који садржи личне 

податке о 

ученицима у 

складу са етичким 

кодексом педагога. 

Стручни сарадник 

педагог се стручно 

усавршава 

праћењем стручне 

литератур, 

информација од 

значаја за 

образовање и 

васпитање на 

интернету, 

учествовање у 

активностима 

струковног 

удружења.         

Похађање 

акредитованих 

семинара            

учешће на 

трибинама, 

осмишљавање и 

реализација 

акредитованих 

семинара. 

Размена искуства и 

сарадња са другим 

педагозима и 

стручним 

сарадницима у 

образовању.     

 
 

 

План рада школске библиотеке 
 

Р.б

р 
Циљ Активност Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамика 



1. Припрема ученика 

за коришћење 

школске 

библиотеке 

Упис ученика по 

разредима и 

одељењима 

Непосредни рад Школски 

библиотекари 

и разредне 

старешине и 

актив 

професора 

српског језика 

записници Прва 

половин

а 

септемб

ра 

2. Стварање услова 

за ефикаснији рад 

библиотеке 

Формирање 

картотеке и редовни 

послови у раду са 

ученицима и 

стручним активима 

Састанак са 

стручним 

активима 

Школски 

библиотекари 

и стручни 

активи 

Записник, 
картотека 

Прва 

недеља 

октобра 

3. Планска набавка 
књига 

Сарадња са 

наставницима и 

договор око набавке 

нових књига 

Састанак са 

председницима 

стручних актива 

Школски 

библиотекари 

и председници 

стручних 

актива 

Записник Октобар 

4. Посета и набавка Сајам књига Посета Школски 

библиотекари 

и председници 

стручних 

актива 

Фотографије, 

извештаји 
Октобар 

5. Непосредно 
учешће 

Учествовање у 

припремама Дана 

школе 

Непосредан рад Школски 

библиотекари 

и драмска 

секција 

Записник Октобар 

6. Очување књижног 
фонда 

Навикавање ученика 

на правилно 

руковање књижном и 

некњижном грађом 

Непосредан рад Школски 

библиотекари 

Документаци

ја 

библиотекара 

Октобар 

7. Упознавање 

ученика са 

књижевницима 

Организовање 
књижевне вечери 

Књижевна 
трибина 

Школски 

библиотекари 

Фотографије, 

сајт школе 
Новемб

ар 

8. Сарадња са 

матичном 

библиотеком 

Посета народној 

библиотеци „Вук 

Караџић" 

Најављена посета 

библиотеци 

Школски 

библиотекари 

Документаци

ја 

библиотекара 

Новемба
р 

9. Ефикаснији рад 

библиотекара 

Редовни послови 

(инвентарисање и 

каталогозација) 

Непосредан рад Школски 

библиотекари 

Записник, 

фотографије 
Децемба

р 

10. Ефикасност у 
раду 

Сређивање наставне 

грађе за годишњи 

попис 

Непосредан рад Школски 

библиотекари 

Библиптечки 

каталог 
Децемба

р 

11. Одржавање 

традиције и 

прослава школске 

славе 

Учешће у припреми 

Светосавске 

прославе 

Ангажовање у 

припреми 

прославе 

Школски 

библиотекари 

Листа пописа Јануар 

12. Ширење 

Светосавског духа 

међу ученицима 

Поставка изложбе о 

лику Светог Саве 

Литерарни и 

ликовни радови 

Школски 

библиотекари 

Записник, 

фотографије 
Јануар 



13. Ширење 

Светосавског духа 

међу ученицима 

Учешће на конкурсу 

литерарних радова о 

лику и делу Светог 

Саве 

Литерарни 
радови 

Школски 

библиотекари 

Фотогрaфије 
конкурс  

Јануар 

14. Ширење култа 
књиге 

Популарисање књиге 

преко библиотечке 

секције 

Непосредан рад Школски 

библиотекари 

Записник Фебруар 

15. Упознавање 

наставника и 

ученика са новим 

издањима 

Информисање о 

новим насловима, 

часописима и 

уџбеницима 

Извештај на 

Наставничком 

већу 

Школски 

библиотекари 

Документаци

ја 

библиотекара 

Фебруар 

16. Обогаћење 

књижевног фонда 

Акција сакупљања 
старих књига 

Акција на нивоу 

школе 

Школски 

библиотекари 

Обрасци за 

праћење 
Март 

17. Осамостаљивање 

ученика при 

изради 

семинарских 

радова 

Помоћ ученицима 

приликом избора 

литературе 

Непосредан рад Школски 

библиотекари 

Извештај Март 

19. Узајамна 

информисаност о 

новим издањима 

уџбеника и 

часописа 

Сарадња са 

наставницима, 

стручним 

сарадницима и 

директором 

Присуство 

Наставничким 

већима 

Школски 

библиотекари 

Записник  Април 

20. Обогаћивање 

културне 

делатности школе 

Сусрет са 
књижевницима 

Књижевна 
трибина 

Школски 

библиотекари 

Фотографиј

е  

Април 

21. Ефикаснији рад 

библиотеке 

Сређивање 
књижевног фонда 

Непосредан рад Школски 

библиотекари 

Извештај  Мај 

22. Непосредност при 

коришћењу 

књижевног фонда 

Остваривање 

програлла рада 

библиотечке секције 

и других 

ваннаставних 

активности у школи 

Презентација Школски 

библиотекари 

Презентациј

а  

Мај 

23. Извештавање 
Упознавање са 
радом током 
године 

Израда извештаја о 

раду школске 

библиотеке 

Непосредно 

прикупљање 

података 

Школски 

библиотекари 

Извештај  Јун 

24. Благовремено 

обезбеђивање 

књига за награде и 

похвале 

Набавка књига за 

награде и похвале 

Прикупљање 
понуда 

Школски 

библиотекари 

Понуде и 

записник 

Јун 

 

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 

Организација 

практичне наставе 
-планирање свог 

рада 
-планирање места 

Координатор 

практичне 

наставе 

План рада, 

записник 
VIII, IX 



практичне наставе 

по плану и 

програму 

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 

 
ППЗ изводе 

особе из 

школе са 

потребним 

сертификатом 

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 
IXи 

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 

обезбеђење 

планова, 
усклађивање 

Координатор  Континуи

рано 

током 



фирмама 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 

године 

 

 

 

Планови рада руководилацаца подручја рада за 

2017/18.годину 

 

План рада руководиоца подручја рада: Електротехника 
 

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 

лашег и 

једноставнијег 

стицања знања 

ученика 

-Кооперативност 

у раду 

наставника 

-Остваривање 

координације и 

корелације наставе 

међу предметима 

-Сарадња са 

одељењским 

старешинама  

подручја рада 

-Договор 

између чланова 

наставничког 

већа 

Чланови  

Стручног 

већа 

Записници IX-VI 

3. -Информисање 

наставника о 

усавршавању 

-Упознавање са 

каталогом 

програма стручног 

усавршавањa 

 

 

-Информисање о 

извођењу семинара 

-Информисање 

о сајту каталога 

програма 

стручног 

усавршавања 

 

 

-Гостовање 

Руководилац 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

Записници IX-VI 



и неформалних 

облика стручног 

усавршавања 

стручњака из 

привреде,елект

ронски 

семинари 

 

 

 

Стручњаци 

из привреде 

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. Стручно и 

педагошко – 

методско 

усавршавање 

-Извештавање са 

састанка ЗЕШ 

 

 

б)Организовање 

трибина 

 

 

 

ц)Организовање 

огледних часовa 

Састанак 

Стручног већа, 

 

-договор са 

реализаторима 

трибина 

 

-подстицање 

чланова актива 

на извођење 

огледних 

часова 

Представник 

у ЗЕШ 

 

-Чланови 

Стручног 

већа 

Записници IX-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. -Планирање 

блок наставе 

 

-Организација  

припреме за 

такмичења 

-Организација 

извођења матуре 

-Израда плана 

сарадње са 

чешком школом 

-Организација 

ђачких изложби 

-Координација 

између 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководилац 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записници IX-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. -Организација 

наставе према 

важећим 

педагошким 

нормама 

-Прелиминарна 

подела часова за 

2015/2016 год. 

-Састанак 

Стручног већа 

-

Руководилац 

Стручног 

већа 

Записници VIII 

8. -Реализација 

развојног 

планирања. 

Имплементирање у 

план већа свих 

задатака  и 

активности везаних 

за самовредновање 

и развојно 

планирање(настава 

и 

учење,постигнућа 

ученика) 

 

-Састанак 

Стручног већа 

-Чланови 

Стручног 

већа 

Записници IX-V 

 

 

План рада руководица подручја рада: Пољопривреда, производња и 
прерада хране 

 

Руководилац подручја рада: Мара Стојановић Николић 

 

Ре

д.б

рој    

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 



1. Координација 

рада стручног 

већа прехрамбене 

струке 

Информисање већа о 

закључцима 

педагошког 

колегијума и свим 

осталим 

активностима 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

Записник са 

седнице 

стручног већа 

У току 

целе 

школске 

године 

2. Организација 

блок наставе 

Сарадња са 

кокрдинатором 

практичне наставе, 

разматрање 

могућности за 

реализацију блок 

наставе 

Непосредни 

договор и 

ширење 

контаката са 

привредницима у 

региону 

 Руководилац 

стручног већа 

и координатор 

практичне 

наставе 

Записник са 

седнице 

стручног већа 

Септембар 

и у току 

целе 

школске 

године 

3. Организација 

блок наставе 
Посете и разговори 

са привредницима 

из региона, да би се 

обезбедило 

несметано и 

квалитетмо 

извођење блок 

наставе 

Непосредни 

договор и 

ширење 

контаката са 

привредницима у 

региону 

 Руководилац 

стручног већа 

и координатор 

практичне 

наставе 

Записник са 

седнице 

стручног већа 

Септембар 

и у току 

целе 

школске 

године 

 

 

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 

задатака 

Информисање већа о 

закључцима 

педагошког 

колегијума 

Састанак 

стручног већа 

 Руководилац 

стручног већа 

Записник са 

седнице 

стручног већа 

Август 

 

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 

Руководилац 

стручног 

већа,предмет

ни 

наставници 

Планови  

наставника 

Септемб

ар 

 



часова и часова 

корелације. 

Анализе и 

дискусије на 

састанцима 

стручних већа  

 

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 

већи број ученика 

Организовати нове 

ваннаставне 

активности 

Секције 

Вршњачка 

едукација 

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

Планови рада 

секција 

 

Стална 

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 План уписа Састанак Руководилац Предлози Децемба



профила са 

потребама 

образовних 

профилаза 2018/19. 

стручног већа стручног 

већа 

профила 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 

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 

2018/2019. 

 

 

 

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 

Динамик

а 

1. Припрема за рад Анализа уписа и 

подела предмета на 

наставнике за 

2017/18г. 

Анализа, 

договор 

Руководилац 

стручног 

већа 

Записник са 

седнице 

стручног 

већа 

VI,VII 



2. Укључивање 

наставника у 

реализацију 

постављених 

задатака и 

координација 

рада већа 

Информисање већа 

о закључцима 

Педагошког 

колегијума, 

Удружења 

геодетских и 

грађевинских 

школа 

Извештај  Руководилац 

стручног 

већа 

Записник са 

седнице 

стручног 

већа 

Током 

године 

3. Опремање 

специјализовано

г 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 

XI 

4.  Успешно 

извођење 

наставе 

Упознавање са 

новим програмима 

и плановима за 

предмете, 

израдаоперативних 

и глобалних  

планова  

 

Информисање, 

планирање и 

усаглашавање 

Руководилац 

стручног 

већа 

Чланови 

актива 

Записник, 

Планови  

наставника 

IX 

5. Организација 

блок наставе 

Сарадња са 

координатором 

практичне наставе, 

разматрање 

могућности за 

реализацију блок 

наставе 

Непосредни 

договор и 

ширење 

контаката са 

привредницима 

у региону 

 Руководилац 

стручног 

већа и 

координатор 

практичне 

наставе 

Записник са 

седнице 

стручног 

већа 

IX и у 

току 

целе 

школске 

године 

6. Упознавање са 

новим 

технологијама у 

грађевинарству 

Организација 

посете Сајмовима 

грађевинарства 

Контактирање 

организатора и 

мотивисање 

ученика и 

наставника за 

посету 

Руководилац 

стручног 

већа 

Записник и 

фотографије 

У току 

године 

7. Успешна 

реализацијапост

ављених 

задатака 

Одређивање 

комисије за 

праћење 

реализације 

наставе 

Подела 

задужења 

Руководилац 

стручног 

већа 

Записник IX 

8. 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 

IX, 

X 

9. Помоћ колегама 

који немају 

положени 

стручни испит, 

побољшање 

Одређивање 

ментора и  

инструктивно-

педагошки рад са 

наставницима 

Међусобна 

посета часова 

међу колегама 

Председник 

стручног 

већа, 

представник 

ППС службе 

Записници, 

Дневник 

евиденције 

 

По 

потреби 

 



наставе и 

међусобне 

сарадње 

којима је помоћ 

потребна. 

и чланови 

актива 

 

10. Унапређење 

људских ресурса 

Упознавање са 

конкурсом за 

програм стручног 

усавршавања и 

планирање 

стручног 

усавршавања 

Информисање Руководилац 

стручног 

већа 

Записник  Током 

године 

11. Унапређење 

наставе 

Праћење 

реализације 

редовне 

наставе,додатне и 

допунске 

Подношење 

извештаја 

 

Чланови 

комисије 

Записник XII, VI 

12. Усклађивање 

профила са 

потребама 

тржишта рада 

Анализа потреба на 

основу извештаја 

Привредне коморе 

и Националне 

службе за 

запошљавање  

Упознавање са 

предлогом 

плана уписа 

образовних 

профила за 

2017/2018 

 

Руководилац 

стручног 

већа 

Записник XII 

13. Евалуација рада 

и унапређење 

рада Стручног 

већа 

Праћење 

реализације плана 

већа и развојних 

циљева  

Дискусија, 

Подношење 

извештаја 

Чланови 

стручног 

већа 

Записник I, VI 

14. Припрема за 

школско и 

републичко 

такмичење  

Организација 

припремне наставе 

и делегирање 

учесника 

Подела задатака Председник 

подручја 

рада, 

Чланови 

стручног 

већa 

 

Евиденција 

припремне 

наставе и 

сајт Школе 

Према 

плану 

такмиче

ња 

15. Организација 

матурских 

испита 

Утврђивање 

комисија за 

матурске испите 

Подела 

задужења,одређ

ивање садржаја 

Руководилац 

стручног 

већа 

Записник V 

16. Организација 

наставе према 

важећим 

педагошким 

нормама 

Прелиминарна 

подела часова на 

наставнике за 

2017/18 

Састанак Руководилац 

стручног 

већа 

Записник VII 

 

 

 

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             Активност Носиоци Инструм

ент 

праћења 

Динами

ка 

 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, План одржавања 

Наставничких, Одељењских и 

Разредних већа за текућу школску 

годину 

Директор и 

руководиоци 

смена,  
Руководиоци 

стручних већа, 
Координатор 

праксе 

Записник, 

Гугл диск, 

Огласна 

табла 

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 

стручних већа 

Записник VIII, IX, 

V, VI 

4. Усагласити ставове 

ученика, 

родитеља,наставника и 

извештавање о исходу 

тендера 

Планирање и организација ескурзија Директор,Савет 

родитеља,помоћ

ници директора, 

председници 

стручних 

разредне 

старешине 

Записник VIII;IX;X;

IV 

5. Конкретизација 

задатака и носилаца 
Усвајања распореда поправних, 

разредних и матурских испита 
Помоћници 

директора, 

председници 

стручних већа 

Записник, 
Гугл диск, 

Огласна 

табла 

V;VI; 
VIII 

6. Конкретизација 

задатака и носилаца 
Усвајања распореда ванредних 

испита 
 

Помоћници 

директора, 

председници 

стручних већа и 

координатори за 

ванредне 

ученике 

Записник XI, II, 

IV,VI, 
VIII 

7. Усвајање програма и 

подела задужења 
Организација прославе Дана школе, 
Организација прославе Школске 

славе Свети Сава 
 

Помоћници 

директора, 

Директор, 

Стручни 

сарадници, 

задужен  тим 

наставника и 

ученика 

Записник, 

Огласна 

табла 

X, I 

8. Информисање и Организација  школских такмичења Задужени Записник, IV 



подела задужења  предметни 

наставници 
Огласна 

табла 
9 Континуитет рада 

школског одбора 

Замена чланова школског одбора Школски 

одбор 

Записник III, IV 

10. Равноправно 

ангажовање свих 

запослених 

Избор нових чланова и координатора 

тимова, распоред дежурстава 

наставника( свакодневно за време 

одмора, на такмичењима, пробном 

матурском, матурским испитима и 

упису) 

Директор, 

Помоћници 

директора 

Записник IX-VI 

11 Информисање, договор 

о начину рада и 

корацима у изради 

ИОПа 

Индивидуални образовни план, Рад 

са  тимом за подршку  

 

Психолог 
Тим за ИОП 
Директор 

Записник IX, X и 

по 

потреби 

12 Ажурирање 

документације и 

подела задужења 

Иницирање комплетирања Школског 

програма рада за све образовне 

профиле 

Директор, Тим 

за школски 

програм 

Записник, 

Сајт 

школе 

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 

2017/18г. 
Планирање рада на основу Акционог 

плана за кључну област:Настава и 

учење, Постигнућа ученика, Ресурси 
Разматрање предлога Годишњег 

плана рада школе и усвајање 
 

Стручни актив  

за развојно 

планирање, 
Директор 

Записник  
VI 
 
IX 
 

 

 
IX 

2. Договор о форми и 

садржају као и 

временској динамици 

Концепција планирања наставног 

рада (годишњи и оперативни 

планови) 
 

Педагог Записник, 
Гугл диск 

IX 

3. 
 

Операционализација 

рада 
Планирање додатног и допунског 

рада, секција 
Председници 

стручних већа 
Записник IX 

4. Операционализација 

рада 
Планирање припремне наставе за 

матурски испит и за ученике који се 

упућују на разредни испит 

Председници 

стручних већа 
Записник V,VI 

5. Конкретизација 

задатака 
Планирање и припрема ученика за 

такмичења 
Председници 

стручних већа 
Записник III-V 

Праћење и вредновање 

 
1. 

Информисање и 

самовредновање рада 
Анализа остварених резултата у 

протеклој години-Годишњи извештај 

о раду школе и Директора 

Директор, 

Психолог  
Записник, 

Гугл диск 

и мејл 

комуникац

ија 

IX 

2. Самовредновање 
квалитета рада и 

усвајање мера за 

оотклањање слабости 

Анализа остварених резултата на 

крају класификационих 

периода(успех  и дисциплина 

ученика) 
 

Директор, 

Помоћници 

директора,  

педагог 

Записник, 

статистика 

и 

графички 

приказ 

успеха  

XI, I, 

IV,VI 

3. 
 

Праћење остварености  

задатака 
Остваривање Годишњег плана рада 

школе(реализација фонда 

часова,реализација планова, рад 

стручних органа) 

Стручна 

служба, 

Помоћници 

директора, 

Директор 

Записник, 

Гугл диск 
IX, II, VI 



 
4. 

Верификација 
успеха 

Извештај са матурских испита Одељењске 

старешине 
Записник VI,VIII 

5. Информисање 
о успеху ученика на 

такмичењима 

Извештај са такмичења 
 

Директор, 
Председници 

стручних већа 

Записник,  
Огласна 

табла 

VI 

6. Информисање о 

оствареним циљевима 

ескурзије 

Извештај са екскурзија 
 

Изабрани 

одељењски 

старешина 

сваког разреда 

Записник, 

Гугл диск 
XI,V 

7. Побољшање квалитета 

рада 
Извештај  о усвојеним мерама за 

побољшање рада установе 
Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Записник X 

8. Побољшање квалитета 

рада 
Извештај о реализацији Акционог 

плана за самовредновање за 

2017/18год. 

Тим за 

самовредновање 
Записник  

VI 

9 Побољшање квалитета 

рада 
Извештај о реализацији Акционог 

Развојног плана за 2017/18год и 

Раѕвојног плана у целости 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Записник VI 

10. 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. Постављање 

остваривих циљева у 

складу са потребама 

развоја школе 

Усвајање Развојног плана за 2018-

2023.године 
Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Записник  
VI 

3. Мотивисање за 

увођење новина 
Информисање о појединим 

педагошким иновацијама и 

семинарима 

Педагог,психол

ог, Помоћници 

директора, 

Записник, 
Огласна 

табла, 

Гугл диск 

и мејл  

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, 

одељењске 

старешине 

Записник I,VI 

2. 
 

Вредновање и 

мотивисање 

наставника 

Додела признања и награда 

наставницима 
Директор и 

педагошки 

колегијум 

Записник I, по 

потреби 

Истраживачки рад 
1. Информисање и 

мењање дотадашње 

праксе у раду 

Упознавање наставника  са 

резултатима анкете о задовољству 

сарадње родитеља са школом 

Психолог  Записник, 

Графички 

приказ 

анкете 

V 

 

 

 

 



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 

талентима и 

начину рада са 

њима 

Организовање 

додатне наставе за 

талентоване ученике 
 

Састанак Руководиоци 

стручних већа 
Записник X 

10. Помоћ 

наставницима да 

прилагоде свој 

рад 

Упознавање са 

специфичним 

карактеристикама 

одељења и 

Састанак, израда 

педагошког 

профила учениак 

Одељенске 

старешине и 

стручна 

служба 

Педагошка 

документациј

а 

X 



индивидуалним 

потребама 

ученика и 

одељења 

проблемима 

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 

одбора 

Организовање 

матурских испита 
Одељенско веће Руководиоци 

струка 
Записник V,VI 

20. Поспешивање 

спортског духа 

код ученика 

Спортска такмичења 
 

Договор о 

учешћу ,подела 

задужења,органи

зовање 

такмичења,инфо

рмисање о 

ангажованим 

Руководилац 

стручног већа 

за физичко 

васпитање 

Записник X,V 



учениоцима 

 

План рада разредних већа 
 

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

Разредна већа се формирају на почетку сваке школске године. Разредно веће једног 

разреда чине одељењске старешине тог разреда. Већа се састају најмање пет пута у 

току године, на почетку школске године и класификационим периодима, али и по 

потреби. Сваке године бира се председник већа за сваки разред и записничар.  

Председник већа: 

- руководи састанцима, у сарадњи са члановима већа а у складу са годишњим 

планом рада већа заказује и дефинише теме за састанке, комплетира податке о 

интересовањима ученика и до 10. септембра доставља податке о бројном стању 

ученика заинтересованим за учешће у секцијама психологу школе, комплетира 

податке од одељењских старешина о социјалној карти ученика одређеног 

разреда и до краја септембра обједињене са подацима о интересовањима 

ученика шаље психологу школе, иницира састанке са тимовима, директором, 

помоћницима и стручним сарадницима (уколико је већу потребна подршка у 

спровођењу активности), прати да ли се остварује динамика планираних 

задужења и извештава помоћнике о уоченим пропустима, подноси 

полугодишње извештај о раду већа.  

Записничар: 

-  У одстуству председника већа руководи радом разредног већа, ажурно води 

записнике и поставља документа у додељен фолдер на Гугл диску и води 

евиденцију о присутности чланова већа. Уколико записничар примети да члан 

већа изостаје више од 2 пута дужан је да извести председника већа а затим и 

помоћнике директора.  Преглед записника се обавља полугодишње и за то је 

задужен школски педагог.  

Председник већа и записничар: 

 Први разред: Емилија Миљковић, Душица Николић 

 Други разред: Гордана Бојић, Звездана Рвовић 

 Трећи разред: Гордана Рајић Турнић, Милица Михајловић 

 Четврти разред: Вера Степановић, Миланка Павловић 

 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин  

реализације 

Носиоци  

активности 

Инструмент 

праћења 

Динами

ка 

 Операционализа

ција активности 

за идућу годину 

Планирање рада 

разредног већа за 

текућу школску 

годину 

Израда Плана рада  

Састанак већа  Чланови 

већа, 

психолог, 

педагог и 

помоћници 

директора 

Годишњи 

план рада, 

Записник 

 

VIII,  IX 

 Излажење у 

сусрет 

васпитним и 

развојним 

потребама 

ученика 

Израда плана  тема 

за часове 

одељењског 

старешине 

Састанак већа Чланови 

већа, 

психолог, 

педагог и 

помоћници 

директора 

Годишњи 

план рада, 

Записник 

 

VIII,  IX 

 Операционализа

ција активности 

за идућу годину 

Израда плана рада 

одељењског 

старешине 

Састанак већа Чланови 

већа, 

психолог, 

педагог и 

Годишњи 

план рада, 

Записник 

 

VIII,  IX 



помоћници 

директора 

 Излажење у 

сусрет 

потребама 

ученика 

Израда социјалне 

карте, 

ИОП 

Интервју са 

ученицима 

Одељењски 

старешина 

Анкетни 

листићи 

IX, X 

 

 Излажење у 

сусрет 

интересовањима 

и потребама 

ученика 

Испитивање 

заинтересованости 

ученика за учешће 

у свим облицима 

ваннаставних 

активности 

Анкетирање 

ученика 

Чланови 

разредног 

већа и 

психолог 

Анкетни 

листићи 

IX 

 Правилно 

вођење 

документације 

Представљање 

образаца и 

процедура  

Презентација, 

израда 

упутстава 

Стручни 

сарадници 

Презентациј

а  

IX 

 Остваривање 

ефикасне 

сарадње са 

родитељима и 

стварање 

сарадничког 

односа 

Обука за 

комуникацију са 

родитељима 

Радионица на 

састанку већа, 

Консултације са 

стручном 

службом 

Психолог, 

педагог и 

помоћници 

директора 

Годишњи 

план рада, 

Записник, 

фотографије 

X,XI, IV 

 Проширивање 

интересовања, 

социјализација и 

осамостаљивљњ

е 

ученика.Усагла

шавање ставова 

о правилима 

понашања и 

начину 

информисања 

родитеља и 

комуникације са 

њима 

Планирање 

екскурзија 

Састанак  Чланови 

разредног 

већа и 

директор 

Годишњи 

план рада, 

Записник 

X,XI, IV 

 Унапређење 

успеха ученика, 

усаглашавања 

ставова о 

информисању 

родитеља о 

успеху, 

изостанцима и 

дисциплини 

ученика 

Анализа успеха и 

изостајања 

Састанак Чланови 

разредног 

већа 

Записник На 

класифи

кациони

м 

периоди

ма 

 Излажење у 

сусрет сазнајним 

и развојним 

потребама 

ученика 

Учешће у 

обележавању 

значајних догађаја 

у школи 

Састанак и 

извођење 

планираних 

активности 

Чланови 

разредног 

већа, 

председници 

секција и 

руководиоци 

Записник Током 

године 



тимова 

 Осигурање 

квалитета рада  

Спровођење и 

организација  

матурантске вечери 

и  матурског 

испита 

Састанак 

,Прављење 

распореда 

матурских 

испита, 

контрола 

регуларности  

Ђачки 

парламент, 

директор 

школе;Члано

ви разредног 

већа четвртог 

разреда, 

помоћници 

директора 

Записници  IV, V,VI 

 

План рада одељењског старешине 
 

 

1. Рад са одељењем 

Циљ  Сарджај рада Начин реализације Инструмент 

праћења 

Динамика 

 

 

 

Социјализација 

ученика, 

успостављање 

заједничких 

вредности и 

правила 

понашања 

 

 

 

Организација и спровођење 

и спровођење избора за 

руководство одељења, 

ставарње атмосфере и 

услова да се избори 

спроведу 

Разговор на ЧОСу Дневник 

евиденције, 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

IX 

Консолидација одељења 

као колектива ради 

постизања успеха, радне 

дисциплине, и реализације 

васпитних задатака 

Непосредно васпитно 

деловање одељењског 

старешине на 

одељењски колектив 

кроз рауговор, 

предавања, указивање 

на позитивне 

примере, саветодавни 

рад 

Дневник 

евиденције, 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

Током целе 

године 

Упознавање ученика са 

правилима понашања  

Разговор на ЧОСу, 

прочитати ученицима 

Правилник о 

дисциплинској и 

материјалној 

одговорности ученика 

Дневник 

евиденције, 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

IX 

Оспособљавање ученика за 

самостално и одговорно 

доношење одлука и 

сопствени развој 

Разговор на ЧОСу Дневник 

евиденције, 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

Током целе 

године 

Упознавање одељења са 

организационом 

структуром, планом рада 

одељењске заједнице и 

испитивање ученичких 

интересовања 

Разговор на ЧОСу, 

анкета 

Дневник 

евиденције, 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

IX (до 10. у 

месецу) 

Упознавање ученика са 

ваннаставним 

Индивидуални 

разговори, ЧОС 

Дневник 

евиденције, 

Током целе 

године 



активностима и 

могућностима за 

ангажовање  

Евиденција 

одељењског 

старешине 

Упознавање ученика са 

Протоколом о поступању у 

заштити ученика од 

насиља, занемаривања и 

злостављања 

Разговор на ЧОСу Дневник 

евиденције, 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

IX 

Развијање ставова код 

ученика о заједничким 

циљевима одељењске 

заједнице и усклађивање 

личних и колективних 

интереса 

Индивидуални 

разговори, ЧОС 

Дневник 

евиденције, 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

Током целе 

године 

Реализација васпитних 

задатака кроз теме на ЧОСу 

Рад на ЧОСу, 

разговор, предавања, 

радионице... 

Дневник 

евиденције, 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

Током целе 

године 

Планирање и реализација 

екскурзије, излета, посета 

сајму.. 

Непосредно васпитно 

деловање у циљу 

унапрњђивања 

колектива и појединца 

Евиденција 

одељењског 

старешине, 

фотографије 

Током целе 

године 

2. Индивидуални рад са ученицима 

Циљ  Сарджај рада Начин 

реализације 

Инструмен

т праћења 

Динамика 

Оставривање 

потенцијала 

ученика 

Упознавање и праћење 

здравствених и, 

материјалних и 

социјалних прилика и 

услова живота и рада 

ученика 

Индивидуални 

разговори са 

ученицима, 

упитник за 

ученике 

Евиденција 

одељењско

г 

старешине, 

социјална 

карта 

IX и током године 

Упознавање различитих 

потреба, интересовања, 

тежњи ученика  

Разговор са 

ученицима, 

анкете, сарадња 

са стручним 

сарадницима 

Евиденција 

одељењско

г 

старешине, 

социјална 

карта 

IX и током године 

Праћење напредовања 

ученика (успех, праћење 

свих облика  наставе, 

екскурзије, ангажовање у 

ваннаставним 

активностима) 

Разговор и 

систематско 

посматрање и 

праћење успеха 

у учењу, 

праћење развоја 

ученика, 

консултације са 

наставницама, 

анализа на 

седницама, 

разговор са 

родитељима 

Евиденција 

одељењско

г 

старешине, 

Дневник 

евиденције 

Током године 

Подстицање Континуирано Евиденција Током године 



индивидуалног развоја  указивање на 

успешне 

примере, 

саветовање, 

индивидуални 

разговори 

одељењско

г 

старешине,  

Превентивни рад са 

ученицима или групом 

ученика који имају 

сличне проблем, праћење 

адаптације нових ученика 

и пружање подршке  

Саветодавни 

рад, сарадња са 

стручним 

сарадницима, 

Саветовалиште

ма за младе, 

Центром за 

социјални рад 

Евиденција 

одељењско

г 

старешине,  

Током године 

Изрицање васпитних и 

васпитно- дисциплинских  

мера и похвала, учешће у 

раду дисциплинске 

комисије  

Разговор са 

ученицима, 

сарадња са 

директором и 

помоћницима, 

стручним 

срадницима 

Евиденција 

одељењско

г 

старешине, 

Дневник 

евиденције 

Током године 

Појачан вапитни рад  Разговор, 

саветовање 

Евиденција 

одељењско

г 

старешине 

Током године 

Учешће у изради 

педагошког профила 

ученика и плана за сваког 

ученика,  

Сарадња са 

члановима ИОП 

тима и 

стручном 

службом 

Евиденција 

одељењско

г 

старешине 

По потреби 

Учешће у изради плана 

заштите ученика  

Сарадња са 

члановима Тима 

за безбедност 

Евиденција 

одељењско

г 

старешине 

По потреби 

Учешће у раду комисија 

за полагање поправних и, 

завршних и других 

испита свог одељења 

Одељењски 

старешина 

Евиденција 

одељењско

г 

старешине, 

Дневник 

евиденције 

Записник 

са 

полагања 

Крај године 

Реализација Плана 

професионалне 

оријентација 

Сарадња са 

Тимом за 

каријерно 

вођење и 

саветовање, 

стручним 

сарадницима, 

професорима 

практичне 

Евиденција 

одељењско

г 

старешине 

Током године 



наставе, 

родитељима 

3. Рад са родитељима/ старатељима 

Конкретна,право

времена и 

исцрпна 

комуникација у 

функцији 

правилног и 

свестраног 

развоја ученика 

Информисање родитеља/ 

старатеља о захтевима 

које школа поставља и 

реализацији појединих 

програма и активности 

Разговори са 

родитељима/ 

старатељима, 

индивидуални 

рад 

Евиденција 

одељењско

г 

старешине 

Током године 

Информисање родитеља/ 

старатеља о успеху 

одељења у целини 

Разговори са 

родитељима/ 

старатељима 

Евиденција 

одељењско

г 

старешине, 

Дневник 

евиденције 

Током године 

Упознавање родитеља/ 

старатеља са кодексом 

понашања у школи 

(ученика и родитеља) 

Разговори на 

родитељском 

састанку 

Дневник 

евиденције 

IX 

Упознавање родитеља/ 

старатеља са 

Правилником о 

оцењивању ученика и 

Правилником о 

материјалној 

одговорности ученика 

Разговори на 

родитељском 

састанку 

Дневник 

евиденције 

IX 

Упознавање родитеља/ 

старатеља и прикупљање 

података неопходних за 

сарадњу са породицом 

Разговори са 

родитељима/ 

старатељима, 

индивидуални 

рад, упитник 

Евиденција 

одељењско

г 

старешине 

Током године 

Упознавање родитеља/ 

старатеља са Протоколом 

о поступању у заштити 

ученика од насиља, 

занемаривања и 

злостављања 

Разговори на 

родитељском 

састанку 

Дневник 

евиденције 

IX 

Упознавање родитеља/ 

старатеља са 

инклузивним 

образовањем 

Разговори на 

родитељском 

састанку 

Дневник 

евиденције 

Током године 

Упознавање родитеља/ 

старатеља са планираним 

екскурзијама 

Разговори на 

родитељском 

састанку 

Дневник 

евиденције 

Током године 

Припремање и вођење 

родитељских састанака 

Родитељски 

састанци  

Дневник 

евиденције 

Најмање четри пута у 

току године 

Образовање родитеља о 

појавама које прате 

период адолесценције 

Предавања Дневник 

евиденције 

Током године 

Избор представника за 

Савет родитеља 

Сарадња и 

размена 

искустава 

Дневник 

евиденције 

До 15. IX 

4. Рад са Одељењским већем и наставницима 



 Израда плана рада 

одељењског већа 

Планирање рада Годишњи 

план рада 

До 15. IX 

 Обезбеђивање активног 

учешћа чланова 

Одељењског већа 

Анализа рада на 

седницама, 

међусобни 

разговори и 

размена 

искустава и 

запажања 

Дневник 

евиденције 

Током године 

 Сарадња наставника у 

вези са избором ученика 

за ваннаставне 

активности, додатни и 

допунски ради 

такмичења 

Разговор  Евиденција 

одељењско

г 

старешине, 

Дневник 

евиденције 

Током године 

5. Сарадња са стручним сарадницима школе и тимовима 

Размена сазнања 

и искуства,ради 

заједничког 

деловања 

Упућивање ученика 

стручној служби и 

заједнички рад  

Разговор Евиденција 

одељењско

г 

старешине 

Током године 

Ангажовање стручне 

службе  или других 

стручњака при 

реализацији тема из 

плана рада одељенске 

заједнице 

Презентација, 

разговор 

Дневник 

евиденције 

Током године 

Учешће у раду Тима за 

безбедност, инклузију, 

каријерно вођење и 

саветовање  

Разговор Евиденција 

одељењско

г 

старешине, 

записници, 

дневник 

евиденције 

Током године 

6. Административни послови- педагошка документација 

Систематизација   

и  

ажурирање свих 

активности 

Сарадња са 

директором,секретаром и 

стручним сарадницима 

око педагошке 

документације 

(уједначавање вођења 

документације) 

Евиденција и 

унос података  

Евиденција 

одељењско

г 

старешине, 

записници, 

дневник 

евиденције 

Током године 

Ажурно вођење матичне 

и разредне књиге 

Евиденција и 

унос података 

Матична 

књига 

Током године 

Садржајно вођење 

записника са од.већа и 

родитељских састанака 

Евиденција и 

унос података 

Дневник 

евиденције 

Током године 

Припрема података за 

руководиоце 

смена,Министарство,здра

вствену 

службу,суд....стручну 

службу 

Евиденција и 

унос података 

Евиденција 

одељењско

г 

старешине 

Током године 



Извештавање 

одељењског већа о раду и 

закључцима разредног 

већа  

Евиденција и 

унос података 

Записници Током године 

Евиденција о поправним, 

завршним и другим 

испитима 

Евиденција и 

унос података 

Записници  Током године 

Презентација података о 

васпитном раду са 

ученицима и раду 

одељења 

Евиденција и 

унос података 

Записници  Током године 

 

 

Предлог тема за час одељенског старешине (Предлог плана рада 
одељењске заједнице) 
 

У табелама које следе су предложене теме и активности које могу послужити одељењским 

старешинама. Теме су подељене по разредима и резултат су заједничког запажања о потребама 

ученика и одељења датог разреда, стручних сарадника и разредних већа школе.   

Уобичајено је да се први час у новој школској години посвети сусрету одељењског 

старешине и његовог одељења. Ово је веома важно како у раду са ученицима који су тек 

уписани у први разред, тако и са оним старијим. Први сусрет са одељењским старешином 

одвија се у опуштеној и срдачној атмосфери међусобног поздрављања и упознавања.  На првим 

часовима се конституише одељењска заједница (њу чине сви ученици једног 

одељења.Конституисаће се у току септембра избором руководства,избором представника у 

Ђачки парламент и избором тема за час одељењског старешине.Рад одељенске заједнице ће се 

одвијати на часовима одељенског старешине,а по потреби ученици могу и самостално да се 

састају и организују.) 

За часове поред којих пише радионица, већ постоје готове радионице, које само треба 

копирати, а за тему „Моја школа, жеље и очекивања“ ученици после разговора пишу своја 

очекивања од средње школе. Те цедуље треба сачувати и отворити на крају школске године, 

када треба продискутовати са ученицима колико су њихова очекивања испуњена и разлоге 

томе. 

 

Први разред: 

Р. 

Бр. 

Назив теме Циљ Начин 

реализације 

Носилац 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика  

1. Упознавање ученика, 

упознавање са школским 

календаром и распоредом 

часова,са школским 

простором: изложбеним 

паноима, библиотеком, 

кабинетима, салом за 

физичко, секретаријатом, 

педагошко/психолошком 

службом 

Упознавање са 

структуром 

школе,подручје

м рада и 

образовним 

профилом и 

боље 

сналажење у 

новом 

окружењу 

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IX 

2. Избор представника за 

Ђачки парламент и 

формирање од.заједнице, 

испитивање интересовања 

ученика 

Помоћ у 

адаптацији 

ученика и 

бољој 

социјализацији 

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IX 



3. Правила понашања у 

школи 

Начин облачења у школи 

Чување школске имовине 

Одговорно 

понашање у 

школској 

средини 

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IX 

4. Комуникација у школи са 

запосленима у школи и 

ученицима 

 

Развијање 

позитивног 

односа према 

запосленима и 

другим 

ученицима 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици, 

Tим за 

адаптацију 

ученика и 

афирмацију 

школе 

Дневник 

евиденције 

IX 

5. Моја школа- жеље и 

очекивања 

Постављење 

циљева учења и 

развоја талената  

Округли 

сто са 

ученицима, 

презентациј

е секција 

Одељењски 

старешина 

и Тим за 

развој 

каријере 

Дневник 

евиденције 

IX 

6. Технике учења Побољшање 

постигнућа 

ученика 

Радионица Педагог  Дневник 

евиденције, 

материјали 

са 

радионице 

X 

7. Упознавање са 

Протоколом у случају 

насиља у школи,коме се 

обратити за помоћ  

 

Остваривање 

безбедних 

услова за рад 

Радионица Вршњачки 

тим 

Дневник 

евиденције 

X 

8. Трговина људима Безбедно 

понашање 

Радионица Тим за 

безбедност 

Дневник 

евиденције 

X 

9. О себи* 

. 

Рад на 

развијању 

интерперсоналн

их односа у 

одељењу   

Радионица Одељењске 

старешине 

и стручни 

сарадници 

Дневник 

евиденције 

X 

10. Дан школе Развијање 

школског духа  

Изложба 

радова, 

представа,  

Драмска 

секција, 

школски 

бенд, 

фолклор 

Дневник 

евиденције 

X 

11. Изостајање из школе и 

последице, 

Правилник о оцењивању  

Боља 

постигнућа 

ученика 

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

X 

12. Међународни дан 

толеранције 

Развијање 

особина 

љубазности, 

уважавања и 

поштовања 

особа у 

интеракцији 

Радионице, 

представа 

Одељењски 

старешина 

и ученици, 

Тим за 

безбедност 

Дневник 

евиденције 

XI 

13. Планирање свог радног и 

слободног времена, радне 

навике 

Боља 

постигнућа 

ученика 

Презентаци

ја, 

радионица 

Одељењски 

старешина, 

педагог и 

Дневник 

евиденције 

XI 



психолог 

14. Укључивање ученика у 

секције и 

такмичења,значај за 

њихов развој 

Развој талената 

и самопоуздања 

ученика 

Презентаци

ја радова 

Координат

ори секција 

и 

одељењски 

старешина 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

XI 

15. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају I 

класификационог периода 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех и 

мотивисање за 

бољи рад 

Разговор и 

анализа 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

XI 

16. ХИВ/АИДС  

 

Превенција 

ризичног 

понашања 

Презентаци

ја и 

предавање 

Јазас и 

Институт 

за јавно 

здравље, 

Ђачки 

парламент 

Дневник 

евиденције 

XII 

17. Људска права (поводом 

међународног дана 

људских права, 

10.децембра) 

Одговорно 

понашање 

према себи и 

другима 

Презентаци

ја и 

предавање 

Вршњачки 

тим 

Дневник 

евиденције 

XII 

18. Недеља лепих 

порука 

Успостављање 

позитивне 

климе у 

одељењу и 

развијање 

самопоуздања 

ученика 

Ученици 

читаве 

недеље 

остављају 

лепе 

поруке на 

за то 

предвиђено

м простору 

у 

учионици- 

школи 

Ученици и 

професори 

Поруке 

ученика 

XII 

19. Тема по избору ученика Уважавање 

индивидуалних 

потреба и 

потреба 

одељења 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

XII 

20. Учествовање и 

комуникација на 

друштвеним мрежама  

Одговорно 

понашање 

према себи и 

другима 

Презентаци

ја, разговор 

Одељењски 

старешина 

и 

Вршњачки 

тим 

Дневник 

евиденције 

XII 

21. Дигитално насиље  Одговорно 

понашање 

према себи и 

другима 

Презентаци

ја, разговор 

Одељењски 

старешина 

и 

Вршњачки 

тим 

Дневник 

евиденције 

I 

22. Сарадња, другарство Успостављање 

позитивне 

Разговор Одељењски 

старешина 

Дневник 

евиденције 

I 



климе у 

одељењу 

и ученици 

23. Целоживотно учење 

(поводом Светог Саве) 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех  

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I 

24. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају I I 

класификационог периода 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех и 

мотивисање за 

бољи рад 

Разговор и 

анализа 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

I 

25. Притисак вршњака  

 и реаговање на убеђивање 

Сагледавање 

тактика за 

одупирање 

притиску 

вршњака 

Радионица 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I I 

26. Ментално здравље и 

адолесценција 

Упознавање 

појмом  

ментално 

здравље и 

значајниости 

бриге о свом 

менталном 

здрављу 

Радионица 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I I 

27. Репродуктивно здравље Упознавање са 

значењем 

концепта 

репродуктивно 

здравље и 

значају бриге о 

свом 

репродуктивно 

здрављу 

Радионица 

 

Диспанзер 

за младе 

Дневник 

евиденције 

I I 

28. Превенција болести 

зависности 

Одговорно 

понашање 

према себи и 

усвајање 

здравих навика. 

Радионица 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I I I 

29. Правилна исхрана Одговорно 

понашање 

према себи и 

усвајање 

здравих навика. 

Радионица/ 

разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I I I 

30. Очување животне средине Развој 

еколошке 

свести 

Презентаци

је  

Ученици  Дневник 

евиденције 

I I I 

31. Уочавање проблема у 

одељењу 

 

Уважавање 

индивидуалних 

потреба и 

потреба 

одељења 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I I I 



32. Како брже и ефикасније 

учити- технике учења  

Побољшање 

постигнућа 

ученика 

Радионица Вршњачки 

тим 

Дневник 

евиденције, 

материјали 

са 

радионице 

IV 

33. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају I I I 

класификационог периода 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех и 

мотивисање за 

бољи рад 

Разговор и 

анализа 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IV 

34. Разговор о пријатељству и 

другарству, помоћ 

друговима који имају 

проблеме са учењем 

појединих предмета 

Стварање 

заједничког 

духа у одељењу 

и развијање 

тимског рада 

Разговор  Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IV 

35. Крадљивци времена, како 

спречити одуговлачење и 

одлагање 

Боља 

организација и 

изградња 

радних навика 

Презентаци

ја  

Одељењски 

старешина,  

стручни 

сарадници 

и 

Вршњачки 

тим 

Дневник 

евиденције 

IV, V 

36. Организовање екскурзије договор о 

условима и 

начину 

понашања 

Разговор Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

IV, V 

37. Колико се познајемо * 

 

Радионица Умеће 

одрастања 

Рад на 

развијању 

интерперсоналн

их односа у 

одељењу и 

школи. 

Радионица Одељењски 

старешина,  

стручни 

сарадници  

Дневник 

евиденције 

V 

38. Обележавање дана 

породице 

Сагледавање 

сложености 

улога чланова 

породице и 

значаја 

комуникације и 

сарадње међу 

члановима 

Друштвене 

игре, 

радионица, 

игре улога 

Тим за 

безбедност, 

Вршњачки 

тим, 

Одељењске 

старешине, 

родитељи и 

ученици 

Дневник 

евиденције, 

фотографије 

V 

39. Час осмеха- вицеви, 

музика, имитације, 

пантомима 

Развијање 

позитивне 

атмосфере у 

колективу 

Разговор  Одељењски 

стареина и 

ученици 

Дневник 

евиденције 

V 

40. Друштвено корисни рад Одговорно 

понашање 

према околини 

и другима, 

поправљање 

оцена из 

владања 

Радно 

ангажовањ

е, 

сређивање 

школског 

простора 

Ученици и 

домар 

Школе 

Евиденција 

помоћника 

V 



41. Шта кажем и како ме 

разумеју*  

Вежбање у 

уздржљивости 

и одлагању 

реакција 

непримерених 

датој ситуацији, 

у кочењу 

наглих 

емоционалних 

реакција   

Радионица Одељењски 

старешина 

и гост 

предавач 

по потреби 

Дневник 

евиденције 

VI 

42. Моје жеље и очекивања- 

поређење са почетним 

Значај доброг 

планирања и 

организације  

Разговор Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

VI 

43. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају IV 

класификационог периода 

Значај доброг 

планирања и 

организације  

Разговор Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

VI 

 

Други разред: 

 

Р. 

Бр. 

Назив теме Циљ Начин 

реализације 

Носилац 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика  

1. Упознавање ученика, 

упознавање са школским 

календаром и распоредом 

часова, иИзбор 

представника за Ђачки 

парламент и формирање 

од.заједнице, испитивање 

интересовања ученика 

Формирање 

одељењске 

заједнице 

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IX 

2. Правила понашања у 

школи 

Начин облачења у школи 

Чување школске имовине 

Одговорно 

понашање у 

школској 

средини 

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IX 

3. Комуникација у школи са 

запосленима у школи и 

ученицима 

 

Развијање 

позитивног 

односа према 

запосленима и 

другим 

ученицима 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици, 

Tим за 

адаптацију 

ученика и 

афирмацију 

школе 

Дневник 

евиденције 

IX 

4. Улога школе у мом 

животу- жеље и 

очекивања 

Постављење 

циљева учења и 

развоја талената  

Округли 

сто са 

ученицима, 

презентациј

е секција 

Одељењски 

старешина 

и Тим за 

развој 

каријере 

Дневник 

евиденције 

IX 

5. Зашто баш учење * Побољшање 

постигнућа 

ученика 

Радионица Одељењски 

старешина 

Дневник 

евиденције, 

материјали 

са 

радионице 

IX 



6. Подсећање на  Протокол о 

у случају насиља у 

школи,коме се обратити 

за помоћ  

 

Остваривање 

безбедних 

услова за рад 

Радионица Вршњачки 

тим 

Дневник 

евиденције 

X 

7. Тема по избору ученика Уважавање 

индивидуалних 

потреба и 

потреба 

одељења 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

X 

8. Трговина људима  Безбедно 

понашање 

Радионица Тим за 

безбедност 

Дневник 

евиденције 

X 

9. Истине и заблуде о 

алкохолу 

Превенција 

ризичног 

понашања 

Радионица Одељењски 

старешина 

и ученици  

Дневник 

евиденције 

X 

10. Дан школе Развијање 

школског духа  

Изложба 

радова, 

представа,  

Драмска 

секција, 

школски 

бенд, 

фолклор 

Дневник 

евиденције 

X 

11. Изостајање из школе и 

последице, 

Правилник о оцењивању  

Боља 

постигнућа 

ученика 

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

X 

12. Међународни дан 

толеранције 

Развијање 

особина 

љубазности, 

уважавања и 

поштовања 

особа у 

интеракцији 

Радионице, 

представа 

Одељењски 

старешина 

и ученици, 

Тим за 

безбедност 

Дневник 

евиденције 

XI 

13. Поштовање туђег 

мишњења и демократско 

комуницирање 

Развијање 

толеранције 

Дебата Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

XI 

14. И ја имам таленат Развој талената 

и самопоуздања 

ученика 

Презентаци

ја радова 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

XI 

15. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају I 

класификационог периода 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех и 

мотивисање за 

бољи рад 

Разговор и 

анализа 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

XI 

16. ХИВ/АИДС  

 

Превенција 

ризичног 

понашања 

Презентаци

ја и 

предавање 

Јазас и 

Институт 

за јавно 

здравље, 

Ђачки 

парламент 

Дневник 

евиденције 

XII 

17. Људска права (поводом 

међународног дана 

људских права, 

10.децембра) 

Одговорно 

понашање 

према себи и 

другима 

Презентаци

ја и 

предавање 

Вршњачки 

тим 

Дневник 

евиденције 

XII 



18. Недеља лепих 

порука 

Успостављање 

позитивне 

климе у 

одељењу и 

развијање 

самопоуздања 

ученика 

Ученици 

читаве 

недеље 

остављају 

лепе 

поруке на 

за то 

предвиђено

м простору 

у 

учионици- 

школи 

Ученици и 

професори 

Поруке 

ученика 

XII 

19. Тема по избору ученика Уважавање 

индивидуалних 

потреба и 

потреба 

одељења 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

XII 

20. Стрес у адолесценцији  Развијање 

здравих навика 

Презентаци

ја, разговор 

Одељењски 

старешина, 

психолог 

Дневник 

евиденције 

XII 

21. Мој избор- омиљена 

књига, позоришна 

представа, филм, особа..  

Уважавање 

индивидуалнос

ти и формирање 

система 

вредности 

Дискусија Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I 

22. О пријатељству* Да се осветле и 

размотре 

значајне 

карактеристике 

пријатељства и 

препозна 

одговорност за 

неговање овог 

односа 

Радионица Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I 

23. Целоживотно учење 

(поводом Светог Саве) 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех  

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I 

24. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају I I 

класификационог периода 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех и 

мотивисање за 

бољи рад 

Разговор и 

анализа 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

I 

25. Зашто сам радије на 

друштвеним мрежама 

него напољу 

Разумевање 

потреба и 

одговорно 

понашање на 

друштвеним 

мрежама 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I I 

26. Управљање бесом Препознавање 

емоција и 

Радионица 

 

Одељењски 

старешина 

Дневник 

евиденције 

I I 



адекватно 

реаговање 

и стручни 

сарадници 

27. Репродуктивно здравље Упознавање са 

значењем 

концепта 

репродуктивно 

здравље и 

значају бриге о 

свом 

репродуктивно 

здрављу 

Радионица 

 

Диспанзер 

за младе 

Дневник 

евиденције 

I I 

28. Превенција злоупотребе 

дрога 

Одговорно 

понашање 

према себи и 

усвајање 

здравих навика. 

Радионица 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици, 

институт за 

јавно 

здравље 

Дневник 

евиденције 

I I I 

29. Правилна исхрана Одговорно 

понашање 

према себи и 

усвајање 

здравих навика. 

Радионица/ 

разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I I I 

30. Очување животне средине Развој 

еколошке 

свести 

Презентаци

је  

Ученици  Дневник 

евиденције 

I I I 

31. Уочавање проблема у 

одељењу 

 

Уважавање 

индивидуалних 

потреба и 

потреба 

одељења 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I I I 

32. Како брже и ефикасније 

учити- технике учења  

Побољшање 

постигнућа 

ученика 

Радионица Вршњачки 

тим 

Дневник 

евиденције, 

материјали 

са 

радионице 

IV 

33. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају I I I 

класификационог периода 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех и 

мотивисање за 

бољи рад 

Разговор и 

анализа 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IV 

34. Бонтон  Неговање 

културе лепог 

понашања у 

учионици, 

школи, на 

јавним 

местима; 

поздрављање и 

ословљавање 

старијих особа, 

наставника, 

Разговор  Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IV 



школских 

другова   

35. Стратегије за подизање 

мотивације за учење 

Боља 

организација и 

изградња 

радних навика 

Презентаци

ја  

Одељењски 

старешина,  

стручни 

сарадници 

и 

Вршњачки 

тим 

Дневник 

евиденције 

IV, V 

36. Организовање екскурзије договор о 

условима и 

начину 

понашања 

Разговор Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

IV, V 

37. Мој лични мото и мото 

одељења 

Рад на 

развијању 

интерперсоналн

их односа у 

одељењу и 

школи. 

Радионица Одељењски 

старешина,  

ученици 

Дневник 

евиденције 

V 

38. Обележавање дана 

породице 

Сагледавање 

сложености 

улога чланова 

породице и 

значаја 

комуникације и 

сарадње међу 

члановима 

Друштвене 

игре, 

радионица, 

игре улога 

Тим за 

безбедност, 

Вршњачки 

тим, 

Одељењске 

старешине, 

родитељи и 

ученици 

Дневник 

евиденције, 

фотографије 

V 

39. Час осмеха- вицеви, 

музика, имитације, 

пантомима 

Развијање 

позитивне 

атмосфере у 

колективу 

Разговор  Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

V 

40. Друштвено корисни рад Одговорно 

понашање 

према околини 

и другима, 

поправљање 

оцена из 

владања 

Радно 

ангажовањ

е, 

сређивање 

школског 

простора 

Ученици и 

домар 

Школе 

Евиденција 

помоћника 

V 

41. Асертивна комуникација  Усвајање 

адекватног 

стила 

комуникације   

Радионица Одељењски 

старешина 

и гост 

предавач 

по потреби 

Дневник 

евиденције 

VI 

42. Моје жеље и очекивања- 

поређење са почетним 

Значај доброг 

планирања и 

организације  

Разговор Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

VI 

42. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају IV 

класификационог периода 

Значај доброг 

планирања и 

организације  

Разговор Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

VI 

 

Трећи разред: 



 

Р. 

Бр. 

Назив теме Циљ Начин 

реализације 

Носилац 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика  

1. Упознавање ученика, 

упознавање са школским 

календаром и распоредом 

часова, и избор 

представника за Ђачки 

парламент и формирање 

од.заједнице, испитивање 

интересовања ученика 

Формирање 

одељењске 

заједнице 

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IX 

2. Правила понашања у 

школи 

Начин облачења у школи 

Чување школске имовине 

Одговорно 

понашање у 

школској 

средини 

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IX 

3. Комуникација у школи са 

запосленима у школи и 

ученицима Подсећање на  

Протокол у случају 

насиља у школи,коме се 

обратити за помоћ  

 

 

Развијање 

позитивног 

односа према 

запосленима и 

другим 

ученицима 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици, 

Tим за 

адаптацију 

ученика и 

афирмацију 

школе 

Дневник 

евиденције 

IX 

4. Ове године желим да 

постигнем 

Постављење 

циљева учења и 

развоја талената  

Округли 

сто са 

ученицима, 

презентациј

е секција 

Одељењски 

старешина 

и Тим за 

развој 

каријере 

Дневник 

евиденције 

IX 

5. Управљање временом у 

учењу 

Побољшање 

постигнућа 

ученика 

Радионица Одељењски 

старешина, 

педагог 

Дневник 

евиденције, 

материјали 

са 

радионице 

IX 

6. Трговина људима  Безбедно 

понашање 

Филм и 

дискусија 

Одељењски 

старешина 

Дневник 

евиденције 

IX 

7. Организовање екскурзије договор о 

условима и 

начину 

понашања 

Разговор Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

X 

8. Превенција злоупотребе 

психоактивних супстанци 

Превенција 

ризичног 

понашања 

предавање Црвени 

крст  

Дневник 

евиденције 

X 

9. Дан школе Развијање 

школског духа  

Изложба 

радова, 

представа,  

Драмска 

секција, 

школски 

бенд, 

фолклор 

Дневник 

евиденције 

X 

10. Изостајање из школе и 

последице, 

Правилник о оцењивању  

Боља 

постигнућа 

ученика 

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

X 

11. Међународни дан 

толеранције 

Развијање 

особина 

Радионице, 

представа 

Одељењски 

старешина 

Дневник 

евиденције 

XI 



љубазности, 

уважавања и 

поштовања 

особа у 

интеракцији 

и ученици, 

Тим за 

безбедност 

12. Критички однос према 

медијима 

Развијање 

критичког 

мишљења  

Дебата, 

филм, 

радионица 

Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

XI 

13. Критички однос према 

медијима 

Развијање 

критичког 

мишљења  

Дебата, 

филм, 

радионица 

Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

XI 

14. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају I 

класификационог периода 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех и 

мотивисање за 

бољи рад 

Разговор и 

анализа 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

XI 

15. ХИВ/АИДС  

 

Превенција 

ризичног 

понашања 

Презентаци

ја и 

предавање 

Јазас и 

Институт 

за јавно 

здравље, 

Ђачки 

парламент 

Дневник 

евиденције 

XII 

16. Људска права (поводом 

међународног дана 

људских права, 

10.децембра) 

Одговорно 

понашање 

према себи и 

другима 

Презентаци

ја и 

предавање 

Вршњачки 

тим 

Дневник 

евиденције 

XII 

17. Недеља лепих 

порука 

Успостављање 

позитивне 

климе у 

одељењу и 

развијање 

самопоуздања 

ученика 

Ученици 

читаве 

недеље 

остављају 

лепе 

поруке на 

за то 

предвиђено

м простору 

у 

учионици- 

школи 

Ученици и 

професори 

Поруке 

ученика 

XII 

18. Тема по избору ученика Уважавање 

индивидуалних 

потреба и 

потреба 

одељења 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

XII 

19. Депресија  Развијање 

здравих навика, 

развијање 

толеранције  

Презентаци

ја, разговор 

Одељењски 

старешина, 

психолог, 

гост 

предавач 

Дневник 

евиденције 

XII 

20. Моја  препорука- омиљена 

књига, позоришна 

представа, филм, особа..  

Уважавање 

индивидуалнос

ти и формирање 

Дискусија Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I 



система 

вредности 

21. У туђим ципелама 

Радионица приручник за 

водитеље радионица 

Да се осветле и 

размотре 

значајне 

карактеристике 

пријатељства и 

препозна 

одговорност за 

неговање овог 

односа 

Радионица Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I 

22. Целоживотно учење 

(поводом Светог Саве) 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех  

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I 

23. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају I I 

класификационог периода 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех и 

мотивисање за 

бољи рад 

Разговор и 

анализа 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

I 

24. Аутизам у сајбер свету Разумевање 

потреба и 

одговорно 

понашање на 

друштвеним 

мрежама 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I I 

25. Да сам ја неко Да се ученици 

упознају са 

разликом 

између потребе 

и жеља. 

Радионица/ 

разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I I 

26. Репродуктивно здравље Упознавање са 

значењем 

концепта 

репродуктивно 

здравље и 

значају бриге о 

свом 

репродуктивно 

здрављу 

Радионица 

 

Диспанзер 

за младе 

Дневник 

евиденције 

I I 

27. Превенција злоупотребе 

дрога 

Одговорно 

понашање 

према себи и 

усвајање 

здравих навика. 

Радионица 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици, 

институт за 

јавно 

здравље 

Дневник 

евиденције 

I I I 

28. Бити лидер Преузимање 

иницијативе и 

освешћивање 

капацитета за 

промену 

Радионица 

 

Одељењски 

старешина 

и стручни 

сарадници 

Дневник 

евиденције 

I I I 



29. Очување животне средине Развој 

еколошке 

свести 

Презентаци

је  

Ученици  Дневник 

евиденције 

I I I 

30. Уочавање проблема у 

одељењу 

 

Уважавање 

индивидуалних 

потреба и 

потреба 

одељења 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I I I 

31. Вештине презентације Побољшање 

постигнућа 

ученика 

Предавање Ученици Дневник 

евиденције 

IV 

32. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају I I I 

класификационог периода 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех и 

мотивисање за 

бољи рад 

Разговор и 

анализа 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IV 

33. Вештине презентације Побољшање 

постигнућа 

ученика 

Предавање Ученици Дневник 

евиденције 

IV 

34. Стратегије за подизање 

мотивације за учење 

Боља 

организација и 

изградња 

радних навика 

Презентаци

ја  

Одељењски 

старешина,  

стручни 

сарадници 

и 

Вршњачки 

тим 

Дневник 

евиденције 

IV, V 

35. Емпатија Развијање 

емоционалне 

писмености 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина,  

стручни 

сарадници 

Дневник 

евиденције 

IV, V 

36. Асертивна комуникација  Усвајање 

адекватног 

стила 

комуникације   

Радионица Одељењски 

старешина 

и гост 

предавач 

по потреби 

Дневник 

евиденције 

V 

37. Обележавање дана 

породице 

Сагледавање 

сложености 

улога чланова 

породице и 

значаја 

комуникације и 

сарадње међу 

члановима 

Друштвене 

игре, 

радионица, 

игре улога 

Тим за 

безбедност, 

Вршњачки 

тим, 

Одељењске 

старешине, 

родитељи и 

ученици 

Дневник 

евиденције, 

фотографије 

V 

38. Час осмеха- вицеви, 

музика, имитације, 

пантомима 

Развијање 

позитивне 

атмосфере у 

колективу 

Разговор  Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

V 

39. Друштвено корисни рад Одговорно 

понашање 

према околини 

и другима, 

Радно 

ангажовањ

е, 

сређивање 

Ученици и 

домар 

Школе 

Евиденција 

помоћника 

V 



поправљање 

оцена из 

владања 

школског 

простора 

40. Моје жеље и очекивања- 

поређење са почетним 

Значај доброг 

планирања и 

организације  

Разговор Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

VI 

41. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају IV 

класификационог периода 

Значај доброг 

планирања и 

организације  

Разговор Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

VI 

 

Четврти разред: 

 

Р. 

Бр. 

Назив теме Циљ Начин 

реализације 

Носилац 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика  

1. Упознавање ученика, 

упознавање са школским 

календаром и распоредом 

часова, иИзбор 

представника за Ђачки 

парламент и формирање 

од.заједнице, испитивање 

интересовања ученика 

Формирање 

одељењске 

заједнице 

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IX 

2. Правила понашања у 

школи 

Начин облачења у школи 

Чување школске имовине 

Одговорно 

понашање у 

школској 

средини 

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IX 

3. Комуникација у школи са 

запосленима у школи и 

ученицима Подсећање на  

Протокол у случају 

насиља у школи,коме се 

обратити за помоћ  

 

 

Развијање 

позитивног 

односа према 

запосленима и 

другим 

ученицима 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици, 

Tим за 

адаптацију 

ученика и 

афирмацију 

школе 

Дневник 

евиденције 

IX 

4. Ове године желим да 

постигнем 

Постављење 

циљева учења и 

развоја талената  

Округли 

сто са 

ученицима, 

презентациј

е секција 

Одељењски 

старешина 

и Тим за 

развој 

каријере 

Дневник 

евиденције 

IX 

5. Трговина људима  Безбедно 

понашање 

Филм и 

дискусија 

Одељењски 

старешина 

Дневник 

евиденције 

IX 

6. Организовање екскурзије Договор о 

условима и 

начину 

понашања 

Разговор Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

X 

7. Упознавање са начином 

организовања матуре 

Адекватна 

припрема за 

матурски испит 

Разговор Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

X 

8. Професионална 

орјентација 

Помоћ у избору 

даље каријере 

Предавање Тим за 

каријерно 

вођење  

Дневник 

евиденције 

X 



9. Дан школе Развијање 

школског духа  

Изложба 

радова, 

представа,  

Драмска 

секција, 

школски 

бенд, 

фолклор 

Дневник 

евиденције 

X 

10. Изостајање из школе и 

последице, 

Правилник о оцењивању  

Боља 

постигнућа 

ученика 

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

X 

11. Међународни дан 

толеранције 

Развијање 

особина 

љубазности, 

уважавања и 

поштовања 

особа у 

интеракцији 

Радионице, 

представа 

Одељењски 

старешина 

и ученици, 

Тим за 

безбедност 

Дневник 

евиденције 

XI 

12. Поремећаји исхране- 

анорексија и булимија 

Усвајање 

здравих 

животних 

навика  

Презентаци

ја  

Одељењски 

старешина, 

ученици  

Дневник 

евиденције 

XI 

13. Критички однос према 

медијима 

Развијање 

критичког 

мишљења  

Дебата, 

филм, 

радионица 

Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

XI 

14. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају I 

класификационог периода 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех и 

мотивисање за 

бољи рад 

Разговор и 

анализа 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

XI 

15. ХИВ/АИДС  

 

Превенција 

ризичног 

понашања 

Презентаци

ја и 

предавање 

Јазас и 

Институт 

за јавно 

здравље, 

Ђачки 

парламент 

Дневник 

евиденције 

XII 

16. Људска права (поводом 

међународног дана 

људских права, 

10.децембра) 

Одговорно 

понашање 

према себи и 

другима 

Презентаци

ја и 

предавање 

Вршњачки 

тим 

Дневник 

евиденције 

XII 

17. Недеља лепих 

порука 

Успостављање 

позитивне 

климе у 

одељењу и 

развијање 

самопоуздања 

ученика 

Ученици 

читаве 

недеље 

остављају 

лепе 

поруке на 

за то 

предвиђено

м простору 

у 

учионици- 

школи 

Ученици и 

професори 

Поруке 

ученика 

XII 

18. Тема по избору ученика Уважавање 

индивидуалних 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

Дневник 

евиденције 

XII 



потреба и 

потреба 

одељења 

и ученици 

19. Депресија  Развијање 

здравих навика, 

развијање 

толеранције  

Презентаци

ја, разговор 

Одељењски 

старешина, 

психолог, 

гост 

предавач 

Дневник 

евиденције 

XII 

20. Како видим себе у 

будућности  

Постављање 

циљева 

Дискусија Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I 

21. Како реаговати у 

„врућим“ ситуацијама 

(конфликти и насиље) 

Да се осветле и 

размотре 

значајне 

карактеристике 

конфликта и 

препозна 

одговорност за 

његово 

настајање 

Радионица Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I 

22. Целоживотно учење 

(поводом Светог Саве) 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех  

Разговор Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I 

23. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају I I 

класификационог периода 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех и 

мотивисање за 

бољи рад 

Разговор и 

анализа 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Евиденција 

одељењског 

старешине 

I 

24. Превенција злоупотребе 

дрога 

Одговорно 

понашање 

према себи и 

усвајање 

здравих навика. 

Радионица 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици, 

институт за 

јавно 

здравље 

Дневник 

евиденције 

I I 

25. Бити лидер Преузимање 

иницијативе и 

освешћивање 

капацитета за 

промену 

Радионица 

 

Одељењски 

старешина 

и стручни 

сарадници 

Дневник 

евиденције 

I I 

26. Презентације факултета Упознавање са 

могућностима 

за нставак 

шко.ловања 

Презентаци

је  

 

Тим за 

развој 

каријере 

Дневник 

евиденције 

I I 

27. Очување животне средине Развој 

еколошке 

свести 

Презентаци

је  

Ученици  Дневник 

евиденције 

I I I 

28. Уочавање проблема у 

одељењу 

 

Уважавање 

индивидуалних 

потреба и 

потреба 

Разговор 

 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I I I 



одељења 

29. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају I I I 

класификационог периода 

Развијање 

одговорности за 

сопствени 

успех и 

мотивисање за 

бољи рад 

Разговор и 

анализа 

Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

I I I 

30. Вештине презентације Побољшање 

постигнућа 

ученика 

Предавање Ученици Дневник 

евиденције 

I I I 

31. Добровољно давање крви Усвајање 

хуманих 

вредности 

Предавање Црвени 

крст 

Дневник 

евиденције 

IV 

32. Како се спремити за 

матурски и пријемни 

испит 

Побољшање 

постигнућа 

Разговор Одељењски 

старешина,  

стручни 

сарадници 

Дневник 

евиденције 

IV 

33. Активно слушање Усвајање 

адекватног 

стила 

комуникације   

Радионица Одељењски 

старешина 

и гост 

предавач 

по потреби 

Дневник 

евиденције 

IV 

34. Час осмеха- вицеви, 

музика, имитације, 

пантомима 

Развијање 

позитивне 

атмосфере у 

колективу 

Разговор  Одељењски 

старешина 

и ученици 

Дневник 

евиденције 

IV, V 

35. Друштвено користан рад Одговорно 

понашање 

према околини 

и другима, 

поправљање 

оцена из 

владања 

Радно 

ангажовањ

е, 

сређивање 

школског 

простора 

Ученици и 

домар 

Школе 

Евиденција 

помоћника 

IV, V 

36. Обележавање дана 

породице 

Сагледавање 

сложености 

улога чланова 

породице и 

значаја 

комуникације и 

сарадње међу 

члановима 

Друштвене 

игре, 

радионица, 

игре улога 

Тим за 

безбедност, 

Вршњачки 

тим, 

Одељењске 

старешине, 

родитељи и 

ученици 

Дневник 

евиденције, 

фотографије 

V 

37. Припрема матурске 

вечери 

Комуникација 

жеља и правила 

понашања на 

матурској 

вечери 

Разговор Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

V 

38. Анализа успеха и 

остварених резултата у 

раду на на крају IV 

класификационог периода 

Значај доброг 

планирања и 

организације  

Разговор Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

V 



39. Желим да кажем на крају Сумирање 

утисака током 

школовања 

Разговор Одељењски 

старешина  

Дневник 

евиденције 

V 

 

 

 

 

Планови рада стручних већа за област предмета 
 

План рада стручног већа електротехнике 
 

Р. 

Бр. 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

 

 Планирање активности и 

динамике 

извођења.планираних 

активности рада Стручног 

већа 

Усвајање 

годишњег плана 

рада Стручног 

већа; 

 

Састанак 

Стручног 

већа 

 

Чланови  

Стручног 

већа 

Записници IX 

 Усаглашавање садржаја 

наставних предмета због 

лакшег и једноставнијег 

стицања знања ученика 

Остваривање 

координације и 

корелације 

наставе међу 

предметима 

Договор 

између 

чланова 

наставничко

г већа 

Чланови  

Стручног 

већа 

Записници IX 

 Стицање нових знања и 

вештина у процесу 

извођења наставе 

а)семинари и 

трибине 

стручњака  из 

привреде 

б)Упознавање са 

каталогом 

програма 

стручног 

усавршавања 

в)семинари и 

неформални 

облици стручног 

усавршавања 

Гостовање 

стручњака 

из привреде 

 

Анализа 

наставнички

х 

компетенци 

и одабир 

семинара 

 

Учешће на 

семинарима 

Чланови  

стручног 

већа 

Стручњаци 

из привреде 

Руководилац 

Стручног 

већа 

Чланови 

Стручног 

већа 

Записници IX-VI 

 Унапређење наставе тако да је 

функцији стицања знања. 
Утврђивање 

тематског 

садржаја 

допунског, 

додатног, 

индивидуалног 

рада и слободних 

активности и 

анализирање 

резултата тог рада 

Индивидуали- 

зацијанаставе.Пла

нирањеинклузивн

енаставе( по 

потреби) 

Електронско 

Договор на 

састанаку 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



учење, Посете 

часовима  

других колега, 

посета другим 

стручним већима 

и праћење 

реализације 

 

 

 

 

  

 Успостављање сарадње 

између школа  и наставак 

сарадње са школом из 

Соколница 

 

а)извештај са 

састанка ЗЕШ 

б)Организовање 

повезивања 

наставника из 

различитих школа 

у циљу размене 

искустава 

в) планирање 

сарадње са 

чeшком школом 

из Соколница 

Усмени 

извештај 

представник

а у ЗЕШ 

Трибине у 

школи 

Организова

ње огледних 

часова 

 

Представник 

у ЗЕШ 

Чланови  

Стручног 

већа 

Записник,фот

ографије 

 

IX-VI 

 

 Организација припреме за 

такмичења 

Извођење школског 

такмичења 

 

г)Презентација школе на 

Сајму образовања 

које су ученици усвојили 

током школовања 

 

а)Израда 

календара 

такмичења 

б)Планирање 

посете чланова 

актива Сајму 

технике 

в)Школска 

такмичења 

 

Састанак 

Стручног 

већа 

Израда 

задатака за 

такмичење 

Припремна 

настава зс 

ученике 

такмичаре 

Руководилац 

Стручног 

већа 

Чланови 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

Записници,фо

тографије 

IX-VI 

 

 

 

 

 

 Организација наставе 

према важећим педагошким 

нормама 

а)Прелиминарна 

подела čасова за 

2017/2018 год. 

б)Израда плана 

извођења блок 

наставе 

в)утврђивање 

тема за матурске 

испите.Утврђива

ње комисија за 

матурске испите 

Састанак 

Стручног 

већа 

Руководилац 

Стручног 

већа 

Записници VIII 

 

IV 

 Уапређење наставе и 

побољшање квалитета 

знања 

Праћење 

реализације 

учења на 

даљину(moodle 

platforme) 

 

Реализација 

предлога 

тима за 

учења на 

даљину, 

размена 

искустава и 

анализа 

Чланови 

тима 

Стручни 

сарадници, 

наставници 

 

 

 

 

-Записници  Током 

целе 

школске 

године 

 Прилагођавање  наставних 

материјала индивидуалним 

дијагностичка 

процена знања 

 Иницијална 

процењивањ

наставници 

помоћници 

-Записници IX-VI 



карактеристикама ученика 

(Имплементирање у план 

већа свих задатка и 

активности везаних за 

самовредновање) 

 

 

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 

а знања 

ученика  

Припремање 

наставника 

за час; 

Организова

ње учледних 

часова и 

часова 

корелације; 

анализе и 

дискусије на 

састанцима 

стручних 

већа 

директора 

председници 

стручних 

већа 

 

 Имплементирање у план 

већа свих задатка и 

активности везаних за 

развојно планирање- област 

Настава и учење 

Формирање базе 

„добрих“ линкова 

и дигиталних 

библиотека за 

предмет, учешће 

у заједници учења 

 

 

 

 

 

 

на школском 

сајту 

поставити 

линкове, 

презентација 

примера 

добре 

праксе на 

састанцима 

заједнице 

учења 

чланови 

Стручног 

већа, тим за 

е- учење и 

стручно 

усавршавањ

е 

Сајт Школе 

записници 

Током 

целе 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

План рада стручног већа прехрамбене струке 
 

Ред. 

број 

  Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Укључивање 

наставника у 

реализацију 

постављених 

задатака 

Информисањ

е већа о 

закључцима 

педагошког 

колегијума 

Састанак 

стручног 

већа 

 Руководилац 

стручног 

већа 

Записник са 

седнице 

стручног 

већа 

aвгуст 

2. Коначна 

расподела 

часова 

Коначно 

усаглашавањ

е и уочавање 

евентуалних 

проблема 

Састанак 

стручног 

већа 

 Руководилац 

стручног 

већа и 

чланови већа 

Распоред на 

огласној 

табли и у 

књигама 

евиденције 

август 

3. Организација 

наставе-

теорија,вежб

е, блок 

настава 

Израда плана 

извођења 

вежби и блок 

наставе 

Састанак 

стручног 

већа 

 Руководилац 

стручног 

већа 

план август 

4. Побољшање 

реализације 

блок наставе 

Дефинисање 

стручних 

екскурзија и 

Састанак 

стручног 

већа 

 Руководилац 

стручног 

већа 

фотографије  Током целе 

године 



посета Сајму 

прехране и 

Сајму 

пољопривред

е 

5. Унапређивањ

е рада у 

лабораториј- 

ама 

 

Усклађивање 

група и 

различитих 

предмета да 

би се 

обезбедијо 

што бољи 

квалитет 

наставе 

Састанак 

стручног 

већа 

 Руководилац 

стручног 

већа 

записник Септембар 

6. Индивидуали

зација 

наставе 

Планирање 

инклузивне 

наставе. 

Или 

планирање 

индивидуалн

ог рада са 

датим 

ученицима у 

зависности 

од потребе. 

Састанк са 

родитељима,

израда 

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 

и током 

целе 

године 

8. Мотивација 

за учење-

формално и 

неформално 

Округли 

столови 

ученика и 

наставника 

Састанак 

стручног 

већа 

Чланови 

стручног 

већа 

фотографије 

увођење у 

књигу 

евиденције 

стална 

активност 

9. Усклађивање 

профила са 

потребама 

тржишта 

рада 

План уписа 

образовних 

профила за 

2018/2019. 

Састанак 

стручног 

већа 

Чланови већа предлози 

профила 

Децембар 

10. Унапређивањ

е тимског 

рада-

заједнички 

пројекти 

ученика и 

наставника 

Организоват

и нове 

ваннаставне 

активности 

Секције 

Вршњачка 

едукација 

неформална 

дружења 

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

планови рада 

секција 

 

Стална 

активност 

11. Припрема за 

такмичење 

Календар 

такмичења 

 

 

 

 

Састанак 

стручног 

већа 

Представник 

школе на 

заједници 

Прехрамбени

х школа 

евиденција о 

припремној 

настави 

Фебруар 



12. Представљањ

е образовних 

профила 

Презентација 

школе на 

сајму 

образовања 

Састанак 

стручног 

већа 

Чланови 

стручног 

већа 

фотографије Април 

13. Формативно 

оцењивање 

Израда 

свеске за 

формативно 

оцењивање 

Састанак 

стручног 

већа 

Чланови 

стручног 

већа, 

Психолог, 

Приказ 

различитих 

модела 

Септембар 

и у току 

целе 

године 

14. Реализација 

акционог 

плана 

Развојног 

плана. 

Кључна 

област: 

Настава и 

учење. 

Формирање 

базе 

„добрих“лин

кова и 

дигиталних 

библиотека 

за предмете 

Предметни 

наставници 

ће 

доставњати 

линкове и 

сајтове које 

користе у 

припреми 

наставе 

Предметни 

наставници 

Сајт школе Током целе 

године 

15. Реализација 

акционог 

плана 

Развојног 

плана. 

Кључна 

област: 

Постигнућа 

ученика. 

Развој 

професионал

не каријере 

ученика и 

организовањ

е посете 

установама, 

факултетима 

Дебате, 

округли 

столови, 

посете 

Тим за 

каријерно 

вођење, 

одељењске 

старешине, 

 

 

 

 

 

Фотограафиј

е, сајт школе, 

записници 

Током целе 

године 

16. Реализација 

акционог 

плана 

Развојног 

плана. 

Кључна 

област: 

Ресурси 

Израда плана 

стручног 

усавршавања 

за текућу 

школску 

годину 

Свако од 

предметних 

наставника 

даје свој 

план , а 

обједињени 

план за 

подручје 

рада се шаље 

руководству 

школе 

Предметни 

наставници 

Записник, 

сајт школе 

Почетак 

школске 

године 

17. Унапређивањ

е наставе у 

лабораторија

ма 

Повећање 

дисциплине у 

лабораторија

ма, за време 

наставе, 

чување 

имовине и 

активности 

за добијање 

нове опреме 

и 

инструменат

а 

Појачана 

контрола , 

дисциплина у 

простору 

лабораторија. 

Покушај са 

писањем 

пројеката , 

као покушај 

за добијање 

нове опреме. 

Предметни 

наставници, 

лаборант, 

ученици 

Записници, 

стсње опреме 

и простора, 

фотографије 

Током целе 

године 

 



План рада стручног већа хемијске струке 
 

Р. 

Бр. 

  Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Укључивање 

наставника у 

реализацију 

постављених 

задатака 

Информисањ

е 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 

оквиру плана 

 

Реализација 

Развојног 

плана  

Састанак 

стручног 

већа 

 Руководилац 

стручног 

већа 

Записник Септембар 

7. Индивидуали

зација 

наставе 

Планирање 

инклузивне 

наставе 

 

Састанак са 

родитељима,

израда 

планова  

Тим за ИОП 

и предметни 

наставници 

Планови, 

припреме 

Септембар 

Креирани 

материјал и 

припреме са 

индивидуали

зованим 

садржајима 

 

Израда 

материјала 

наставници Припреме  Током 

године (по 

уочавању 

потреба) 

8. Подршка 

ученицима 

Планирање 

додатне и 

допунске и 

припремне 

наставе  

Састанак 

стручног 

већа 

 Чланови 

стручног 

већа 

Евиденција  

изведене 

наставе 

Септембар 

9. 

 

Анализа 

потреба и 

Утврђене су 

потребе и 

Састанак 

стручног 

Чланови 

стручног 

Планови 

стручног 

Септембар 



 израда плана 

стручног 

усавршавања 

на свим 

нивоима 

направљен је 

план 

стручног и 

хоризонталн

ог 

усавршавања 

већа већа усавршавања 

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. 

 

 

 

Планирање и 

анализа 

сопственог 

рада 

Припреме 

наставника 

садрже 

анализу и 

препоруке 

Састанак 

стручног 

већа 

 Предметни 

наставници 

Записник 

 

 

 

Током 

године 

13. Укључивање  

већег  број 

ученика 

Организоват

и нове 

ваннаставне 

активности 

Секције, 

Вршњачка 

едукација 

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

Планови рада 

секција 

 

Стална 

активност 

14. 

 

 

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. 

Дијагностичк

а 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 

подједнака 

пажња 

Иницијална 

процењивања 

знања 

ученика. 

Припремање 

наставника за 

час. 

Организовањ

е огледних 

часова и 

часова 

корелације. 

Анализа и 

дискусија на 

састанцима 

стручних 

већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Планови рада Током целе 

школске 

године 

 



Примена 

специфицних 

задатака и 

активности 

за ученике 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка у 

образовању 

15. Унапређење 

наставе у 

оквиру 

развојног 

плана 

Осавремењав

ање 

наставе,инов

ације,презент

ације нових 

метода рада 

Састанак 

стручног 

већа, 

присуство 

угледном 

часу,размена 

искустава  

Чланови већа Евиденција о 

изведеним 

активностим

а 

Новембар 

16. Усклађивање 

профила са 

потребама 

тржишта 

рада 

План уписа 

образовних 

профила за 

2017/18. 

Састанак 

стручног 

већа 

Чланови већа Предлози 

профила 

Децембар 

17. Унапређење 

наставе у 

лабораторија

ма 

Повећан 

степен 

опремњеност

и 

лабораторија 

Састанак 

стручног 

већа 

Наставници Записници, 

фотографије, 

опрема 

Континуир

ано, током 

целе 

године 

18. 

 

Прилагођава

ње захтева 

могућностим

а ученика. 

 

Радионица о 

формативном 

оцењивању. 

Планирати 

оцењивање. 

Давати 

повратне 

информације 

ученицима 

јасно и 

недвосмисле

но 

Бележнице о 

напредовању 

ученика. 

Анализа и 

дискусија на 

састанцима 

стручних  

већа на 

сваком 

тромесечју и 

по потреби 

Просветни 

саветник 

Драгана. 

Оцокољић 

Чланови 

стручног 

већа.Руковод

илац 

стручног 

већа 

Записник Током целе 

школске 

године 

 

 

19. 

 

 

 

Упућивање 

ученика како 

да процењују 

свој 

напредак. 

Дају 

уценицима 

јасне и 

потпуне 

повратне 

информације 

и похваљују 

њихов 

планирати 

оцењивање, 

давати 

повратне 

информације 

ученицима 

јасно и 

недвосмисле

но, 

пратити 

напредовање 

ученика у 

складу са 

бележнице о 

напредовању 

ученика; 

-анализе и 

дискусије на 

састанцима 

одељењских 

већа на 

сваком 

тромесечју и 

по потреби; 

-анализе и 

дискусије на 

Чланови 

стручног 

већа,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записник,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током целе 

школске 

године,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



напредак. 

Коришћење 

различитих 

метода и 

техника 

оцењивања у 

циљу што 

јасније и 

објективније 

провере 

постигнућа у 

складу са 

Правилнико

м о 

оцењивању, 

Упознавање 

ученика са 

начинима 

праћења 

правилником 

о 

оцењивању, 

развијати код 

ученика 

самооцењива

ње и 

ангажовање у 

оцењивању 

вршњака, 

похваљивати 

ученике 

Формирани 

критеријуми 

оцењиваља 

састанцима 

стручних 

већа на 

сваком 

тромесечју и 

по потреби 

 

 

 

 

 

 

 

Састанак 

стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постојање 

критеријума 

на сајту 

школе, 

свеске 

ученика, 

евиденција 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На почетку 

године, на 

почетку 

области  

или теме 

20. 

 

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 

 

План рада стручног већа за област предмета: Геодезија и 
грађевинарство 
 

Ред. 

број 

  Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Укључивање 

наставника у 

реализацију 

постављених 

задатака 

Информисањ

е већа о 

закључцима 

педагошког 

колегијума 

Састанак 

стручног 

већа 

 Руководилац 

стручног 

већа 

Записник са 

седнице 

стручног 

већа 

Током 

године  

2. Уочавање 

недостатака 

у 

реализацији 

постављених 

задатака 

Извештај о 

раду 

Стручног 

већа у 

претходном 

периоду 

Подношење 

извештаја 

дискусија 

Руководилац 

стручног 

већа 

Записник VIII 

3. Прилагођава

ње планова 

рада 

Посета 

другим 

стручним 

Чланови 

стручног 

већа 

 Представник 

стручног 

већа 

Записник и 

припреме 

наставника 

VIII, X, XII, 

III  



специфичнос

тима ученика 

и подручјима  

рада 

већима ради 

корелације, 

Посета 

часовима 

колега 

4. Организација 

наставе и 

побољшање 

реализације 

блок наставе 

Израда плана 

извођења 

блок наставе, 

дефинисање 

стручних 

екскурзија и 

посета Сајму 

грађевине и 

предузећима 

Састанак 

стручног 

већа, 

реализација 

посета 

 Руководилац 

стручног 

већа 

План 

Фотографије 

VIII, IV 

5. Подела улога 

и задатака у 

оквиру 

плана, 

праћење 

реализације 

развојног 

плана 

 

Реализација 

Развојног 

плана  

Анализа 

текућих 

проблема 

Подношење 

извештаја 

Састанак 

стручног 

већа 

 Руководилац 

стручног 

већа 

Записник IX, XII , VI 

6. Унапређење 

праксе 

прилагођава

ња захтева и 

темпа рада 

могућностим

а и 

различитим 

потребама 

ученика  

Планирање 

инклузивне 

наставе 

 

 

 

Састанк са 

родитељима,

израда 

планова  

Тим за ИОП 

и предметни 

наставници 

Планови IX 

7. Додатна 

подршка 

ученицима 

који имају 

тешкоће у 

савладавању 

наставних 

садржаја 

(развојни 

циљ за 

кључну 

област 

Постигнућа 

ученика) 

Организовањ

е допунске 

наставе у 

школи, 

прилагођава

ње наставних 

материја 

индивидуалн

им 

потребама 

ученика 

Организовањ

е часова, 

Консултације

, 

Друштвене 

групе и  

Google 

календар 

Стручно веће 

Разредно 

веће 

Одељењско 

веће 

Наставници 

Родитељи 

 

Евиденција у 

посебним 

књигама 

Праћење 

постигнућа 

Број ученика 

који су 

савладали 

програм или 

број 

поправљених 

недовољних 

оцена 

Посета сајту 

X-VI 

8. Боља 

постигнућа 

ученика 

Планирање 

додатне и 

допунске и 

припремне 

наставе  

Састанак 

стручног 

већа 

 Чланови 

стручног 

већа 

Планови, 

препорука за 

пхађање 

допунске 

наставе, 

XI 



књига 

евиденције 

9. Непристрасн

а процена 

знања и боља 

информисано

ст ученика о 

нивоима 

знања 

Усвајање и 

усклађивање 

критеријума 

за 

оцењивање 

на нивоу 

стручног 

већа 

Усвојити већ 

постојеће 

критеријуме 

и израдити 

критеријуме 

за нивое које 

нису урађени 

Састанак 

стручног 

већа, израда 

критеријума 

за стандарде 

Чланови 

стручног 

већа 

Гугл диск, 

сајт школе 

X, XII, III, V 

10. Реализација 

акционог 

плана 

Развојног 

плана 

(Постигнућа 

ученика) 

Креирање 

иницијалних 

и завршних 

тестова 

Процена 

нивоа знања 

и давење 

препоруке за 

даље 

напредовање 

 

 

Стручна већа  

Наставници 

 

Евиденција о 

постигнућим

а ученика 

(извештај 

Стручног 

већа) 

Иницијални  

и завршни 

тестови  

Свеска 

праћења 

постигнућа 

IX, V 

11. Реализација 

акционог 

плана 

Развојног 

плана 

(Ресурси) 

Планирање и 

реализација 

стручног и 

методичког 

усавршавања 

наставника 

Предлог тема 

објављених у 

Каталогу за 

стручно 

усавршавање 

Стручно веће 

 

План 

стручног 

усавршавања 

већа 

 

IX 

12. Реализација 

акционог 

плана 

Развојног 

плана 

И препорука 

тима за 

самовреднов

ање за област  

Настава и 

учење 

Учешће у 

активностим

а Заједнице 

учења,  

Предлози 

мера за 

побољшање 

успеха 

Презентација 

примера 

добре праксе, 

примера 

формативног 

оцењивања, 

учешће у 

радионицама 

Чланови 

стручног 

већа, стручн 

сарадници и 

чланови 

других већа 

Записник са 

састанка 

Током 

године 

13. Обележавање 

дана школе 

Припреме за 

прославу 

дана школе 

Састанак 

стручног 

већа 

 Руководилац 

стручног 

већа 

Фотографије 

 

X 

14. Повезивање 

са широм 

заједницом и 

Осмислити 

начине 

презентације 

Састанак 

стручног 

већа 

 Чланови  

стручног 

већа 

Направљене 

презентације, 

видео запис  

X 



представљањ

е образовних 

профила 

профила у 

медијима и 

на сајму 

образовања,  

15. Усклађивање 

профила са 

потребама 

тржишта 

рада 

План уписа 

образовних 

профила за 

2018/2019. 

Састанак 

стручног 

већа 

Чланови већа Предлози 

профила 

XII 

16. Унапређење 

наставе и 

успостављањ

е сарадње 

Извештај са 

Удружења 

геодетских и  

грађевинских 

школа 

Састанак 

стручног 

већа 

Представник 

школе 

Записник IX, II  

 

17. Унапређење 

постигнућа 

ученика на 

такмичењима 

Календар 

такмичења, 

припремна 

наставника 

Додатна 

настава 

Представник 

школе на 

заједници 

г 

Евиденција о 

припремној 

настави 

II 

18. Организација 

матурских 

испита 

Утврђивање 

тема за 

матурске 

испите 

Формирање 

комисија за 

матурске 

испите 

Састанак 

стручног 

већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Записници V 

19. Унапређење 

рада 

стручног 

већа 

Анализа 

једногоди- 

шњег рада 

Састанак 

стручног 

већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Записник VI 

20. Организација 

наставе по 

педагошким 

нормама 

Прелиминар

на подела 

часова за 

2018/2019. 

Саст.стручно

г већа 

Руководилац 

стручног 

већа 

Записник VI 

 

 

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 

2017/2018. 

Заједнички 

састанак 

Чланови већа Записник  VIII 

2. „Уградња“,     

релевантних 

питања која 

подижу квалитет 

наставе 

Усвајање годишњег 

плана већа 

Консензус на 

предлог плана 

Чланови већа  Записник  VIII 



3. Толеранција и 

међусобно 

уважавање према 

појединачним 

захтевима у 

контексту ранијих 

искустава 

Подела часова на  

предметне 

наставнике 

Упознавање са 

Правилником о 

педагошкој норми 

свих облика 

образовно-васпитног 

рада, наставника и 

Правилником о 

понашању ученика и 

наставника 

Разговор 

 

Сви 

наставници 

Распоред 

часова 

VIII 

4. Подстицање 

развоја талента 

ученика 

Откривање и 

праћење даровитих 

ученика 

Додатна настава, 

организовање 

секција 

Предметни 

наставници 

Записник са 

секција, 

додатних, 

дневник 

Током 

године 

5. Лична и 

колективна 

афирмација 

ученика 

Организација 

додатног рада и 

секција 

 

Прикупљање 

информација и 

анкетирање, 

Формирање 

секција 

Предметни 

наставници 

Записник, 

такмичења 

Током 

године 

6. 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 

7. Информисање о 

савременим 

кретањима у 

струци, и 

методици свог 

предмета 

Праћење стручне 

литературе и 

периодике 

 

Интернет, 

семинари, 

симпозиони, 

литература 

Педагошко 

психолошка 

служба, 

библиотекар, 

наставници 

портфолио Током 

године 

8. Подизање 

квалитета наставе, 

сагледати 

конкретне 

проблеме са 

циљем отклањања 

Унапређивање 

васпитно-образовног 

рада (анализа успеха 

ученика на 

класификационм 

периодима.) 

Више пажње 

поклонити 

ученицима 

Стручно веће 

Психолог. 

Педагог 

записник XI, I, 

IV,VI 

9. Успешно 

остваривање и 

унапређивање 

образовно-

васпитног рада 

Хоризонтално 

усавршавање 

 

Корелација, 

посете часовима 

Стручно веће 

Психолог. 

Педагог 

записник X 

Стручно 

усавршавање 

наставника 

 

Семинари и 

други облици 

Директор, 

струч. 

Сарадници, 

ЦСУ 

портфолио Током 

године 

10. Несметано 

одвијање 

васпитно-

образовног рада 

Праћење и 

реализција наставних 

планова и програма 

 

Редовно 

одржавање 

наставе,увид у 

документацију 

Стручно веће 

и педагог 

Записник  II и VI 

 Укључивање у 

духовни живот 

заједнице 

Литургија-служба 

Божија 

 

Редовно 

одржавање 

наставе,увид у 

документацију 

Вероучитељи Извештај, 

слике 

Током 

године, 

празник 

11. Развијање укуса за 

лепо и складно 

Ликовна изложба Заједничка 

посета 

Наставник 

ликовне 

културе 

Извештај  V 



12. Оплемењивање 

човекових 

осећања 

Концерт класичне 

музике 

 

Заједничка 

посета 

Наставник 

музичке 

културе 

Извештај  IV 

13. Уводити интернет 

у наставу и 

реализовати 

Развојни план 

Модерна 

информациона и 

комуникациона 

технологија, 

формирање базе 

добрих линкова 

Демонстрација 

нових метода 

наставе, 

предавања, 

систематизација 

линкова 

Наставници  Извештај  XI 

14. Примена задатака 

из Акционог 

плана за 

самовредновање 

Примена задатака из 

Акционог плана за 

самовредновање 

Едукација 

наставника кроз 

посету часовима  

Стручно веће Записник  Током 

године 

15. Унапређивање 

знања ученика 

Квиз из веронауке  Такмичење на 

квизу знања 

Вероучитељи  Извештај  Током 

године 

16. 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.б

р 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динамика 

1. Укључивање у 

рад свих чланова 

већа у процени и 

уочавању 

недостатака у 

реализацији 

претходних 

циљева 

 

Боље 

савладавање 

наставних 

садржаја 

Извештај о раду 

већа у претходном 

периоду 

Усвајање плана и 

програма већа 

 

 

 

 

Предлози за избор 

уџбеника 

Састанак 

чланова већа 

Усмени договор 

Писање 

извештаја 

 

 

 

 

Дискусија 

 

 

Сви чланови 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови 

већа 

Записник 

Извештај 

 

 

 

 

 

 

 

Коришћење 

изабраних 

уџбеника 

 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

 

2.  

Усклађивање 

термина са 

израдом 

писмених 

задатака из  

других предмета 

 

 

 

 

Календар израде 

писмених задатака 

и вежби 

 

 

 

 

 

 

Прављење 

плана 

 

 

 

 

Сви чланови 

већа 

 

 

 

 

 

Записник  

Огласна 

табла 

Књига 

евиденције 

Школски 

сајт 

IX 

 

 

 

 

 

 

3. Унапређивање Стручно Предлог тема Чланови Извештај IX-VI 



наставе 

 

 

 

 

 

 

усавршавање и 

примена нових 

облика рада у 

оквиру већа и 

сарадња са другим 

већима  

Учешће иу 

активностима  

заједнице учења 

Посета Сајму 

књига 

објављених у 

Каталогу за 

стручно 

усавршавање 

 

 

 

 

 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Културна 

афирмација 

школе и боља 

постигнућа 

ученика кроз рад 

секција 

 

 

 

 

Припремање 

програма за 

прославу Дана 

школе и школске 

славе Св. Сава 

Организација 

хуманитарне 

представе кроз 

сарадњу са Ђачким 

парламентом 

 

Посете позоришту 

(гледање 

одговарајућих 

представа у складу 

са планом и 

програмом) 

Организација 

књижевних вечери 

на различите теме 

у школској 

библиотеци или 

свечаној сали 

 

Такмичења и 

литерарни 

конкурси 

Рад са 

талентованим 

ученицима 

 

Ангажовање и 

мотивација за 

учешће у 

хуманитарним 

акцијама 

 

 

 

 

Чланови 

већа 

 

Ученици 

 

Ђачки 

парламент 

 

 

 

 

 

Извештај 

 

Фотографије 

 

Сајт школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

 

 

 

5. Подршка 

ученицима који 

имају тешкоће у 

савладавању 

градива 

 

 

Израда 

прилагођених 

планова за ученике 

који раде по ИОП-

у 

Организација 

допунске и 

припремне наставе  

Припремна настава 

за матурски испит 

 

Анализа 

потреба за 

израду 

посебних 

планова 

Организовање 

часова 

консултација 

 

 

Чланови 

већа у 

сарадњи са 

психологом, 

осталим 

наставницим

а и 

родитељима 

 

 

 

 

Записник 

Планови 

Припреме 

 

 

Дневник 

евиденције 

 

IX-VI 

6. Реализација 

акционог плана 

Креирање 

иницијалних и 

Процена нивоа 

знања и 

 

 

Евиденција 

постигнућа 

IX-VI 



Развојног плана 

из области 

Постигнућа 

ученика и 

Настава и учење 

 

 

завршних тестова 

 

Учешће иу 

активностима  

заједнице учења 

 

 

Формирање 

''добрих'' линкова 

препорука за 

даље 

напредовање 

Примери добре 

праксе и 

размене 

искустава, 

корелацијски 

часови 

Формирање 

фасцикле са 

линковима на 

Google drivu-у 

са корисном 

литературом за 

ученике 

Чланови 

већа и 

остали 

наставници 

 

 

ученика 

 

 

 

Записник 

 

Извештај 

 

Фотографије 

 

Презентациј

е 

 

Google drive 

 

 

План рада стручног већа заобласт 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. 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 

4. Омогућавање 

ученицима да 

остваре право на 

школовање у 

складу са својим 

капацитетима   

Израда 

прилагођеих 

планова и 

индивидуализован 

присту ученицима 

Анализа 

потреба 

Израда ИОП-а 

Наставници 

Школски 

психолог 

Одељењски 

старешина 

Родитељ 

Разредна 

већа 

Записник, 

оперативни 

планови, 

припреме 

ИОП 

IX, по 

потреби 

5. Прилагођавање 

планова рада 

специфичностим

а ученика и 

Ажурирање 

глобалних, 

оператвних  

планова и 

Дискусија 

Размена 

искустава 

 

Стручно веће 

Наставници 

Педагог 

Google drive IX, 

месечно 



подручјима  рада припрема 

Корелација са 

другим предметима 

6. Подстицати, 

продубљивати  и 

унапређивати 

развој надарених 

ученика 

(развојни циљ за 

кључну област 

Постигнућа 

ученика) 

Идентификација 

даровитих ученика 

Анкета 

Интервју 

Постигнути 

резултати у 

претходном 

периоду 

Додатна 

настава 

Стручно веће 

Разредно 

веће 

Одељењско 

веће 

Наставници 

Родитељи 

Ученици 

 

 

Евиденција 

у посебним 

књигама 

Дипломе 

X-VI 

7. Додатна 

подршка 

ученицима који 

имају тешкоће у 

савладавању 

наставних 

садржаја 

(развојни циљ за 

кључну област 

Постигнућа 

ученика) 

Организовање 

допунске наставе у 

школи, 

е-настава 

прилагођавање 

наставних материја 

индивидуалним 

потребама ученика 

Организовање 

часова, 

Консултације, 

Друштвене 

групе и  

Google 

календар 

Стручно веће 

Разредно 

веће 

Одељењско 

веће 

Наставници 

Родитељи 

 

Евиденција 

у посебним 

књигама 

Праћење 

постигнућа 

Број 

ученика 

који су 

савладали 

програм или 

број 

поправљени

х 

недовољних 

оцена 

Посета сајту 

X-VI 

8. 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 

9. 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 

дописи, 

дневник 

евиденције 

Током 

године 



10. Реализација 

препоручених 

активности 

након 

самовредновања 

области  

Настава и учење 

Различити начини 

провере 

остварености 

циљева часа 

(извлачење 

кључних речи, 

сумирање 

наученог, 

постављање 

питања, да  запишу 

шта су научили, да  

једни другима 

постављају питања, 

да користе табелу 

ЗЖН, 

анкетирање...) 

Давање потпуне 

информације 

ученицима о 

њиховом 

напредовању 

Развијање код 

ученика 

самооцењивање и 

ангажовање у 

оцењивању 

вршњака, 

Похвале ученика 

-Коришћење 

разноврсних 

метода и облика 

рада на часу, 

 

-и припремати 

разноврсне 

наставне 

материјале и 

задатке 

прилагођене 

индивидуалним 

карактеристикама 

ученика 

 

-е-настава као вид 

допунске наставе 

 

-ефикасно 

планирање времена 

како би се свим 

ученицима 

посветила пажња 

 

Извештај са 

Разредног и 

Одељењског 

већа 

Дискусија 

Предлози 

Примери добре 

праксе 

- 

Мултимедијалн

а настава 

Коришћење 

презентација и  

видео лекција 

 

-израда 

наставних 

материјала 

према 

стандардима и 

критеријума 

оцењивања 

 

-коришћење 

друштвених 

група 

(Facebook, 

Moodle, Google 

drive,...) 

Стручно веће 

Разредно 

веће 

Одељењска 

већа 

Наставници 

 

 

 

Записник 

Евиденција 

о 

напредовањ

у ученика 

 

Током 

године 



11. Унапређење 

наставе 

Планирање 

стручног и 

методичког 

усавршавања 

наставника 

 

Пружање подршке 

стручног сарадника 

наставницима 

 

Примена и 

упознавање 

ученика о 

критеријумима 

оцењивања знања  

Предлог тема 

објављених у 

Каталогу за 

стручно 

усавршавање 

Кроз 

индивидуалне и 

групне 

разговоре са 

наставницима, 

пружање 

конкретне 

помоћи за 

одређене теме, 

присуствовање 

часовима и 

заједничка 

анализа, 

сарадња више 

наставника 

-угледни и 

корелативни  

часови 

-доступност на 

сајту школе и 

друштвеним 

групама 

-размена 

искустава о 

формативном 

оцењивању 

 

Стручно веће 

Стручни 

сарадници 

наставници 

 

-Извештај 

-Књига 

евиденције 

(писмени 

задаци) 

-наставни 

материјали  

 

Током 

целе 

године 

12. Реализација 

акционог плана 

Развојног плана 

(Постигнућа 

ученика) 

Креирање 

иницијалних и 

завршних тестова 

Процена нивоа 

знања и давење 

препоруке за 

даље 

напредовање 

 

 

Стручна већа  

Наставници 

 

Евиденција 

о 

постигнући

ма ученика 

(извештај 

Стручног 

већа) 

Иницијални  

и завршни 

тестови  

Свеска 

праћења 

постигнућа 

 

IX, V 



Реализација 

акционог плана 

Развојног плана 

(Настава и 

учење) 

Развој заједнице 

учења 

- примери  

добре праксе 

- округли 

столови и 

размена 

искустава 

- корелацијски 

час 

-окупљање 

професора 

различитих 

група предмета 

и размењивање  

идеја о 

огледним и 

угледним 

часовима, 

дискусија на ту 

тему 

Стручна већа  

Наставници 

Записници 

Извештаји 

Презентациј

е 

Припреме 

Фотографиј

е 

 

Током 

године 

(једном 

месечно) 

 

 

Формирање базе 

„добрих“ линкова и 

дигиталних 

библиотека за 

предмет 

Формирање  

Фасцикле на  

Google drive-у 

са линковима 

 

 

 

 

Стручна већа  

Наставници 

Преглед на 

Google 

drive-у 

Током 

године 

Реализација 

акционог плана 

Развојног плана 

(Ресурси ) 

Стручно 

усавршавање 

наставника  

Хоризонтално и 

вертикално 

усавршавање 

 ( посета 

угледним 

часовима, 

размена 

искустава) 

-Унапређивање 

компетенција 

К1 и К4. 

Наставници 

 

Евиденција 

о посећеним 

часовима  

 

Уверења о 

стручном 

усавршавањ

у 

Током 

године 

 

 

План рада стручног већа за област предмета друштвених наука 
 

 Циљ Активност Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Инструменти 

прећења 
Динамика 

1. Укључивање 

наставника у 

реализацију 

задатака 

Информисање о раду 

стручног већа у 

претходном периоду 

Подношење 

извештаја 

Руководилац 

стручног већа 

Записник VIII 

2 Имплементација    

релевантних 

питања која 

подижу квалитет 

Усвајање годишњег 

плана рада већа 

 

 

Предлог, 

дискусија 

Чланови 

стручног већа 

Записник IX 



наставе 

3. Већа успешност у 

савладавању 

наставних 

садржаја  у складу 

са капаци-тетом 

ученика  

Израда прилагођених 

планова и 

индивидуализовани 

приступ ученицима 

Анализа потреба,  

израда ИОП-а 

Чланови већа, 

психолог, 

одељенски 

старешина, 

родитељ, 

разредна већа 

Записник IX 

4. Операционализа-

ција рада 

Ажурирање планова, 

глобалних и 

оперативних 

Договор око 

усаглашавања 

планова 

Чланови 

стручног већа 

Записник         IX 

5. Реализација 

препоручених 

активности од 

стране 

Министарства 

просвете 

Обележавање часова 

из Календара 

тематских часова у 

школама у Србији 

Израда садржаја 

који се читају на 

првом часу за 

сваки дан 

предвиђен 

календаром 

Наставници 

историје: Маја 

Павловић и 

Гордана Бојић 

Документи  IX 

6. Операционализа-

ција рада 

Израда плана 

додатне и допунске 

наставе  

Израда плана Чланови 

стручног већа 

Записник X 

7. Креирање 

васпитно-

образовне 

праксе,размена 

искустава 

Договор о 

педагошко-

инструктивном раду 

 

Сарадња са 

наставницима,ме

ђусобне посете 

часова 

Психолог. 

Педагог, 

предметни 

наставници. 

Записник X 

8. Укључивање што 

већег броја 

надарених 

ученика 

Формирање секција Испитивање 

интересовања 

ученика 

Чланови 

стручног већа 

Записник XI 

9. Реализација 

препоручених 

активности након 

самовредновања 

области Настава и 

учење 

Разни начини  

провере 

остварености циљева 

часа, давање 

информација 

ученицима о 

њиховом 

напредовању,  

ангажовање у 

оцењивању 

вршњака,... 

Извештај са 

одељенског већа, 

предлози, 

дискусије, 

примери добре 

праксе 

Чланови 

стручног већа, 

одељенско 

веће, разредно 

веће 

Записник XI-VI 

10. Оспособљвање за 

живот после 

школе 

Помоћ ученицима за 

борбу са 

свакодневним 

стресом 

Педагошко 

васпитни рад 

Чланови 

стручног већа 

Записник     IX-VI 

11. Унапређење 

наставе 

Планирање стручног 

и методичког  

усавршавања 

наставника; примена 

и упознавање 

ученика о 

критеријумима 

оцењивања знања 

Предлог тема 

објављених у 

Каталогу за 

стручно 

усавршавање, 

разговори међу 

наставницима, 

пружање 

конкретне 

помоћи за 

одређене теме,  

међусобна посета 

часовима и 

заједничка 

Чланови 

стручног већа, 

стручни 

сарадници, 

директор 

Записник IX-VI 



анализа размена  

искустава о 

формативном 

оцењивању 

12. Реализација 

наставе у складу 

са планом и 

програмом 

Праћење реализације 

редовне наставе 

Подношење 

извештаја 

Чланови 

стручног већа 

Записник I 

13. Подизање 

квалитета наставе, 

индивидуализациј

а наставе, 

сагледати 

конкретне 

проблеме са 

циљем отклањања 

Унапређивање 

васпитно-образовног 

рада  

 

 

Више пажње 

поклонити 

ученицима који 

заостају у 

савлађивању 

наставног 

садржаја 

Стручно веће, 

одељенско 

веће, разредна 

већа, психолог 

и педагог 

Записник II 

14. Подизање свести 

о значају добре 

комуникације и 

уочавању 

проблема 

Атмосфера у 

одељењу, однос 

ученика и професора 

Размена 

искустава 

Чланови 

стручног већа 

Записник         II 

15. Представљање 

постигнућа школе 

и ученика 

Презентација школе 

на Сајму образовања 

Припрема 

садржаја 

Чланови 

стручног већа 

Записник III-IV 

16. Реализација  

акционог плана 

Развојног плана 

(Ресурси) 

Стручно 

усавршавање 

наставника 

Хоризонтално и 

вертикално  

усавршавање; 

Унапређивање 

компетенција К-4 

Наставници Записник      IX-VI 

17. Организација 

наставе према 

важећим 

педагошким 

нормама 

Прелиминарна 

подела часова на 

наставнике за 

2018/2019. 

Договор у оквиру 

већа 

Чланови 

стручног већа 

Записник VI 

 

 

 

 

Сарадња са родитељима 
 

План Савета родитеља 
 

Р. бр. Циљ Активност Начин 

реализације 
Носиоци Инстру

мент 

паћења 

Дина

мика 

1. 

седница 

Савета 
родитеља 

Укључивање родитеља 

у рад школе 
 

 
Подршка ученицима 
 
Информисање о 

важећим документима  
 

Упознавање родитеља са 

Правилником рада Савета 

родитељa 
Конституисање новог 

Савета и избор новог 

председника, заменика и 

записничара 
Избор нових 

представника Савета 

родитеља у Школски 

Заједнички 

састанак  
презентација 
 

 

 

директор 

школе 
стручни 

сарадници, 

Јасминка 

Воштинић, 
Мирјана 

Ивезић 
Данијела 

Петреш Гајић 

Записн

ик  
IX 



одбор 
и Стручни актив за 

развојно планирање  и 

Самовредновање и Тим за 

безбедност и заштиту 

деце од злостављањаи 

занемаривања 
Упознавање са Акционим 

планом за 2017/18 г за 

развојни план и 

Самовредновање  
Разматра предлог ГПР, 

извештај о остваривању 

ГПР, Презентација тима 

за безбедност 
Предлаже органу 

управљања намену 

коришћења средстава 

прикупљених од 

родитеља 

 

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 
Предлагање мера за 

осигурање квалитета и 

унапређивање образовно 

– васпитног рада 
 

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  разред  
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  
Давање сагласности на 

предложену структуру 

трошкова за подизање 

ученичког стандарда  

Заједнички 

састанак 
Школски 

педагог 
Директор 
представник 

родитеља, 
од.старешина 

Записн

ик 
VI 

 

Сарадња са родитељима кроз радионице и обележавање значајних 
активности 

Р.б

р 

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;  

стручна 

служба; 

Одељењске  

старешине; 

Фотографије  

Записници 

Током 

године 

2. Веће учешће 

родитеља у раду 

школе 

Указивање на 

значај породице 

и сарадње са 

школом 

Упознавање 

родитеља о 

занимањима 

којима ће се 

бавити и сл.. 

Организација 

трибина, писмо 

родитељима првог 

разреда, анкета за 

родитеље ученика 

првог разреда, 

анкета о 

задовољству 

сарадње са 

школом,  

обележавање дана 

толеранције, дана 

комуникације, дана 

Одељенске 

старешине на 

састанцима са 

родитељима, 

посете сајту 

Наставници, 

родитељи, 

тимови 

Записници, 

сајт школе, 

фотографије 

Током 

целе 

године 



породице, 

представљање 

занимања, 

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. Неговање 

сарадничког 

односа; 

 

Едукација 

родитеља и 

наставника о 

комуникацијским 

вештинама, 

медијацији; 

Промовисање 

позитивних 

искустава и праксе; 

Организовање 

радионица на 

којима ће се 

идентификоват

и проблеми и 

износити 

мишљења 

округли 

столови на 

различите теме 

(значај сарадње 

породице и 

школе, потребе 

деце, решавање 

конфликата...) 

Одељењске 

старешине,  

Стручна  

служба; 

Колеге 

едуковане за 

медијације; 

Дневник 

евиденције, 

записник, 

фотографије 

Током 

године 

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.       

 

Предлог глобалног плана обавезних родитељских састанака 
 

Р. 
бр. 

Циљ Активности Начин реализације Носиоци 

активности 
Инструмент 

праћења 
Динамика 

1. Упознавање 

родитељa са 

динамиком и 

начином рада и 

подршкама које 

школа нуди и 

ваннаставним 

активностима 

Први родитељски 

састанак 
 

 

Међусобно 

представљање, 

Читање поздравног 

писма за род. Првих 

разреда, 
Усвајање Плана рада 

родитељских 

састанака, 
Информисање 

родитеља о подручју 

рада и предметима, 
 Упознавање 

Одељењски 

старешина, 
Родитељи, 

Представник  

Савета 

родитеља 

Записник, 

Анкета 
Почетак 
IX 



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  и  

анкетом( за ученике 

првог разреда). 

Упознавање 

родитеља са 

безбедносном 

ситуацијом у школи, 

Информисање 

родитеља о ``ђачком 

динару``, 
 Предлог  екскурзије 

за 3. и 4. разред 
 

2. Информисање 

родитеља и 

добијање 

сагласности за 

одређене 

активности 

Други 

родитељски 

састанак за трећи 

разред и 

матуранте 

Договор око 

екскурзије за 3. и 4. 

Разред, 

Информисање 

родитеља о 

ставовима Разредних 

већа 
 

Одељењски 

старешина, 
Директор, 
 

Записник X 

3. Остваривање што 

бољег успеха 

ученика и 

наставника 

Други  
родитељски 

састанак  за 

остале разреде, 

трећи 

родитељски 

састанак  за 

матуранте  и 

трећи  разред 

Упознавање 

родитеља са успехом 

ученика и ставовима 

Одељењског већа, 
Конкретно 

информисање о 

организовању 
допунске 

наставе(подела 

препорука ), додатне, 
секција,упућивање у 

Петницу и 

регионални Центар 

за таленте 
Упознавање са 

изостанцима, 

дисциплином,награђ

ивању и кажњавању 

ученика 
Упознавање са 

инклузивном 

наставом и 

Одељењски 

старешина 
 

Записник  Почетак 

XI 



прихватањем 

различитости 
Упознавање са 

међународном 

сарадњом,могућност 

школовања у Чешкој 

и свим планираним 

активностима у 

Школи. 
Упознавање са 

Правилником о 

оцењивању 
 

  4. Праћење 

остварених 

резултата 
 и развоја ученика 
и сагледавање 

праваца за 

корекцију 

Трећи 

родитељски 

састанак за први 

и други разред, а 

четврти  

родитељски 

састанак за трећи 

разред и 

матуранте 

Анализа успеха и 

дисциплине 
на полугодишту, 
упознавање 

родитеља са 

ставовима 

Одељењског већа, 
упознавање 

одељењског 

старешине са 

ставовима и 

предлозима 

родитеља и 

обавештавање 

надлежних о томе, 
Подстицање 

родитеља да 

мотивишу децу за 

упис на студије (за 

матуранте) 
Предлог  екскурзије 

за 1. и 2. разред 
 

Одељењски 

старешина, По 

потреби 

позивање 

представника 

тима за 

Каријерно 

вођење(за 

четврти 

разред) 

Записник Крај I 

5. Информисање 

родитеља 
Пети родитељски  

састанак  за 

матуранте 

Анализа успеха и 

дисциплине на крају 

трећег 

класификационог 

периода,Упознавање 

са матурским 

испитима, 
Организовање 

прославе матуре 
Анкета о 

задовољству сарадње 

са школом 

Одељењски 

старешина 
 

Записник,  
Анкета 

Крај IV 

6. Информисање и 

договор око 

благовременог 

организовања 

ученика, 

Евалуација 

ангажовања 

од.старешине, 
ученика и 

Четврти  

родитељски 

састанак за први  

други  и трећи 

разред 

Анализа успеха и 

дисциплине 
ученика на крају 

трећег 

класификационог 

периода, Анкета о 

задовољству сарадње 

са школом 

Одељењски 

старешина 
Записник, 

Анкета 
IV 



родитеља 
7. Информисање 

родитеља и 

добијање 

сагласности за 

одређене 

активности 

Пети родитељски 

састанак  за први 

и други разред 

Договор око 

екскурзије за 1. и 2. 

разред, 

Информисање 

родитеља о 

ставовима Разредних 

већа 
 

Одељенски 

старешина, 
Директор, 
 

Записник IV,V 

8. Информисање 

родитеља 
Шести 

родитељски  

састанак за све 

разреде 

Саопштавање 

резултата  рада на 

крају  школске 

године, Додела 

сведочанстава, 

диплома и књига, 

Подела школских 

извештаја,  
Награђени ученици и 

одељења 

Одељењски 

старешина 
 

 

 

Записник 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) 

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 

Тачан назив 

семинара у  

зависности 

од организатора 

Педагогија, 

дидактика, 

методика 

Праћење 

периодичне и 

савремене 

литературе, 

интернет 

претрага, 

консултације и 

дискусије са 

сарадницима, 

размена 

искустава, 

и/или 

присуство на 

семинару 

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 

године 

Лично или на 

семинару 

Информационе 

технологије у 

служби 

образовања 

Континуирано 
Лично или на 

семинару 

Стручно 

усавршавање у 

Посета 

часовима,  

Присуство и  

евалуација 

На нивоу  

школе 

Током  

школске  

Стручна  

литература,  



установи учешће у раду  

Наставничког 

већа,  

Педагошког 

колегијума  

и тимова и 

заједнице учења 

године часописи,  

увид у  

реализацију  

угледних  

часова 

 

 

 

Годишњи план стручног усавршавања стручних сарадника и 
наставника 
 

План стручног усавршавања направљен је након анализе упитника за процену наставничких 

компетенција  наставника чланова различитих већа), резултата самовредновања и планираних 

развојних циљева. Тим у саставу: директор школе Ненад М. Андрић, помоћници директора 

Рената Мишулић и Славица Мирковић, координатор Тима за е-учење и стручно усавршавање 

Зоран Николић, педагог Александра Радовић и психолог Бојана Поповић, председници 

стручних већа Јелена Јелић, Мара Стојановић Николић, Вера Живанић, Мирјана Милојевић, 

Јасмина Банковић и представник већа грађевинске струке Весна Савић, предлаже  

семинаре који унапређују К4. За јачање ове компетенције планирано је и хоризонтално 

усавршавање. Такође одабрани су семинари за јачање компетенције К1 за све три групе 

наставника.  

 

 Назив планираног стручног 

усавршавања  

Планирано време 

остваривања  

Носиоци активности 

У установи 

 

Разменазаједницаучења – 

примеридобрепраксе К2, К4 

Једноммесечно Наставници, тим за е- 

учење и стручно 

усавршавање, 

психолог и педагог 

Менталноздрављеадолесцената 

К3, К4 

У 

договорусастручнимсарадником 

Психолог и Тим за 

безбедност 

Угледничасови 

К2, К3, К4 

 

У токугодине Наставници  

 Зимски дани просветних радника 

К1, К2, К3, К4 

 

 

Фебруар  Помоћници, 

наставници  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ван установе  

136 Умеће комуникације- како 

 да говоримо и слушамо да би 

ученици желели да нас чују и да 

разговарају са нама 

Компетенцијa: К4 

Приоритети: П4 

бодова:20 

У договору са ЦСУ Крагујевац  Аутори акредитованих 

програма, тим за е- 

учење и стручно 

усавршавање, 

помоћници 

337 Не можеш све сам!- Како 

изградити унутрашњу и 

спољашњу мрежу подршке 

наставнику и ученику који има 

проблем 

Компетенцијa: K4 

Приоритети: П5 

бодова:16 

У договору са ЦСУ Крагујевац Аутори акредитованих 

програма, тим за е- 

учење и стручно 

усавршавање, 

помоћници 

139 Усавршавање У договору са ЦСУ Крагујевац Аутори акредитованих 



комуникацијске компетентности: 

комуникација са ученицима, 

колегама и родитељима 

Компетенцијa: К4 

Приоритети: П4 

бодова:8 

програма, тим за е-

учење и стручно 

усавршавање, 

помоћници 

 

 

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, администратор 

рачунарских мрежа и електротехничар мултимедије 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 Марија Ивановић 

 

 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 упис.  

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 2017/2018. 

 

Подручје рада  Електротехника 

Образовни профил Електротехничар мултимедија 

Разред Први  Други Трећи Четврти 

Бројно стање / / 34  

  

28 

Одељењски старешина / / Мирјана 

Милојевић 

Драгана 

Обрадовић   

Чланови тима за праћење огледа: 

1. Марија Ивановић, школски координатор 

2. Мирјана Миојевић,одељењски старешина 

3. Весна Михаиловић, представник стручних предмета 

5. Славица Мирковић, представник општестручних предмета 

6.Биљана Јовановић  , представник општеобразовних предмета 

7.Александра Радовић, школски педагог 

  

 

Подручје рада Електротехника 

Образовни профил Администратор  рачунарских мрежа 

Разред Први Други Трећи Четврти 

Бројно стање / / / 18 

Одељењски старешина / / / Вера 

Степановић 

Чланови тима за праћење огледа: 

1. Марија Ивановић, школски координатор 

2. Вера Степановић , одељењски старешина 

4. Наташа Ђуровић,     представник општеобразовних предмета 

5.Ненад Здравковић, представник стручних предмета 

6. Марјана Марјановић, представник општестручних предмета 

7.Александра Радовић, школски педагог 

Подручје рада Електротехника 

Образовни профил Електротехничар информационих технологија 

Разред Први Други Трећи Четврти 

Бројно стање 24 24 24 24 

Одељењски старешина Стефан 

Миленковић 

Јелена 

Максовић 

Марија 

Ивановић 

Стојка Ерић 

Чланови тима за праћење огледа: 

1. Марија Ивановић, школски координатор 

2. Стојка Ерић , одељењски старешина 

3. Јелена Максовић      , одељењски старешина,   

4. Стефан Миленковић, одељењски старешина 

5. Јасмина Банковић,представник општестручних предмета 

6. Ђурђе Атанацковић,  представник стручних предмета 

7.Александра Радовић, школски педагог 



 

 

 Акциони план тима за оглед 

Подручје рада Геодезија и грађевинарство 

Образовни профил Архитектонски техничар 

Разред Први Други Трећи Четврти 

Бројно стање / / /  

  

22 

Одељењски старешина / / / Весна Савић 

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.Александра Радовић , школски педагог 



 

Чланови тима за оглед 

-Ненад М. Андић, директор школе 

- Марија Ивановић, координатор тима 

-Бојана Поповић, школски психолог 

- Александра Радовић, школски педагог 

- Наташа Ђуровић 

- Ђурђе Атанацковић 

- Гордана Радојевић 

-Весна Младеновић 

-помоћници директора 

 

 

Р.б

р 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Иснтрумент 

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 

2017/2018 год. 

-Упознавање 

чланова колектива 

са израђеним 

планом 

-Проширење тима 

-Упознавање 

чланова тима са 

њиховим задацима, 

обавезама и 

одговорностима 

 

-Састанак 

чланова  тима  

-Извештај 

Наставничком 

већу, Савету 

родитеља  

 

- Чланови 

тима    

 

-Записник, 

извештај, 

 

 

септембар, 

октобар 

 

2. 

 

-Увид у 

реализацију 

наставних 

планова и 

програма 

-Ефикаснији рад 

тима 

 

-Анализа 

реализације 

наставних планова 

и програма 

-Утврђивање 

проблема који се 

јављају током 

наставе и мере за 

њихово отклањање 

-Анализа 

постигнућа 

ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода 

-Реализација блок 

наставе 

 

 

-Састанак тима 

са стручном 

службом, 

члановима 

тима, 

члановима 

Разредних већа 

члановима, 

Одељењских 

већа, 

-Израда и 

спровођење 

анкете 

 

-Чланови 

тима  

-Чланови 

Разредних 

већа 

-Чланови 

Одељењског 

већа 

 

 

-анкета 

-записник 

 

 

октобар 

новембар 

децембар 

 

3. 

 

-Увид у 

унапређивање 

квалитета и 

ефикасности 

образовно-

васпитног рада 

-Увид у 

унапређивањеси

 

-Анализа 

постигнућа 

ученика на крају 

другог 

класификационог 

периода 

-

Праћењекорелациј

 

-Састанак тима 

са стручном 

службом, 

члановима 

тима, 

члановима 

Одељењских 

већа 

 

-Чланови 

тима  

-Чланови 

Одељењског 

већа 

  

 

 

-записник 

 

 

фебруар 

март 

април 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стема тимског 

рада међу 

ученицима 

 

е 

садржаја 

наставекојима 

сеобезбеђује 

постизање 

прописаних 

исходазнањаи 

вештинаусклопу 

различитихмодула 

/темаинаставних 

Предмета 

-Анализа 

постигнућа 

ученика на крају 

трећег 

класификационог 

периода 

 

 

 

4.  

-Увид у 

унапређивање 

квалитета и 

ефикасности 

образовно-

васпитног рада 

-Унапређивање 

тимског рада 

међу ученицима 

- Увид у 

реализацију 

матурских 

испита 

- Увид у анализу 

ученичких 

постигнућа на 

крају школске 

године 

-Промоцијаи 

информисање 

родитеља,ученика,  

социјалнихпартнер

аидругих 

заинтересованих 

заоглед 

-

Припремаматурско

гизавршногиспита 

-Анализа 

ученичких 

постигнућа 

на матурском и 

завршмом испиту 

-Анализа 

ученичких 

постигнућа 

накрајушколске 

године 

-Реализација блок 

наставе 

-Реализација 

планарадатима 

заогледидоговор 

орадузанаредну 

школскугодину. 

-Састанак тима 

са стручном 

службом, 

члановима 

тима, 

члановима 

Одељењских 

већа 

 

-Чланови 

тима  

-Чланови 

Одељењског 

већа 

  

 

-записник 

 

мај 

јун 

август 



  

 

Праћење реализације годишњег плана рада 
 

Р. 

бр 
Област праћења Циљ Методе/ 

Инструменти праћења 
Носиоци Динамика 

1. Редовна настава 1.Праћење 

остваривања броја 

одржаних часова 

ипрограмских 

садржаја редовне 

наставе,у складу са 

Год. планом и 

оперативним 

плановима 
 

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

,записници о обављеној 

контроли МПШУ 
 

 

 

Директор, 

помоћници, 

педагог 
одељењски 

старешина 
Представници 

МП 
 

На крају 

сваке 

недеље 

2.Праћење квалитета 
редовне наставе са 

циљем повећања 

квалитета 

Посета часу,коришћење 

обрасца за процену 

школског часа 
евиденције стручног 

усавршавања наставника 
Упитник о самопроцени 

часова самих наставника 
Периодичних анализа 

успеха ученика 
 

Директор, 

помоћници, 

педагог 
И психолог, 

наставници 

I и 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 
педагог 

X,XI,II,V; 

4 Рад  
Одељенских 

старешина 

Праћење броја 

одржаних часова  
Праћење реализације 

садржаја на 

разредном часу 

Дневник рада Помоћници и  
стручна 

служба 

X,XI,II,V; 

5. Огледна 

одељења 
Процена садржаја и 

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

ученика и наставника 

Тим за оглед XII,  VI 

6. Акциони план 

за развојно 

планирање 

Имплементација у 

планиране 

активности школе 

Извештаји тимова и 

стручних већа о 

реализацији развојних 

циљева 

Стручни актив 

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 

процену остварености 

стандарда Постигнућа 

ученика и подршка 

ученицима 

Тим за 

самовреднова

ње 
 

XII,  VI 

8 Педагошко 

руковођење 
Остваривање планова 

рада руководилаца  
И праћење 

постигнутих 

резултата 

Записници, извештаји, 

самопроцене ,анкете и  
 екстерна  процена 

Наставничко 

веће  Школски 

одбор 
 

IX, II, 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 

-Јелена Јелић 

-Мирјана Ивезић 

-Гордана Радојевић 

-Вера Живанић 

-Марија Благојевић 

-Јасмина Банковић 

-Мирјана Милојевић 

-Стефан Радисављевић 

-Рената Мишулић 

Славица Мирковић 

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 Педагошки 

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. Прикупљање и 

обрада 

материјала  

Од 

руководиоца,одељенс

ких старешина, 

координатора 

тимова,правника,заду

жених наставника 

Тим за израду Год. плана Прикупљен 

материјал крој 

мејл 

комуникацију 

Од 

половине 

VI и 

половине 

VIII 

3. Приказ бројног Подела образаца за Руководиоци и педагог Попуњени Половина 



стања одељења одељенске старешине 

и обрада 
образци VIII,почетак 

IX 
4. Ажурирање 

података 
Састављање 

Годишњег плана 

рада, прегледање и 

корекција садржаја 

психолог 
Ђурђе Атанацковић 

Написан план До 12. 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 

13.IX 

8. Сређивање и 

техничка обрада 

текста 

Израда коначне 

верзије плана  
психолог  
Ђурђе Атанацковић 

Написан план 13.IX 

9. Усвајање на 

Школском 

одбору 

Упознавање  

Школског одбора са 

планом 

Координатор тима Записник 

Школског 

одбора 

15.I 

10 Праћење 

реализације на 

полугодишту и 

крају године 

Подела задужења за 

анализу:редовне 

допунске,додатне 

наставе,практичне 
стручних већа, 

тимова,инклузивне 

наставе,секција,екску

рзија... 

Чланови тима Извештаји за 

наведене 

области, 

прегледање 

поставњених 

садржаја на Гугл 

диску 

XI, I, IV,  
VI 

 

Акциони план  тима за инклузивно образовање 
 

Чланови тима за инклузивно образовање: 

-Ненад М. Андрић, директор школе 

-Бојана Поповић, школски психолог 

-Александра Радовић 

-Рената Мишулић 

-Славица Мирковић 

-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

, анализа 

анкете за 

родитеље 

ученика првог 

разреда, изјаве 

Одељењске 

старешине, 

Наставници 
Родитељи 
 

 

 

Документација 

ученика, 

Дневник 

евиденције, 

евиденција 

наставника 

IX 



родитеља, 

запажање 

одељењског 

старешине и 

предметних 

наставника 
3. Операционализа

ција рада 
Формирање 

тима за израду 

ИОПа, 

прикупљање 

документације 

Састанак Чланови 

Одељењског 

већа, секретар 

школе 

Записник IX, X 

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, 
Материјали са 

радионица 

На почетку 

сваке теме 

6.  Додатна 

подршка у раду 

са учеником и 

укључивање 

детета у редован 

образовно-

васпитни рад 

Организација 

састанка 

одељењског 

већа, 

информисање 

о потребним 

прилагођавањ

има  

Израда 

педагошког 

профила 

ученика  

Прикупљање 

информација и 

праћење рада 

ученика 

Одељењски 

старешина, 

психолог, 

родитељ,  

Чланови 

Одељењског већа 

Педагошка 

документација 

ученика 

IX  и 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 

Едукација 

ученика из 

одељења 

Разговор на 

часу 

одељењског 

старешине, 

индивидуални 

рад са 

ученицима 

Чланови 

одређеног 

Одељењског већа 

Дневник 

евиденције, 

евиденција 

одељенског 

старешине и 

стручних 

сарадника 

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 

Записник Тромесечно 
или 

полугодишње 
ње 



образовању 
 

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 

-Александра Радовић, школски педагог 

-Стефан Радисављевић 

-Јелена Бошковић 

-Весна Младеновић 

-Мирјана Милојевић 

-Слађана Обреновић 

- Славица Мирковић 

-Рената Мишулић 

 

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 

2017/2018 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 

-састанак 

чланова  тима  

Извештај 

Наставни-

чком већу, 

Савету 

родитеља –

Састанак са 

предста-

вницима 

Ученичког 

парламента   

- радиони-це 

на основу  

Приручника за 

превенци-ју  и 

реагова-ње  

 

  Чланови тима             

Члaнови вршња-

чког тима 

 Чланови Савета 

родите-ља 

Записник, 

извештај, 

фотографије 

Септе-мбар, 

окто-бар 



и 

одговорности 

како би  

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 

различитих 

врста 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 

-Састанак 

тима са 

стручном 

службом, 

управом 

школе и 

вршња-чким 

тимом 

-Израда и 

спровођење 

анкете 

-Трибина и 

радиони-ца о 

-Чланови 

тима  

-чланови вршња- 

чког тима 

-инспе- 

ктори МУП-а 

-анкета 

- записник 

-фотогра- 

фије 

 

Октобар 

-нове- 

мбар 



спровођење 

анкете међу 

ученицима 

наставницима 

и родитељима 

о 

препознавању 

и превенцији 

насиља 

-Процена 

ризика и 

дефинисање 

интервентних 

мера  

-Едукација о 

проблему  - 

Трговина 

људима и 

насиљу у 

породици 

Трговини 

људима и 

насиљу у 

породици 

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 

-хумани- 

тарне акције 

 

Школски 

психолог и 

педагог, 

школски полица-

јац, 

члан школске 

управе, 

вршња-чки 

едукатор 

лекар, одељењ-

ске старешине 

Припрема,фото

графије 

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 

Семинари 

-Састанци оба 

тима 

- радио- 

нице 

наставни-ка и 

ученика 

-Чланови тима  

 - члано- 

ви вршња-чког 

тима 

 

Припрема,запис

ник, 

фотографије 

Јануар 

фебру-ар 



дискусије 

како би се 

спроводиле 

постојеће 

активности 

или планирале 

нове, као и да 

се да подршка 

уценицима и 

побољшају 

њихова 

постигнућа 

-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,фото

гра-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 

Организовање 

културних и 

спортских 

активности 

-Сарадња са 

тимом из 

друге школе 

(основне или 

средње) кроз 

дискусију о 

спроведеном 

акцијама или 

кроз 

заједничку 

-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- 

-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 



школе трибину или 

радионицу 

тарне акције 

-Квизови 

знања 

-трибине и 

радиони-це 

поводом 

обележа-вања 

Светског дана 

толеранције , 

како и других 

догађаја 

везаних за 

хуманост и 

ненасиље            

7. Утврђивање 

успеха 

спроведених 

активности у 

току ове године 

-Оцена 

побољшања 

опште безбедо-

носне ситуације 

у школи 

Анализа 

постигнутих 

резултата и 

комплетирање 

извештаја о 

раду тима 

-

Конституисањ

е тима за 

школску 

2018/2019 год 

Састанци тима 

и вршњачког 

тима 

Дискусија 

Чланови тима и 

Чланови вршња- 

чког тима, 

чланови колекти- 

ва 

-чланови Савета 

родите-ља 

Извештај Јун август 

 

 

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 

-Александра Радовић, школски педагог 

-Родољуб Милутиновић 

- Славица Мирковић 

-Рената Мишулић 

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- 

 

-Израда плана 

рада за 

школску 

2017/2018 год. 

-Упознавање 

чланова 

колектива са 

израђеним 

планом 

-Упознавање 

чланова тима 

са њиховим 

задацима,обав

езама и 

одговорности

-састанак 

чланова  тима  

Извештај 

Наставни-

чком већу, 

Савету 

родитеља –

Састанак са 

предста-

вницима 

Ученичког 

парламента               

 Чланови тима    Записник, 

извештај, 

фотографије 

Септе-мбар, 

окто-бар 



секторској 

сарадњи како би 

се ефикасније 

припремили за 

могуће 

психолошке 

кризне 

интервенције 

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 

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 

Фебруар, 

март 

4. Едукација 

наставника ради 

лакшег 

сналажења у 

могућим 

кризним 

ситуацијама 

ције  

- подизање 

свести о 

Организовање 

и реализација 

радионица на 

тему 

Стресни, 

трауматски и 

кризни 

догађаји и 

њихове 

последице  

Радио- 

нице као 

ваннаставна 

активност 

Чланови тима  

 

 

Припрема,фотогр

афије 

Април, 

мај 



важности 

физичког и 

психичког 

здравља 

 

-Анализа 

постигнутих 

резултата у 

реализацији 

радионица 

5. Утврђивање 

успеха 

спроведених 

активности у 

току ове године 

Анализа 

постигнутих 

резултата и 

комплетирање 

извештаја о 

раду тима 

-

Конституисањ

е тима за 

школску 

2018/2019 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 

-Драган Милановић 

-Милена Кујунџић 

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  

Информисање 

и анимирање 

чланова 

наставничког 

већа у циљу 

подизања 

свести о 

бенефитима  

рада на 

пројектима   

Информисање 

и дискусија на 

наставничком 

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 

Избор 

адекватног 

пројекта 

Састанак тима 

са управом 

школе 

Тим,  по потреби 

и остали 

запослени у 

Извештај тима септембар -

јул 



подизање 

капацитета 

установе 

школи 

 

 

5. 

Упознавање 

наведених 

институција са 

стручним и 

техничким 

капацитетима 

школе за 

извођење 

пројекта 

Сарадња са 

локалном 

самоуправом, 

министарство

м за просвету 

и другим 

партнерима 

Састанак са 

наведеним 

институцијама 

Тим и 

представници 

наведених 

институција 

Записник  септембар - 

март 

 

Акциони план  тима за праћење и рад ђачког парламента 
 

Чланови тима за за праћење и рад ђачког парламента: 

- Немања Јоксимовић 

- 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 

Прва и 

друга 

седмица 

 

2. 
Координација 

рада појединих 

министарстава 

у оквиру 

ђачког 

парламента, са 

осталим 

ученицима, са 

наставницима, 

вршњачким 

тимом,  

стручним 

већима и 

другим 

органима у 

школи 

олакшати 

ученицима 

рад и пружити 

подршку и 

помоћ 

 

на састанцима 

владе,наставн

ичког већа, 

скупштине 

консултације 

чланови тима 

 наставници 

остали ученици 

школе који нису 

чланови 

парламента 

Записници  

Целе 

године 

 

3. 
Информисање 

ученика о раду 

школе 

Партиципациј

а и свест о 

могућности 

учешће у раду 

стручних и 

руководећих 

чланови тима 

директор 

помоћници  

Записници, 

сајт 

Целе године 



Укључивање 

ученика у 

стручне органе 

школе 

Укључивање 

ученика у рад 

различитих 

тимова 

увођења 

промена   

органа   

 

4. 
Промоција 

репродуктивно

г здравља 

Радионице и 

предавања  

Контактирање 

и 

организовање  

активности  

чланови тима и 

ученици-

едукатори у 

сарадњи са 

омладином  

ЈАЗАС-а 

-координатори 

фотографије XI 

 

 

5. 

Школска слава  Партиципациј

а у 

реализацији 

програма  

рада школе 

Техничка 

помоћ и 

подршка 

чланови тима, 

парламент у 

сарадњи са 

управом школе 

Фотографије, 

записник, 

сајт 

I 

6. Скретање 

пажње на 

могуће 

последице 

стреса 

Организација 

трибине, 

предавања 

Договор са 

психологом 

Школски 

психолог 

Записник, 

извештај, 

фотографије 

II 

7. Буђење 

еколошке 

свести, 

рециклажа 

Предавања, 

акције 

прикупљања 

рециклирајућ

их сиривина  

Дефинисање 

рокова 

трајања 

акције, 

употребе 

прикупљених 

средстава 

Ђачки 

парламент, 

Еколошка 

секција 

Записник, 

извештај, 

фотографије 

 

 III, IV, V 

8. Скретање 

пажње на 

могуће 

последице 

стреса 

Како се 

решити 

свакодневног 

стреса 

Трибине, 

предавања 

Школски 

психолог 

Записник, 

извештај, 

фотографије 

II 

9. 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 

10. Промена 

изгледа 

дворишта 

Организација 

уређења 

школе 

Утврђивање 

потребне 

опреме 

Ђачки 

парламент и 

координатори, 

Канцеларија за 

младе 

Записник, 

фотографије

и извештај 

XI 

11. Обележавање 

краја школске 

Припрема за 

матуру и 

Састанак 

Ђачког 

Ђачки 

парламент, 

Записник, 

фотографије 

IV 



године подела 

задужења 

парламента директор, 

координатор 
12. Евалуација и 

самоевалуациј

а рада ђачког 

парламента и 

израда 

извештаја 

Испитивање 

мишљења 

ученика и 

наставника о 

раду 

парламента у 

текућој 

школској 

години 

Анкета чланови тима 

ђачки парламент 

Записници V 

 

Акциони план тима за израду и ажурирање школског сајта 
 

Чланови  тима за израду и ажурирање школског сајта : 

-Ђурђе Атанацковић, координатор тима 

-Марко Радосављевић 

-Марија Ивановић 

-Марина Николић 

-Владимир Чабрић 

 

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 

-Александра Радовић, школски педагог 

-Бојана Поповић, школски психолог 

-Рената Мишулић 

-Представник ђачког парламента 

-Маја Павловић 

-Душан Ванчетовић 

Р. бр Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Динам

ика 

1.  Конкретизова

ње 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 

првом 

разреду, 

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.  Успостављање 

добре 

комуникације 

и стварање 

сарадничког 

односа са 

родитељима 

Обраћање 

родитељима 

ученика 

првог 

разреда, 

јасна 

комуникациј

а циљева, 

очекивања,пр

ава и обавеза 

школе и 

родитеља 

Писмо 

родитељима 

на првом 

родитељском 

састанку 

Одељењски 

старешина, 

психолог, 

директор, тим  

Тим за 

инклузију, тим 

за промоцију 

школе 

Записник са 

родитељског 

састанка,  

IX 



4.  Заинтересоват

и запослене и 

ученике се 

укључе у 

организоване 

активности 

Представља

ње плана 

активности 

свим 

учесницима 

у образовном 

процесу 

Представље

ње на 

наставничко

м већу, 

педагошком 

колегијуму, 

школском 

одбору 

Чланови тима Записник X 

5.  Смањење 

изостајања и 

осипања 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 Примена 

инструменат

а за смањење 

осипања 

ученика и 

анализа 

добијених 

података 

(социјална 

карта 

одељења,  

анкета за 

ученике, 

образац ) 

Анкетирање 

ученика и 

разговор са 

ученицима 

Одељењски 

старешина, 

Психолог и 

педагог 

 

Инструменти за 

праћење 

IX 

 

6.  Подршка и 

афирмација  

ученицика   

Промоција 

постигнућа 

ученика . 

 

Презентације 

ученичких 

постигнућа, 

организација 

такмичења 

Чланови тима, 

Сви наставници 

Сајт школе, 

огласна табла, 

Фотографије 

Током 

године 

7.  Подршка 

ученицима 

првог разреда- 

планирање  

подршке и 

наставе у 

складу са 

потенцијалима 

ученика и 

одељења 

Испитивање 

потенцијала 

и слабости, 

интересовањ

а ученика и 

претходних 

врста 

подршке у 

образовању 

Упитник за 

родитеље на 

првом 

сусрету са 

одељењским 

старешином 

Одељењски 

старешина, 

Одељењско 

веће 

Записник са 

родитељских 

састанака и 

Одељењских већа 

IX, и 

на 

почетк

у 

настав

них 

тема 

8.  Стварање 

позитивног 

односа према 

школи и 

превазилажење 

отпора 

Разговор са 

ученицима 

који су се 

уписали на 

занимање 

које им није 

било међу 

прва четири 

избора 

Разговор на 

упису 

ученика у 

први разред 

Психолог, 

Педагог, 

Помоћници 

директора 

Извештај након 

завршеног уписа 

ученика у први 

разред 

VII 

9.  Промоција 

школе и њених 

вредности у 

широј 

заједници 

Сарадња са 

медијима 

Интервијуи, 

извештаји са 

радионица 

Чланови тима 

за адаптацију 

ученика и 

афирацију 

школе, тим за 

промоцију и 

Емисије, прилози 

на сајту школе 

Током 

године 



маркетинг 

10.  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 
-Александра Радовић 
-Јелена Јелић 
-Вера Живанић 
-Марија Миленковић  
-Гордана Рајић-Турнић 
-Горица Милановиић 
-Данко Андријанић 
-Драган Јовановић 

-Драган Милановић 
 
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 

ученицима да 

открију и 

развијају своје 

потенцијале 

Идентификова

ње и 

усмеравање 

обдарених 

ученика 

У току 

наставног 

процеса 
  Додатна 

настава и 

Предметни 

наставници 
Одељењске 

старешине  
Школски 

Дневник евиденције, 

Педагошка 

документација, 

записници 
 

Током 

године 



секције 
 Психолошко 

тестирање 
 Упућивање у 

институције 

које раде са 

талентима 

психолог 
 ИС Петница 
Регионални 

центар за таленте 

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, 

часови 

одељењског 

старешине 

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 

развоја и 

самостално 

Упознавање 

ученика са 

могућностима 

запошљавања 

у нашој 

средини 

 Ангажовање 

ученика кроз 

практичну 

наставу 

Предавање,  
Презентација 
 

 Компаније у 

којима се обавља 

практична 

настава 
Национална 

служба за 

запошљавање 

Фотографије, сајт 

школе 
Током 

године 



доношење 

правилних 

одлука 

 

11. Унапређење 

квалитета рада 
Евалуација 

активности 
Дискусија, 

преглед 

записника 

Чланови тима Записник VI 

 

Акциони план тима за оснаживање и подршку приправницима 
 

Чланови тима заоснаживање и подршкуприправницима 
-Александра Радовић, школски педагог 
-Бојана Поповић, школски психолог 
-Менторинаставникаприправника 
 
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   
Приправник 

присуствује 

часовима 

ментора 

Састанак Психолог 
Педагог 
Тим за 

оснаживање и 

подршку 

приправницима 
Директор 

Записник Септемба

р 

2. Подршка у раду  Презентација 

програма 

увођења 

приправника у 

посао 
Ментор 

уводи 

приправника 

у процесе 

планирања 

наставе 

(годишњег- 

оперативног) 

припремања 

часа 

Сваки 

посећен час 

ментор и 

приправник 

заједно 

анализирају - 

Ментор 

пружа помоћ 

приправнику 

при 

припреми 

часова, с 

посебним 

освртом на 

циљеве и 

Састанак, 

дискусија 
Тим  
Педагог 
 

 

Записник IX,X, 



задатке часа. 

Ментор 

присуствује 

часовима 

приправника 
3 Ефикасна 

припрема за 

стицање знања 

наставника 

Упознавање са 

процедуром за 

добијање 

лиценце 
Ментор, 

заједно с 

приправником

, анализира 

разне 

педагошке 

ситуације 

-презентација  Педагог 
Тим за Каријерно 

вођење 
Секретар 

Записник X,XI,I 

 
4. 

Остваривање 

стандарда 

квалитета рада 

Упознавање са 

правилником 

о оцењивању - 

Ментор 

упућује 

приправника у 

вођење 

школске 

документације 

и 

евиденцијеМе

нтор пружа 

помоћ 

приправнику у 

осмишљавању 

поступака 

евалуације  

Разговор Тим за каријерно 

вођење 
 

Записник 
 

 

 

На самом 

почетку 

стажа и 

по 

потреби 

5. Стручно 

усавршавање и 

унапређење 

наставе 

Евалуација 

компетенција 
Ментор уводи 

приправника у 

процес личног 

самовреднова

ња и сталног 

стручног 

усавршавања 
 

Упитник за 

наставнике 
Наставници 
 

 

Евиденција 

наставника 
IX 
IV,V 

10. Унапређење 

квалитета рада 
Евалуација 

активности 
Ментор 

прилаже 

запажања и 

препоруке за 

унапређивање 

рада и оцену 

поступања 

приправника 

по датим 

препорукама. 

Дискусија, 

преглед 

записника 

Тим за Подршку 

и оснаживање 

приправнка, 
Психолог 

Записник VI 

 

 



Акциони план тима за маркетинг и промоцију школе 
 

Чланови тима за 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 Полић 

7. Ивана Петровић 

8. Милош Марјановић 

9.Ђурђе Атанацковић 

10.Немања Јоксимовић  

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент праћења Динамика 

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  

Манифестациј

а 

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 

информисање 

будућих 

Презентација 

школе 

-Пријем 

ученика из 

основних 

Чланови тима 

Руководиоци 

подручја рада 

Фотографије 

Извештаји 

Током 

године 



ученика са 

избором 

занимања 

школа  

-Отворена 

врата 

-Сајам 

образовања 

-дистрибуција 

материјала  

Наставници 

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 

заинтересовани

м 

Прикупљање 

података и  

ажурирање 

сајта школе 

 

Припрема 

материјала и 

континуирано 

ажурирање 

 

Директор 

Школски 

администратор 

Сајт: 

www.prvatehnicka.ed

u.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 

10. Афирмисање 

школе кроз 

међународну 

сарадњу са 

СШЕЕ из Брна   

Анализа 

постигнућа 

наших 

ученика  

Састанци 

родитеља са 

представници

ма школе из 

Брна 

Директор СШЕЕ 

Директор ПТШ 

Родитељи 

Извештај о 

постигнућима  

IX, I, IV, 

VI 

 

 

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 

- Мирјана Николић 

- Јелена Максовић 

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 Презентација  Састанци, Координатор и Записник, X 

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


и ангажовати 

што шири круг 

наставника да се 

укључе у 

реалицацију 

електронског 

учења 

реализованих 

програма Е-учења 

од стране колега  

и договор о 

активностима 

стручних већа у 

реализацуији 

програма. 

 

презентације чланови тима 

као и чланови 

стручних већа 

презентације 

фотографије 

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. Реализација 

библиотеке 

наставних 

линкова за   

предмете   

Прикупљање 

информација о 

линковима. 

Креирање и 

ажурирање базе.  

Рад на уносу 

података. 

Презентације 

Координатор и 

чланови тима  

као и чланови 

стручних већа 

Записници,  

извештаји и 

сајт школе. 

Стал

ан 

посао 

9. Развој заједнице 

учења 

Помоћ колегама у 

реализацији 

својих активности 

Састанци,  

Презентације 

Координатор и 

чланови тима  

као и 

заинтересован

и наставници 

Записници,  

извештаји 

Стал

ан 

посао 

1 Праћење и Прикупљање Састанци Координатор и Записници, Стал



0. унапређење 

планираних 

активности  

информација о 

активностима . 

Добијање 

повратних 

информација о 

реализацији 

планираних 

садржаја. 

Eвалуација. 

чланови тима извештаји ан 

посао 

 

Акциони план Вршњачког тима 
 

Р. 

Б

р. 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носилац 

активности 

Инструмент 

праћења 

Дина

мика  

1. Формирање 

тима 

(укључивање 

нових чланова)и 

оснаживање 

тима  

Израда плана и 

документа о раду 

за школску 

2017/2018 год. 

Упознавање 

тренутних чланова 

са израђеним 

планом 

Промоција тима    

Проширење тима-

Конституисање 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 

IX 

2. Упознавање 

ученика са 

Протоколом у 

случају насиља у 

школи, коме се 

обратити за 

помоћ  

 

Остваривање 

безбедних услова 

за рад 

Презентација,  

радионица 

Чланови тима, 

стручни 

сарадниц, Тим 

за безбедност,  

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 

ученичког 

семинара са темом 

како учити, 

организација 

времена приликом 

учења и савети за 

ефикасно учење; 

1.Крадљивци 

Презентација, 

дискусија, 

радионица  

 

Чланови тима, 

стручни 

сарадник 

Извештај, 

фотографије, 

записник, 

материјал са 

радионица 

IX, 

X,XI,

IV, V 



времена, како 

спречити 

одуговлачење и 

одлагање 

2. Како брже и 

ефикасније учити- 

технике учења 

3. Стратегије за 

подизање 

мотивације за 

учење 

4. Budućnost #za5 

Пројекатимазаци

љдамотивише и 

подстакне 

ученике да 

искористе свој 

потенцијал, буду 

проактивнији у 

тражењу 

запослења и 

лакше дођу до 

свог првог посла 

Оганизовање и 

реализација 

радионице на тему 

запошљивости и 

писању радне 

биографије  

Обука за 

едукаторе на ову 

тему  

Презентација, 

радионица, 

Чланови тима, 

тренери 

пројекта, Тим 

за каријерно 

вођење и 

саветовање 

Извештај, 

записник, 

фотографије, 

материјал са 

обуке и са 

радионица 

IX,X, 

I I I,  

5. Превенција 

болести 

зависности код 

ученика и 

едукацију о 

болестима 

зависности...  

Оганизовање и 

реализација 

радионице на тему 

,,Алкохол, дуван и 

психоактивне 

супстанце” 

Превенција 

ризичног 

понашања 

Презентација, 

радионица, 

трибина  

 

Чланови тима, 

стручни 

сарадници, 

Дом здравља 

Крагујевац  

Извештај, 

записник, 

фотографије 

X,   I 

I,    I 

I I 

6. 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 

за безбедност 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

XI 

7. Упознавање са 

феноменом и 

подизање свести 

о  трговини 

људима 

 

Организовање и 

реализација 

радионице  

Учествовање у 

програму 

обележавања 

међународног 

дана на нивоу 

школе 

Радионица, 

дискусија, филм 

психолог 

школе, 

Координатор 

подружнице 

Црвеног крста, 

чланови тима 

Извештај, 

фотографије, 

записник 

XI 

8. Едукацију 

ученика на тему 

полно 

преносивих 

Организовање 

трибине за 

ученике на ову 

тему 

Трибина, 

радионица 

Чланови тима, 

ЈАЗАС 

Крагујевац, 

Центар за 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

XII 



болести Укључивање у 

процес 

обележавања на 

нивоу града 

 

стручно 

усавршавање 

запослених у 

образовању тј, 

Научни клуб 

9. 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 

XII 

1

0. 

Промоција 

правилне  

друштвене 

комуникације  

међу 

вршњацима 

Организовањем и 

реализацијом 

радионице  

Радионица, блог проф. Мирјана 

Милошевић, 

чланови тима 

Извештај, 

фотографије 

XII 

1

1. 

Превенција 

злоупотеребе 

дигиталних 

медија и 

подизање свести 

о улози и значају 

дигиталних 

медија у 

савременим 

условима 

живота. 

Организација и 

реализација 

радионица на тему 

,,Хоћу интернет, 

хоћу безбедност” 

Обележавање 

Дана безбедности 

на интернету 

Радионица, 

презентација 

Коор. тима, 

Чланови тима, 

Извештај, 

фотографије, 

записник 

I 

1

2. 

Анализа 

досадашњег рада 

и  постигнућа и 

развој даљих 

смерница за 

унапређивање 

рада тима 

Сумирање  рада 

тима и израда 

извештаја 

Представљање 

извештаја 

Предлагање 

даљих смерница 

за бољи ради тима 

Анализа 

записника, 

извештаја 

Чланови тима Извештај 

(управа 

школе, Тим за 

безбедност, 

стручни 

сарадник) 

I 

1

3. 

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 

Радионица, 

дискусија, 

трибина, 

презентација 

Чланови тима, 

стручни 

сарадници и 

проф. 

физичког 

васпитања 

школе 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

I I 

1

4. 

Упознавање са 

значењем 

концепта 

репродуктивно 

здравље и 

значају бриге о 

Оганизовање и 

реализација 

радионице, трбине 

Радионица, 

презентација,  

трибина, 

Чланови 

тима,стручни 

сарадници,  

Диспанзер за 

младе 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

I I I 



свом 

репродуктивно 

здрављу 

1

5. 

Бонтон- 

Неговање 

културе лепог 

понашања у 

школи, на 

јавним местима; 

поздрављање и 

ословљавање 

старијих особа, 

наставника, 

школских 

другова 

Оганизовање и 

реализација 

радионице, трбине 

Радионица, 

презентација, 

дискусија, 

трибина 

Чланови тима, 

стручни 

сарадници 

Извештај, 

записник, 

фотографије 

IV 

1

6. 

Указивање на 

значај породице 

и подршке коју 

добијамао у 

породици  

Учешће у 

обележавању 

Међународног 

дана породице 

Радионица, 

дискусија, 

презентација, 

трибина,  

Чланови 

тима,стручни 

сарадници  

Извештај, 

записник, 

фотографије 

V 

1

7. 

Праћење и 

анализа 

досадашњег рада  

Процена 

завршног рада 

тима за школску 

2017/2018 

годину. 

Сумирање рада 

тима и израда 

извештаја 

Представљање и 

израда извештаја 

за годишњи 

извештај о раду 

школе за школску 

2017/2018 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) 

VI 

 

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 

Презентација 

секција 
Презентација ТИМ Записник, 

фотографије, сајт 
Октобар 



укључе у 

активности које 

организује тим 
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 

-Звездана Рвовић 

-Славица Мирковић 

-Рената Мишулић 

Р. 

бр 

Циљ Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Инструмент 

праћења 

Дина

мика 

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 

Самовредновању 

и Развојном плану 

установе 

Ефикасније 

вредновање рада 

школе и праћење 

развојних циљева  

Приказ процене 

тима за 

самовредновање  

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 
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