Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

Деловодни број: 06-3852 од 15.09.2021. год.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
У КРАГУЈЕВЦУ
ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

У Крагујевцу,
15. септембрa 2021. године

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
САДРЖАЈ

ПОЛАЗНЕ ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ
...................................................................................................................................................................
ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
....................................................................................................................................................
МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
....................................................................................................................................................
НАСТАВНА СРЕДСТВА
.............................................................................................................................................................................
12.
ОПРЕМЉЕНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА И УЧИОНИЦА
................................................................................................................................
13.
КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
..............................................................................................................................................................................................
РУКОВОЂЕЊЕ ШКОЛОМ
.........................................................................................................................................
14.
НАСТАВНО ОСОБЉЕ И САРАДНИЦИ
.........................................................................................................................................
15.
ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
.................................................................................................................................................
18.
Административно особље ............................................................................................................................................................ 18.
Техничко и помоћно особље ............................................................................................................................................................ 19.
ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
.........................................................................................................................................
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА
......................................................................................................................................
20.
I РAЗРEД 2021/22. ГOДИНE ............................................................................................................................................................ 20.
II РAЗРEД 2021/22. ГOДИНE ............................................................................................................................................................ 21.
III РAЗРEД 2021/22. ГOДИНE ............................................................................................................................................................ 22.
IV РAЗРEД 2021/22. ГOДИНE ............................................................................................................................................................ 23.
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИЗУЧАВАЈУ ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ – СМЕНА „А“
........................................................................................
24.
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИЗУЧАВАЈУ ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ – СМЕНА „Б“
........................................................................................
25.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
........................................................................................
КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШК. 2021/2022. ГОД.
................................................................................
ПЛАН ОДРЖАВАЊА РЕДОВНИХ СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКИХ, НАСТАВНИЧКИХ
И РАЗРЕДНИХ ВЕЋА И РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
................................................................................
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
.....................................................................................................................
РАСПОРЕД ИЗРАДЕ ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
.................................................................................................
РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
.................................................................................................
СПИСАК ОДЕЉЕЊА У ШК. 2021/2022. ГОД. – СМЕНА „А“
..................................................................................................................
39.
СПИСАК ОДЕЉЕЊА У ШК. 2020/2022. ГОД. – СМЕНА „Б“
..................................................................................................................
42.
ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
................................................................................................................................
СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
..........................................................................................................................
ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
.........................................................................................................................
ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
..........................................................................................................................
НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
..............................................................................................................................................................................................
РЕДОВНА НАСТАВА
.............................................................................................................................................................................
54.
ДОДАТНА НАСТАВА И РАД СА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА
.................................................................................................
54.
ДОПУНСКА НАСТАВА
.............................................................................................................................................................................
55.
ПРИПРЕМНА НАСТАВА
..............................................................................................................................................................................
56.
ИНКЛУЗИВНА НАСТАВА
..............................................................................................................................................................................
57.

2

6.
10.
11.

14.

20.

28.
33.
34.
35.
36.
38.

45.
48.
52.
52.
54.

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

ПЛАН ПРАКТИЧНЕ И БЛОК НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ – СМЕНА „А“
....................................................
58.
ПЛАН ПРАКТИЧНЕ И БЛОК НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ – СМЕНА „Б“
....................................................
59.
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
...................................................................................................................................................................
61.
ПЛАН ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА
...................................................................................................................................................................
61.
ПЛАН УЧЕШЋА НА ТАМИЧЕЊИМА
.......................................................................................................................................................
62.
Оријентациони календар спортских такмичења у шк. 2020/2022. год.
............................................................................................... 63.
АКЦИОНИ РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
......................................................................................................
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
...................................................................................................................................................................................
64.
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
..........................................................................................................................................................................
66.
ЕТОС
...........................................................................................................................................................................................................
68.
Акциони план за унапређење ЕТОС-а
................................................................................................................................................. 70.
Акциони план за унапређење области РУКОВОЂЕЊЕ
...................................................................................................................... 73.
ПРИОРИТЕТИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА
.....................................................................................................................................................................
ПРИОРИТЕТИ ИЗ САМОВРЕДНОВАЊА
.............................................................................................................................................................................
ПЛАНОВИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
...........................................................................................................................
ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
.............................................................................................................................................................
79.
ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
.............................................................................................................................................................
82.
ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
...............................................................................................................................................
89.
ПЛАНОВИ РАДА САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
.....................................................................................................................................................
ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
......................................................................................................................................................
92.
ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
...........................................................................................................................................
93.
ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА
..............................................................................................................................................................................
98.
ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА
..............................................................................................................................................................................
106.
ПЛАН РАДА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА
.........................................................................................................................................
115.
ПЛАН РАДА ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ
....................................................................................................
119.
ПЛАНОВИ РАДА РУКОВОДИЛАЦА ПОДРУЧЈА РАДА
........................................................................................................................
120.
ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
................................................................................................................................................................
ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
........................................................................................................................................................
122.
ПЛАН РАДА РАЗРЕДНИХ ВЕЋА
.............................................................................................................................................................
129.
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
........................................................................................................................................................
131.
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
............................................................................................................................................
133.
ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
.....................................................................................................................
137.
I разред
........................................................................................................................................................................................... 137.
II разред
........................................................................................................................................................................................... 141.
III разред
........................................................................................................................................................................................... 145.
IV разред
........................................................................................................................................................................................... 149.

3

64.

75.
76.
77.

91.

121.

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА
.........................................................................................................................................
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
.....................................................................................................................................................................................
154.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
.......................................................................................................................
159.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
............................................................................................................................................
164.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
.......................................................................................................................................................
168.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
........................................................................................................................................................................
172.
ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
..............................................................................................................................................................................
175.
СРПСКИ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
........................................................................................................................................................................
179.
МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
......................................................................................................
183.
АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ТИМОВА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
.............................................................................
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
....................................................................................................................................
189.
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
......................................................................................................................
190.
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
...................................................................................................................................................................
191.
ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
.............................................................................................................
194.
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
..........................................................................................................................
196.
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
...............................................
198.
ТИМ ЗА ИЗРАДУ И АЖУРИРАЊЕ САЈТА ШКОЛЕ И ШКОЛСКИ ИЗВЕШТАЈ
.................................................................................
203.
ТИМ ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА
................................................................................................................
204.
ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
.................................................................................................................................
206.
ТИМ ЗА ОСНАЖИВАЊЕ И ПОДРШКУ ПРИПРАВНИЦИМА
................................................................................................................
207.
ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ, ПРОМОЦИЈУ И АФИРМАЦИЈУ ШКОЛЕ
....................................................................................................
208.
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И Е-УЧЕЊЕ
....................................................................................................
211.
ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
...........................................................................
213.
ТИМ ЗА ИЗРАДУ И КОНКУРИСАЊЕ НА ПРОЈЕКТИМА
...................................................................................................................
214.
ТИМ ЗА ПОДРШКУ ОНЛАЈН НАСТАВИ
...............................................................................................................................................
215.
ТИМ ЗА ДИГИТАЛНУ СТРАТЕГИЈУ
........................................................................................................................................................
216.
ПЛАНОВИ РАДА СЕКЦИЈА
......................................................................................................................................................................................................
ДРАМСКА СЕКЦИЈА
..............................................................................................................................................................................
219.
НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА
......................................................................................................................................................................
221.
МЛАДИ ПРОГРАМЕРИ
......................................................................................................................................................................
222.
WEB ПРОГРАМИРАЊЕ
......................................................................................................................................................................
223.
ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА
......................................................................................................................................................................
224.
ПРИМЕНА ИКТ-а У МАТЕМАТИЦИ И СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ
...............................................................................................
228.
ПХ КЛУБ
........................................................................................................................................................................................................
230.
ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
.................................................................................................................................................................................
232.
3D ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА
.................................................................................................................................................................................
233.
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
.................................................................................................................................................................................
235.
СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ
.................................................................................................................................................................................
237.

4

153.

188.

218.

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
..................................................................................................................................................................................................
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
........................................................................................................................................................................
239.
ВРШЊАЧКИ ТИМ
....................................................................................................................................................................................
240.
ПОДРУЖНИЦА ЦРВЕНОГ КРСТА
..........................................................................................................................................................
243.
ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ
.............................................................................................................................................................................................................
ЗАШТИТА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
...................................................................................
247.
Превентивне активности
............................................................................................................................................................ 251.
Интервентне активности
............................................................................................................................................................ 255.
ИНКУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
..................................................................................................................................................................
256.
ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
....................................................................................................................................................
257.
КУЛТУРНЕ И ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
..............................................................................................................................
258.
ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ
..............................................................................................................................
260.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
.........................................................................................................................................................
260.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА
.........................................................................................................................................................
261.
ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА
...............................................................................................................................................................
262.
САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
...............................................................................................................................................................
264.
Глобални план обавезних родитељских састанака
............................................................................................. 265.
САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
................................................................................................................................
267.
ПРЕДСТАВЉАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
...............................................................................................................................................................
267.
ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.
............................................................................................................
ДИРЕКТОРА
.................................................................................................................................................................................................
268.
СТРУЧНИХ САРАДНИКА И НАСТАВНИКА
........................................................................................................................................
268.
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
......................................................................................................................................................................................
269.
СТР. ВЕЋА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
..............................................................................................................................................................
270.
СТР. ВЕЋА ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
.........................................................................................................................
271.
СТР. ВЕЋА ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
..................................................................................................................................
272.
СТР. ВЕЋА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
...................................................................................................
272.
СТР. ВЕЋА СРПСКИ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
................................................................................................................................................
273.
СТР. ВЕЋА МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
..................................................................................
274.
СТР. ВЕЋА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
......................................................................................................................................................
275.
СТР. ВЕЋА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
......................................................................................................................................................
276.

5

238.

246.

268.

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 88/2017,
27/2018 – други закон, 10/2019 и 6/2020), а у складу са Законом о средњем образовању и васпитању
("Сл. гласник РС" бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 52/2021) и на основу Статута Прве техничке школе, Школски одбор
Прве техничке школе, на 40. седници одржаној дана 15.09.2021. године, донео је

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У КРАГУЈЕВЦУ
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
При доношењу овог плана рада Школски одбор Прве техничке школе имао је у виду:
Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019 и
6/2020);
Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 52/2021);
Закон о уџбеницима ("Службени гласник РС" бр. 27/2018);
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
("Службеном гласнику РС" бр. 72/2015, 84/2015, 73/2016, 45/2018, 106/2020 и 115/2020);
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 и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени
гласник РС" бр. 81/2017, 48/2018.);
Правилник о упису ученика у средњу школу ("Службени гласник РС" бр. 31/2021, 46/2021);
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" бр. 82/2015 и 59/2020);
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, 2/2000 и 15/2019.);
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 ("Сл. гласник РС – Просветни гласник" бр. 16/2015, 10/2016, 11/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020 и 14/2020.);
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 ("Сл. гласник РС – Просветни гласник" бр. 16/2015, 10/2016 и 13/2018.);
6

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
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, 13/2018, 10/2019);
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, 14/2018, 7/2019, 2/2020,
14/2020 и 1/2021.);
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 за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи
за подручје рада електротехника ("Службени гласник РС - Просветнигласник" 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). Почев од школске 2015/2016 године престао да важи у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних
предмета за образовни профил администратор рачунарских мрежа - види: чл. 2. тач. 2) Правилника - 14/2015 и у делу који се односи на
наставни план и програм стручних предмета за образовни профил администратор рачунарских мрежа - види: чл. 2. тач. 2) Правилника 14/2015-I. Дана 5.5.2016. године, престао да важи у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за
образовни профил електротехничар мултимедија - види: чл. 2. Правилника - 4/2016. Дана 5.5.2016. године, престао да важи у делу који
се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовни профил електротехничар мултимедија - чл. 2. Правилника 4/2016. Дана 27.6.2018. године престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних и
стручних предмета за образовне профиле електротехничар рачунара и електротехничар енергетике - чл. 4. Правилника - 11/2018. и чл.
2. Правилника - 11/2018. (ученици уписани закључно са школском 2017/2018. годином стичу образовање по старом плану и програму
до краја школске 2021/2022 године). Дана 2.8.2019. године престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм
општеобразовних и стручних предмета за образовни профил електромеханичар за термичке и расхладне уређаје - чл. 2. Правилника 9/2019 и чл. 2. Правилника - 9/2019. Почев од школске 2020/2021. године престао да важи у делу који се односи на наставни план и
наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовни профил монтер телекомуникационих мрежа - чл. 2. и чл. 3.
Правилника - 12/2020 (ученици уписани у средњу школу у трогодишњем трајању закључно са школском 2019/2020. годином стичу
образовање по наставном плану и програму до краја школске 2022/2023. године); Дана 27.8.2021. године престао да важи у делу који се
односи на наставни план и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовне профиле електроинсталатер и
електротехничар процесног управљања.
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада
Електротехника - Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник" бр. 7/2012, 6/2014, 10/2014, 14/2015, 4/2016,
5/2017, 1/2018, 5/2018, 11/2018, 7/2019, 9/2019, 13/2019 и 12/2020;
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Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
"Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 7/2012, 2/2013, 6/2014, 10/2014, 8/2015, 14/2015), 4/2016, 13/2016, 5/2017, 1/2018,
2/2018, 5/2018, 4/2019, 2/2020, 9/2020, 3/2021 и 7/2021;
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, 11/2013,14/2013, 13/2015, 18/2015, 7/2018 и 10/2019);
Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у
подручју рада Геодезија и грађевинарство("Службени гласник РС – Просветни гласник",бр. 7/2018 и 10/2019.)
Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада геодезија и
грађевинарство ("Службени гласник РС – Просветни гласник",бр. 7/2012, 3/2014, 8/2014, 13/2015, 18/2015, 2/2016, 4/2019);
Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и
грађевинарство "Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 7/2018, 10/2019 и 3/2021;
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, 14/2013, 12/2015, 7/2019 и 12/2020);
Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у
подручју рада Хемија, неметали и графичарство - Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник" бр. 14/2018,
7/2019, 12/2020 и 1/2021;
Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија,
неметали и графичарство "Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 14/2018, 7/2019 и 9/2019, 12/2020 и 1/2021;
Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи
за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране "Службени гласник РС – Просветни гласник" бр. 1/93 од 27.2.1993.
године, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2013, 11/2013, 14/2013, 9/2018;
Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада
Пољопривреда, производња и прерада хране – Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС – Просветни гласник" бр. 6/2012,
1/2013, 10/2016, 11/2016, 13/2018;
Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда,
производња и прерада хране – Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС – Просветни гласник" бр. 6/2012, 2/2013, 3/2014,
5/2014, 10/2016 (чл. 3. није у пречишћеном тексту), 5/2017, 2/2020 и 11/2020;
Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 14/2018);
Правилник о вредновању квалитета рада установе ("Службени гласник РС" бр. 10/2019);
Правилник о стручно-педагошком надзору ("Службени гласник РС" бр. 87/2019);
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Правилник о евиденцији у средњој школи ("Службени гласник РС" бр. 56/2019);
Правилник о јавним исправама које издаје средња школа ("Службени гласник РС" бр. 56/2019);
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање
("Службени гласник РС" бр. 74/2018);
Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја ("Службени гласник РС –
Просветни гласник" бр. 5/2011);
Стратегију развоја стручног образовања у Републици Србији ("Службени гласник РС" бр. 1/2007“);
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени
гласник РС" бр. 81/2017 и 48/2018);
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ("Службени гласник РС – Просветни гласник" бр. 5/2012 и 6/2021);
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ("Службени гласник РС" бр.
46/2019 и 104/2020);
Статут Прве техничке школе (дел. бр. 06/444 од 22.03.2018. године и дел. бр. 06/4894 од 05.11.2019. – измене и допуне), као и све
важеће Пословнике и Правилнике школе.
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ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. годину
На основу извршених анализа, Извештаја о раду школе, Стручно педагошког надзора, Развојног плана школе и резултата
самовредновања постављени су следећи задаци:

Омогућити да ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим активностима школе*

Самопроцена и унапређивање сопствене праксе*.

Родитељи активно учествују у животу и раду школе*.

Више од 70% наставника користи ресурсе ван школе у функцији наставе и учења*.

Унапређивање квалитета наставе кроз реализацију Пројектне наставе (пројекат у настави)**.

Подршка наставницима и ученицима у образовно-васпитном процесу**.

Унапређење дигиталних компетенција наставника**.

Стандардизација процеса рада (израда Пословника о раду тимова, израда Правилника о награђивању наставника и сарадника).

Постигнућа ученика, групе или одељења и наставника јавно се истичу и промовишу као лични успех и успех школе.

Функционисање система заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (ДНЗЗ).

Набавка нових наставних средстава и опремање хемијских лабораторија и рачунарских кабинета.

Инвестиционо одржавање – формирање лабораторије за испитивање грађевинских материјала.

Уређење школског игралишта и паркинг простора испред зграде школе.

Унапређење онлајн наставе.

Успостављање сарадње са средњим стручним школама из окружења (Ужице, Крушевац, Јагодина, Краљево, Чачак) које
образују ученике на сродним подручјима рада*.

Унапређење међународне сарадње са Средњом Школом за Електротехнику и Енергетику (СШЕЕ) из Соколница код Брна у
Чешкој и Монтажним колеџом из Јекатеринбурга у Свердловској области Руске федерације.
Напомена: Све планиране активности, начини реализације, места, носиоци и временска динамика планирани у ГПРШ за школску 2021/22.
годину, подложни су промени услед промене епидемиолошке ситуације и примене неког од три модела образовно – васпитног рада.
Уколико је изводљиво, реализација активности ће се одвијати у онлајн окружењу.
_________________________________________________
* Приоритети из облaсти самовредновања
** Приоритети из Развојног планирања

1
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Материјално технички услови рада школе
Школа располаже са 11.268 m2 простора.
Структура расположивог простора и намена:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Намена простора
Учионице са класичном опремом
Лабораторије за хемијско и прехрамбено подручје рада
Лабораторије за извођење вежби за подручје рада електротехника
Лабораторије за испитивање грађевинских материјала
Кабинет за техничко цртање
Кабинет за информатику
Кабинет за рачунарске предмете и програмирање
Учионица за рачунарске предмете
Учионица за енергетику
Учионица за електротехнику и електронику
Учионица за аутодијагностику
Кабинет за аутодијагностику
Учионица за верску наставу
Кабинет за физику
Припремна просторија за кабинет физике
Радионица за машинску праксу
Радионица за грађевинарство
Радионица за енергетику
Радионица за аутодијагностику
Радионица за расхладне и термичке уређаје
Учионица за машинске предмете
Мултимедијална учионица
Фискултурна сала са пратећим просторијама
Библиотека
Наставничка сала
Канцеларија педагошко-психолошке службе
11

+ 830 m2

Број просторија
24
4
5
1
1
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
9
2
1
1
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Канцеларија директора
Канцеларија секретараи рачуноводства
Канцеларија руководилаца смена
Просторија за разговор са родитељима и ученицима („COVID соба“)
Канцеларија синдикалне организације
Канцеларија за потребе школског полицајца
Свечана сала
Сала за састанке
Друштвена просторија са кантином за ученике и наставнике
Просторија за ђачки парламент
Зубарска ординација
Просторије за техничко и помоћно особље
Радионице за ситне поправке и смештај потрошног материјала
Котларница
Архива
Помоћна зграда у дворишту која није у функцији
Двориште (површине)

Наставна средства
Врста
Рачунари
опреме
Број
142

Лаптоп

Таблет

5

10

ЛЦД
телевизор
8

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
2
1
1
01 ha 48 ar 50 m2

Пројектори
6

Платно за
пројектор
4

Графоскоп
3

Паметна
табла
1

С обзиром да 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.
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Опремљеност лабораторија и учионица
Кабинет/лабораторија
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8
КРА
КГ
РУ
КОЕТ
К55
КМП
Л1
Л2
Л3
Л4
КЕН
AД
Ф
Х
К56

Намена:
Информатика, Апликативни рачунарски програми
Информатика, Техничко цртање, Аутоматска обрада података
Софтверски алати, Мрежни оперативни системи
Рачунарске мреже, Микроконтролери
Веб дизајн, Програмирање, Сервери
Програмирање, Техничка документација, Примењене иформационе
технологије, Веб програмирање
Програмирање, Примењене иформационе технологије
Администрирање рачунарских мрежа, Програмирање мобилних уређаја
Заштита информационих система, Рачунарски системи
Рачунарска графика и мултимедија
Електронско пословање
Основе електротехнике
Практична настава-електро
Машинска пракса
Аутоматско управљавање
Електроника, Енергетска електроника
Електрична мерења, Мерења у електроенергетици
Електричне машине, електромоторни погони
Енергетика практична настава, Елктричне инсталације
Дијагностика за аутоелектронику
Кабинет за физику
Лабораторије за хемијско и прехрамбено подручје
Кабинет за грађевинарство и геодезију
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Опремљеност
80%
85%
90%
85%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
95%
85%
80%
85%
80%
85%
85%
80%
85%
85%
90%
80%
80%
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Кадровски услови рада
УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у школи
На неодређено време
На одређено време

158
132
26
Руковођење школом

Структура
Степен стручне спреме
Укупан радни стаж
Радни стажу образовању
Радни стажу садашњој установи
Проценат ангажовања као руководилац

Зоран Зорић
Директор

Зоран Николић
Помоћник директора за А смену

VII степен

Taмара Ускоковић
Помоћник директора за Б смену

VII степен

29
27
22
100%

VII степен

36
36
36
50%

8
4
4
50%

УКУПАН БРОЈ НАСТАВНИКА
Запослени само у овој школи
У две школе
У три и више школа
На неодређено време
На одређено време

117
107
6
4
99
18

Ниво образовања запослених у настави
Степен стручне спреме

Доктор наука

Магистар

Специјалиста

VII степен

VI степен

Vстепен

Укупно: 117

/

/

2

113

4

-

Структура наставника према дозволи за рад
Са дозволом за рад/са лиценцом
Приправници
Ментори

99
18
18
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Средња стр.
спрема
-
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Наставно особље и сарадници
Р.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Име и презиме:

Радно место-Предмети из области:

Весна
Зоран
Дејан
Ненад
Дарко
Ана
Ненад
Ивана
Милена
Марко
Милош
Немања
Велимир
Игор
Александар
Душица
Стојка
Љубица
Јасминка
Гордана
Вера
Славиша
Ненад
Владан
Филип
Владан
Горан
Душан
Рената
Драган

Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Електротехника
Наст. пред. наст.-Машинство и обр. метала
Наст. пред. наст.-Машинство и обр. метала

Михаиловић
Николић
Рајчић
Пешић
Алексић
Антонијевић
Здравковић
Милосављевић
Вучићевић
Радосављевић
Марјановић
Јоксимовић
Дуканац
Шарац
Пантовић
Николић
Ерић
Косовац Симовић
Воштинић
Радојевић Васиљевић
Живанић
Станковић
Анрдић
Јовановић
Драгаш
Гроздић
Мирковић
Ванчетовић
Мишулић
Јовановић
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Одељењски
старешина
III 4-е
II 4-е
III 5-е

I 4-е

III 7-е
I 6-е
IV 7-е

III 1-е
II
IV
III
III

3-е
2-е
6-е
2-е

II 6-е

Уговорно ангажовање
%
Тип уговора
100
Неодређено
50
Неодређено
100
Одређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Суспендован
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
100
Неодређено
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Милан
Данко
Рада
Зоран
Весна
Гордана
Горан
Милена
Александар
Кристина
Весна
Ивана
Драган
Душица
Никола
Јована
Горица
Ана
Милица
Сања
Љиљана
Ана
Весна
Звездана
Јелена
Десана
Тамара
Нина
Ана
Татјана
Крстина
Милена
Емилија
Мара

Ђорђевић
Андријанић
Маринковић
Кондић
Савић
Радојевић
Стевановић
Живковић
Ристић
Јеремић
Младеновић
Петровић
Милановић
Антић
Пудар
Станковић
Милановић
Тодоровић
Михајловић
Пејковић
Тасковић
Тасковић
Вуковић
Рвовић
Јелић
Митровић
Ускоковић
Ивковић
Милинић Петровић
Миловановић
Ракоњац Бојовић
Вуковић
Миљковић
Стојановић Николић

Наст. пред. наст.-Машинство и обр. метала
Настав. практичне наставе-Електротехника
Настав. практичне наставе-Електротехника
Настав. практичне наставе-Електротехника
Наставник предм. наставе-Грађевинарство
Наставник предм. наставе-Грађевинарство
Наставник предм. наставе-Грађевинарство
Наставник предм. наставе-Грађевинарство
Наставник предм. наставе-Грађевинарство
Наставник предм. наставе-Грађевинарство
Наставник предм. наставе-Грађевинарство
Наставник предм. наставе-Грађевинарство
Наставник предм. наставе-Грађевинарство
Наставник предм. наставе-Грађевинарство
Наставник предм. наставе-Грађевинарство
Наставник предм. наставе-Грађевинарство
Настав. практичне наставе-Грађевинарство
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наставе-Хемија и неметали
Настав. предм. наст.-Произв. и прерада хране
Настав. предм. наст.-Произв. и прерада хране
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I 1-е

IV 1-г

II 1-г
II 2-г
I 1-г
III 2-г
III 1-г

III 1-хт
III 2-хт

I 1-п
I 2-хт

II 1-п
IV 1-п

69,30
100
100
72,84
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
24,50
15+35
100
100
100
Боловање
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100

Одређено
Неодређено
Неодређено
Одређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Одређено
Замена
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Одређено
Одређено
Одређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Замена
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Породиљско
Замена
Неодређено
Одређено
Одређено
Неодређено
Неодређено
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Јелена
Миланка
Мирјана
Марија
Мирјана
Зоран
Славица
Јелена
Биљана
Марина
Бранислав
Јасмина
Вера
Ивана
Јелена
Весна
Милован
Снежана
Маја
Драган
Владимир
Марија
Миљан
Ана
Биљана
Владимир
Марјана
Зорица
Наташа
Дејана
Славица
Сузана
Слађана
Маја

Атанасковић
Павловић
Ивезић
Ивановић
Николић
Сретеновић
Мирковић
Краљевић
Стојановић
Николић
Шошкић
Банковић
Лазић
Степановић
Илић
Митровић
Павловић
Јовановић
Николић
Огњановић
Вулетић
Благојевић
Божовић
Јовановић
Јовановић
Чабрић
Смиљанић
Томашевић
Ђуровић
Вуловић
Стергиоу
Миловановић
Обреновић
Стојановић

Настав. предм. наст.-Произв. и прерада хране
Наставник предметне наставе-Биологија
Наставник предметне наставе-Биологија
Настав. пред. наст.-Рачунарство и информатика
Настав. пред. наст.-Рачунарство и информатика
Настав. пред. наст.-Рачунарство и информатика
Настав. пред. наст.-Рачунарство и информатика
Настав. пред. наст.-Рачунарство и информатика
Настав. пред. наст.-Рачунарство и информатика
Настав. пред. наст.-Рачунарство и информатика
Настав. пред. наст.-Рачунарство и информатика
Наставник предметне наставе-Математика
Наставник предметне наставе-Математика
Наставник предметне наставе-Математика
Наставник предметне наставе-Математика
Наставник предметне наставе-Математика
Наставник предметне наставе-Математика
Наставник предметне наставе-Математика
Наставник предметне наставе-Физика
Наставник предметне наставе-Физика
Наставник предметне наставе-Физика
Наст. предм. наст.-Српски језик и књижевност
Наст. предм. наст.-Српски језик и књижевност
Наст. предм. наст.-Српски језик и књижевност
Наст. предм. наст.-Српски језик и књижевност
Наст. предм. наст.-Српски језик и књижевност
Наст. предм. наст.-Српски језик и књижевност
Наст. предм. наст.-Српски језик и књижевност
Настав. предметне наставе-Енглески језик
Настав. предметне наставе-Енглески језик
Настав. предметне наставе-Енглески језик
Настав. предметне наставе-Енглески језик
Настав. предметне наставе-Енглески језик
Настав. предметне наставе-Енглески језик
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III 1-п

II 7-е
II 1-е
I 5-е

IV 4-е
IV 5-е
I 5-е
II 2-хт
I 2-г

II 1-хт

I 7-е
IV 2-хт
IV 2-г

IV 6-е

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92,5
100
100
100
100
60
5,4

Одређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Замена
Неодређено
Одређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Замена
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Весна
Милена
Ана
Татјана
Оливера
Гордана
Маја
Мирјана
Данијела
Оливера
Марија
Слађана
Борко
Страхиња
Срђан
Зоран
Живадин
Томислав
Наташа
Бојана
Драгана
Стана
Родољуб
Александра
Томислав
Душан
Милош

Павловић
Кујунџић
Станковић Петровић
Радоњић Мојсиловић
Лазаревић
Бојић
Павловић
Милојевић
Петреш Гајић
Кудра
Миленковић
Милошевић
Богићевић
Савковић
Убавкић
Гавриловић
Ерић
Јовановић
Кочовић
Поповић
Зарков
Стојановић
Милутиновић
Дамњановић
Радосављевић
Живновић
Михаиловић

Административно особље
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Словић Марко, дипломирани правник
Вугделић Снежана, дипломирани економиста

Наставник предметне наставе-Руски језик
Настав. предметне наставе-Немачки језик
Настав. предм. наставе-Музичка култура
Настав. предм. наставе-Ликовна култура
Настав. предм. наставе-Ликовна култура
Наставник предметне наставе-Историја
Наставник предметне наставе-Историја
Наставник предметне наставе-Географија
Наставник предметне наставе-Социологија
Наставник предметне наставе-Филозофија
Наст. предм. наст.-Економија, право и админ.
Наст. предм. наст.-Право и администрација
Наст. предм. наст.-Верска настава правосл.
Наст. предм. наст.-Верска настава правосл.
Наст. предм. наставе-Физичко васпитање
Наст. предм. наставе-Физичко васпитање
Наст. предм. наставе-Физичко васпитање
Наст. предм. наставе-Физичко васпитање
Наст. предм. наставе-Физичко васпитање
Школски психолог
Школски педагог
Библиотекар
Библиотекар
Организатор практичне наставе и вежби
Организатор практичне наставе и вежби
Помоћни наставник
Помоћни наставник

IV 1-е
IV 1-хт

43,5+25,5
34,60
35
65
15
60+19
100
100
100
55
100
100
100
12,60
100
100
100
100
40
100
100
100
100
50
100
100
100

Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Одређено
Одређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено

Ваннаставно особље
ПОСЛОВЕ КОЈЕ ОБАВЉА

Секретар установе
Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
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Савић Милика, правник
Лазић Марија, економиста

Референт за правне, кадровске и административне послове
Референт за финансијско-рачуноводствене послове

Техничко и помоћно особље
Р. бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Име и презиме
Дејан
Митровић
Немања
Вељовић
Драган
Урошевић
Вукашин
Маслак
Радојка
Гребовић
Вучица
Недовић
Јасминка
Петрашиновић
Снежана
Вукмировић
Славица
Новаковић
Весна
Јовановић
Јасмина
Милосављевић
Игор
Обрадовић
Анка
Јанићијевић
Драгица
Стањић
Божидар
Стојановић
Љиљана
Марковић
Слађана
Милић
Нелица
Милојевић
Снежана
Тодорић
Зорица
Тодорић
Радмила
Брковић
Биљана
Ћурчић
Миланка
Степановић
Јелена
Поповић
Душица
Рашковић
Нада
Митровић
Бранислав
Васиљевић
Снежана
Станковић

Радно место

Техничар инвест. техн. одржавања уређаја и опреме
Техничар за одржавање информ. система и технологија
Мајстор одржавања-домар
Мајстор одржавања-домар
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
Помоћни радник на одржавању хигијене
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Уговорно ангажовање
Одређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Одређено
Одређено
Одређено
Одређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Неодређено
Одређено
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Организација васпитно - образовног рада школе
Бројно стање ученика по одељењима
I РAЗРEД 2021/22. ГOДИНE

1

I

4

e

30

30

0

I

5

e

30

23

7

I

6

e

30

29

1

I

7

e

31

21

10

132
9
18
27

19
21
11
32

I
I

1
2

g
g

151
30
29
59

I

1

ht

27

8

19

I

2

ht

30

10

20

1
p
Укупно:

57
30
297

18
16
193

39
14
104

I

Електротехничар
енергетике
Електротехничар рачунара
Администратор
рачунарских мрежа
Електротехничар за
електронику на возилима
Електротехничар информац.
технологија
Архитектонски техничар
Грађевински техничар
Техничар за заштиту
животне средине
Техничар за хемијску и
фармацеутску технологију
Прехрамбени техничар
Укупно:

м

ж

26

26

0

30

30

30

м

ж

м

ж

0

0

0

4

3

1

0

0

0

0

0

0

23

7

0

0

0

0

27

26

1

1

1

0

31

31

0

0

0

144
29
27
56

136
9
10
19

8
20
17
37

1
0
0
0

25

7

18

27

10

52
27
279

17
15
195

20

Укупно

29

Укупно

30

Образовни профил

Обавезни изборни програм
Грађанско
Верска

Немачки
Укупно

e

ж

Први страни језик
Руски
Укупно

Смер

1

м

Енглески
Укупно

Одељење

I

Укупно
ученика

Разред

ПОЛ

м

ж

м

ж

19

19

0

11

10

1

0

17

17

0

13

13

0

0

0

26

20

6

4

3

1

2

2

0

14

13

1

16

16

0

0

0

0

0

23

17

6

14

10

4

1
0
0
0

0
0
0
0

6
1
2
3

5
0
0
0

1
1
2
3

99
24
17
41

86
7
9
16

13
17
8
25

58
6
12
18

56
2
9
11

2
4
3
7

0

0

0

2

1

1

18

4

14

9

4

5

17

0

0

0

3

0

3

15

3

12

15

7

8

35
12
84

0
0
1

0
0
10

0
0
0

5
3
17

1
1
7

4
2
10

33
13
186

7
6
115

26
7
71

24
17
117

11
10
84

13
7
33
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II РAЗРEД 2021/22. ГOДИНE

26

4

II

3

e

29

28

1

II

4

e

31

29

2

II

5

e

29

27

2

II

6

e

29

29

0

II

7

e

30

21

9

160
14
18
32

18
16
9
25

II
II

1
2

g
g

178
30
27
57

II

1

ht

27

10

17

II

2

ht

30

3

27

57

13

44

27

5

22

319

210

109

II

1

p

Укупно:

Електротехничар
енергетике
Електричар/Електромонтер
мрежа и постројења
(ДУАЛ)
Електротехничар рачунара
Администратор
рачунарских мрежа
Електротехничар за
електронику на возилима
Електротехничар
информационих
технологија
Архитектонски техничар
Грађевински техничар
Техничар за заштиту
животне средине
Техничар за хемијску и
фармацеутску технологију
Прехрамбени техничар
Укупно:

Укупно

30

Укупно

Укупно
ученика

e

Образовни профил

м

ж

м

ж

28

24

4

0

0

0

29

28

1

0

0

30

28

2

0

29

27

2

28

28

30

Обавезни изборни програм
Грађанско
Верска

Немачки
Укупно

Смер

1

ж

Први страни језик
Руски
Укупно

Одељење

II

м

Енглески
Укупно

Разред

ПОЛ

м

ж

м

ж

м

ж

2

2

0

24

21

3

6

5

1

0

0

0

0

15

15

0

14

13

1

0

0

1

1

0

15

15

0

16

14

2

0

0

0

0

0

0

16

15

1

13

12

1

0

0

0

0

1

1

0

22

22

0

7

7

0

21

9

0

0

0

0

0

0

11

8

3

19

13

6

174
30
24
54

156
14
16
30

18
16
8
24

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4
0
3
3

4
0
2
2

0
0
1
1

103
20
12
32

96
8
7
15

7
12
5
17

75
10
15
25

64
6
11
17

11
4
14
8

27

10

17

0

0

0

0

0

0

16

3

13

7

0

7

30

3

27

0

0

0

0

0

0

23

3

20

11

3

8

57

13

44

0

0

0

0

0

0

39

6

33

18

7

11

24

5

19

0

0

0

3

0

3

25

4

21

2

1

1

309

204

105

0

0

0

10

6

4

199

121

78

120

89

31

21

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

III РAЗРEД 2021/22. ГОДИНЕ

30

29

1

III

2

e

27

27

0

III

4

e

30

28

2

III

5

e

30

22

8

III

6

e

30

30

0

III

7

e

32

30

2

III
III

1
2

g
g

179
29
25
54

166
13
17
30

13
16
8
24

III

1

ht

26

8

18

III

2

ht

27

7

20

1
p
Укупно:

53
24
310

15
3
214

38
21
96

III

Електротехничар
енергетике
Електротехничар за
термичке и расхладне
уређаје
Електротехничар рачунара
Администратор
рачунарских мрежа
Електротехничар за
електронику на возилима
Електротехничар
информационих
технологија
Архитектонски техничар
Грађевински техничар
Техничар за заштиту
животне средине
Техничар за хемијску и
фармацеутску технологију
Прехрамбени техничар
Укупно:

ж

7

7

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

1

1

30

2

0

149
27
25
52

136
12
17
29

13
15
8
23

26

8

23
49
24
274

ж

17

16

1

19

19

30

м

ж

м

ж

6

6

0

20

19

1

0

6

6

0

9

9

28

2

0

0

0

12

28

20

8

0

0

0

23

23

0

6

6

32

0

0

0

15
1
0
1

15
1
0
1

0
0
0
0

18

0

0

7

16

0

15
3
183

34
21
91

0
5
16

22

Укупно

e

м

м

Обавезни изборни програм
Грађанско
Верска
Укупно

Укупно
ученика

1

Образовни профил

Немачки
Укупно

Смер

III

ж

Први страни језик
Руски
Укупно

Одељење

м

Енглески
Укупно

Разред

ПОЛ

м

ж

10

10

0

0

18

18

0

12

0

18

16

2

21

18

3

9

4

5

0

14

14

0

16

16

0

0

0

22

20

2

10

10

0

15
1
0
1

15
0
0
0

0
1
0
1

98
15
14
29

92
7
10
17

6
8
4
12

81
14
11
25

74
6
7
13

7
8
4
12

0

0

0

0

16

5

11

10

3

7

0

0

4

0

4

14

3

11

13

4

9

0
0
16

0
5
0

4
0
20

0
0
15

4
0
5

30
16
173

8
1
118

22
15
55

23
8
137

7
2
96

16
6
41
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IV РAЗРEД 2021/22. ГOДИНЕ

28

28

0

IV

2

e

27

27

0

IV

4

e

28

24

4

IV

5

e

31

29

2

IV

6

e

27

27

0

IV

7

e

31

25

6

160
14
16
30

120
14
12
26

IV
IV

1
2

g
g

172
28
28
56

IV

1

ht

23

7

16

IV

2

ht

29

5

24

1
p
Укупно:

52
30
310

12
1
203

40
29
107

IV

Електротехничар енергетике
Електротехн. за термичке и
расхладне уређаје
Електротехничар рачунара
Администратор рачунарских
мрежа
Електротехничар за
електронику на возилима
Електротехничар
информационих технологија
Архитектонски техничар
Грађевински техничар
Техничар за заштиту
животне средине
Техничар за индустријску
фармацеутску технологију
Прехрамбени техничар
Укупно:

м

ж

28

28

0

27

27

28

м

ж

м

ж

м

ж

0

0

0

0

0

0

21

21

0

0

0

0

0

11

11

0

19

19

24

4

0

0

0

0

0

0

13

31

29

2

0

0

0

0

0

0

27

27

0

0

0

0

0

0

31

25

6

0

0

0

0

172
28
20
48

160
14
11
25

12
14
9
23

0
0
8
8

0
0
6
6

0
0
2
2

23

7

16

0

0

29

5

24

0

52
28
300

12
1
198

40
27
102

0
2
10

23

Укупно

e

Укупно

Укупно
ученика

1

Образовни профил

Обавезни изборни програм
Грађанско
Верска

Немачки
Укупно

Смер

IV

ж

Први страни језик
Руски
Укупно

Одељење

м

Енглески
Укупно

Разред

ПОЛ

м

ж

7

7

0

0

8

8

0

11

2

15

13

2

18

18

0

13

11

2

0

15

15

0

12

12

0

0

0

20

16

4

11

9

2

0
0
0
0

05
0
0
0

0
0
0
0

106
21
19
40

100
10
11
21

6
11
8
19

66
7
9
16

60
4
5
9

6
3
4
7

0

0

0

0

11

3

8

14

4

10

0

0

0

0

0

16

3

13

13

2

11

0
0
6

0
2
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

27
13
186

6
0
127

21
13
59

27
17
126

6
1
76

21
16
50
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РАЗРЕД

Укупно
ученика

I разред
II разред
III разред
IV разред
УКУПНО:

297
319
310
310
1236

ПОЛ
м
193
210
214
203
820

ж
104
109
99
107
416

Енглески
м
Збир
195
297
204
309
183
274
198
300
780
1162

Први страни језик
Руски
ж
м
ж
Збир
84
1
0
1
105
0
0
0
91
16
0
16
102
6
4
10
382
23
4
27

Немачки
м
Збир
7
17
6
10
15
20
0
0
28
47

ж
10
4
5
0
19

Обавезни изборни програм
Грађанско
Верска
м
ж
м
ж
Збир
Збир
115
71
84
33
186
117
121
78
89
31
199
120
118
55
96
41
173
137
127
59
76
50
186
126
481 263
388 155
744
500

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

11
42
9

9
9
10
28
10

0
10

0

0

0

0

0
10

9

9

9

11
20

9
10
10

11
0

0

9

0
9

10

9
21

0
10

9

10
13

9
39

21

10

10

22

14
22
32

0

9

24

0

0

10

9

0

14

Изабрани спорт

Историја
(одабране теме)

20
20

Пословне
комуникације

0

Алати за
управљање
садржајем на
интернету

0

Управљање
пројектима

0

Електроенергетика

Рачунарски
интерфејси

0

Тржиште
електричне
енергије

Програмирање
2D игара

0

Обновљиви
извори енергије

Логика са
етиком

0
10
9
12

Апликативни
програми

II-3e
Укупно
III-1e
III-4e
III-5e
III-6e
III-7e
Укупно
IV-1e
IV-4e
IV-5e
IV-6e
IV-7e
Укупно

Физика

Разред и одељење

Изабрана поглавља
математике

Смена “А”

9
9
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Основе
нискоградње

Апликативни
рачунарски
програми

Изабрани спорт

0

0

0

0
8

0
10

0
11
12

0

0

0
13

0
15

8

10

23

0

7
7

18

10

18

10

13
8
0

0

9

8

9
9

0

13
13

8
8

0

Основе комуналне
хидротехнике

Савремена
Архитектура/
Просторна
композиција

Музичка
уметност

Ентеријери

0

18
8
26

Енергетска
ефикасност
објеката

0

Историја
пиварства

Израчунавање
у хемији

0

9
9

Завршни радови
и кућне
инсталације

0

Руски
језик

12
10
22

Физика

II-2хт
II-1п
Укупно
III-1г
III-2г
III-2хт
III-1п
Укупно
IV-1г
IV-2г
IV-1п
Укупно

Логика са етиком

Разред и одељење

Историја
(одабране теме)

Смена “Б”

10

9

0

0

9
9

10

0

13

0

13

15

0

0

8
8

Број смена
Првa тeхничкa шкoлa, у редовним условима, 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. У школској 2021/2022. години
купно је уписано 43 одељења.
Рaспoрeд oдeљeњa пo смeнaмa:
 смeнa “A”
- Подручје рада:
Електротехника
I-1,4,5,6,7e; II-1,3,4,5,6,7e;
III-1,2,4,5,6,7e; IV-1,2,4,5,6,7e;
Укупнo:
23 oдeљeњa
 смeнa “Б”
I-1,2хт; II-1,2хт; III-1,2хт; IV-1,2хт;
- Подручје рада:
Хемија,неметали и графичарство
I-1,2г II-1,2г; III-1,2г; IV-1,2г;
- Подручје рада:
Геодезија и грађевинарство
I-1п; II-1п; III-1п; IV-1п;
- Подручје рада:
Пољопривреда, производња и прерада хране
Укупнo:
20 oдeљeња
25
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Из техничких разлога, због реализације наставе, лабораторијских вежби, блок наставе, практичне наставе и недостатка кабинета
следећа одељења морају променити смене. Из смене Б у смену А прелазе: II-1хт (уторком), II-1п (четвртком), III-1п (понедељком и
петком), IV-2хт (петком), IV-1п (понедељком и средом), док из смене А у смену Б прелазе: III-1e (уторком), III-2e (средом), III-4e
(четвртком), III-5e (четвртком), III-7e (уторком), IV-1e (понедељком), IV4-е (петком) и IV5-е (понедељком).
Распоред часова редовне наставе
Распоред часова је урађен пре почетка наставе у електронској форми и у току године ће се прилагођавати према потребама.
У распоред улазе и час одељењског старешине (час одељењске заједнице). За израду распореда су задужене: Ана Тодоровић и Весна
Михаиловић. Распоред часова допунске и додатне наставе су урадили предметни наставници и налазе се на огласној табли и у 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 урађен је пре почетка школске године и може се по потреби мењати. Налази се у прилогу овог ГПР,
а представља саставни део ангажовања у 40-сатној радној недељи наставника.

Календар рада значајних активности школе:

Прво полугодиште почиње у среду 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30. децембра 2021. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2021. године, a завршава се у уторак, 21. јуна 2022. године.
Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у уторак, 24. маја 2022. године, а за ученике III разреда
трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у уторак, 31. маја 2022. године.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски и летњи распуст.
- Јесењи распуст је у петак, 12. новембра 2021. године.
- Зимски распуст почиње у уторак 4. јануара 2021. године, а завршава се у петак 21. јануара 2022. године.
- За ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике I и II разреда трогодишњих
средњих стручних школа, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године.
- За ученике IV разреда гимназије, IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи
распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године.
-
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- У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији
("Службени гласник РС" бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,
Свети Сава - Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан
победе и Видовдан - спомен на Косовску битку. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2021.
године, Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском
рату 22. априла 2022. године, Дан победе 9. маја 2022. године, Видовдан 28. јуна 2022. године Свети Сава и Видовдан празнују се
радно, без одржавања наставе, док су Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида
и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе наставни дани, изузев кад падају у недељу. Понедељак 8. новембар
2021. године обележава се као Дан просветних радника. У новембру месецу ученици ће имати слободне дане 11. и 12.11.2021. године.
- Термини наставних субота, рaзрeдних испита за завршне разреде, поправних испита и матурских испита ће бити договорени на
Педагошком колегијуму и допуњени Анексом годишњег плана рада (ГПР).
- Пре разредних, поправних и матурских испита за ученике се организује припремна настава.
- Пoдeлa свeдoчaнстaвa ученицимa oбaвићe сe 28.06.2022. године.
- 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 19.10.2021. гoдинe.
- 06.05.2022. Ђурђевдан, бићe oбeлeжeни нa нивoу Грaдa, као и 27. jaнуaр 2022. год. прaзнoвaћe сe кao Дaн Свeтoг Сaвe. Школа ће
се укључити у Светосавску академију на нивоу Града и акцију „најуспешнија школа и најуспешнији радник“. Школа ће обележити овај
празник и кроз манифестацију Светосавски дани-дани свезнања. Током ове манифестације ће се кроз низ различитих активности
промовисати ученички таленти, постигнућа и пројекти наставника и ученика.
- Обележићемо дане планиране Календаром тематских часова у школама у Србији.
- Обележићемо 18.10. Светски дан борбе против трговине људима, затим Дан девојчица, Дан толеранције у новембру месецу и
Дан породице у мају месецу.

27

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН рада за реализацију образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години
Оперативни план заснован је на Стручном упуству за организацију образовно васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022.
години, као и прилозима које прате ово упутство, а о којима је школа обавештена дописом Министарства просвете број 601-00-00031/2021-15 од
25.08.2021. године.
Просторни капацитети школе и припремљеност за рад
Прва техничка школа, у школској 2021/2022. год. има уписана 43 одељења, која су подељена у две смене, и то: „Смена А“ – 23, а
„Смена Б“ – 20 одељења. Највећи број ученика у одељењу је 31, а најмањи 24 ученика.
Образовно-васпитни процес састоји се од часова теоријске наставе (око 70%), односно часова вежби и практичне наставе (око 30%).
За реализацију теоретске наставе на располагању су 24 класичне учионице, 3 специјализоване учионице и 3 кабинета. За реализацију
вежби и практичне наставе на располагању је 10 рачунарских кабинета, 10 лабораторија и 6 радионица. Приликом реализације овога вида
наставе, одељења се деле на 2 или 3 групе, све у складу са Плановима и програмима наставе у учења. Кабинети и лабораторије налазе се у
издвојеном анексу школске зграде.
Део практичне наставе и наставе у блоку одвија се у просторијама послодаваца, са којима школа има потписане уговоре о реализацији
наставе.
За наставу наставе физичког васпитања, на располагању је сала за физичко васпитање површине 830 m2, као и школско двориште
слободне површине 0,67 хектара.
Свако одељење на располагању има своју матичну учионицу, за одржавање часова одељењског старешине и сл.
Сви кабинети и лабораторије прикључени су на брзи интернет, а опремљене су и одговарајућим бројем рачунара.
За улаз наставног особља предвиђена су два улаза (главни и споредни), а за ученике три улаза из дворишта школе (главни, као и два
бочна, ка лабораторијама и радионицама). На свим улазима налазе се дезобаријере, као и средства за дезинфекцију руку. На главним улазима
обезбеђено је мерење телесне темпертуре, а обезбеђена је и издвојена просторија за изолацију ученика за кога се сумња да је заражен вирусом
SarsCov2, и у којој борави до доласка родитеља или екипе Хитне помоћи.
На свакој етажи школе постоје тоалети са текућом водом. Тоалети су подељени на мушке и женске. Сваки тоалет опремљен је
средствима за прање и дезинфекцију руку.
На улазу школе, код дежурног радника, на располагњу су заштитне маске, у случају да их неко од ученика или посетилаца не поседује.
Припремљеност школе за реализацију наставе на даљину преко изабране платформе
Захваљујући МПНТР и наша школа је, у августу 2020. године, потписала уговор са компанијом Google, којим је омогућен бесплатан
приступ пакету услуга Google Workspace_for Education. Овај систем за управљање учењем прилагођен је раду у образовним установама, а
поред Гугл-учионица, корисницима пружа и мноштво других погодности (неограничене онлајн дискове за чување података, 2000 налога за
наставнике и ученике, велики број других Гугл-алата).
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Користећи ове услуге, креиран је школски мејл налог за сваког ученика, који је лако препознатљив у електронској комуникацији, сваком
наставнику и сваком ученику школе.
За сваког наставника школе креиран је службени мејл налог, по сличном принципу као и за ученике, а направљена је подела на
организационе јединице и групе за комуникацију.
Свако одељење представља организациону јединицу којом управља одељењски старешина. Сваки одељењски старешина поседује мејл
адресе свих својих ученика и њихових родитеља /старатеља
/законских заступника.
Наставничко веће представља посебну јединицу којом управља директор школе. Сви активи, тимови као Стручна већа подељени су у
групе, у складу са Годишњим планом и програмом рада, при чему групама управљају изабрани руководиоци и координатори, а свакој групи
додељен је јединствен школски мејл.
Седнице Педагошког колегијума, као и Наставничког већа, већ су одражаване на даљину, коришћењем G-Meet апликације, која је управо
и намењена за видео конференције. Све седнице се снимају, аудио-визуелни записи се трајно чувају на посебном диску.
Сваки наставник, за свој предмет и одељење, креира Е-учиницу, у коју позива ученике којима предаје, дајући им кôд за приступ.
Наставник је искључиво ОДГОВОРАН за образовно васпитни рад у својој Е-учиници, и у обавези је да води рачуна о безбедности, а нарочито о
заштити ученика од било ког вида насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања.
Овакав систем за управљање учењем омогућава потпуну безбедност свих података наставника и ученика, услед примене система
двостепене аутетнтификације, који не дозвољава приступ било коме ван школског домена.
У школи је формиран Тим за праћење онлајн наставе, кога чине директор школе, помоћници директора и стручни сарадници, а који је
задужен за инструктивно - педагошки надзор над радом наставника приликом реализације онлајн наставе. Сваки наставник је у обавези да, у
оквиру своје Е-учионице, има придруженог бар једног члана Тима и то у својству копредавача.
У школи постоји Тим за подршку онлајн настави, који је задужен за помоћ наставницима и ученицима током реализације наставе, као
и за техничку организацију онлајн наставе.
Поред ове изабране платформе, за специфичне стручне предмете, предвиђено је и коришћење школске Moodle платформе.
Приликом реализације наставних јединица за које постоје снимљени видео материјали, користи се портал за онлајн наставу „Моја
школа“ (https://www.mojaskola.gov.rs), као и портал „РТС Планета“.
Школа има свој школски сајт www.prvatehnicka.edu.rs, на коме се објављују све информације битне за рад и догађања у школи.
За наставнике који немају техничке могућности за реализацију онлајн наставе од своје куће, омогућено је да наставу реализују у
просторијама школе или да потребну опрему добију на коришћење од стране школе.
Иста могућност предвиђена је и за ученике, којима је на располагању и 10 таблет рачунара, које такође могу добити на коришћење.
На овакав начин обезбеђени су сви непходни услови за реализацију онлајн наставе, као и канали за брзу комуникацију у школи, на свим
нивоима и у свим смеровима.
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Модели реализације наставе и учења у школској 2021/2022. години
Школа започиње наставу 01.09.2021. године, применом I модела или модела за који добије одлуку надлежног Тима за школе и
обавештење од Школске управе.
Школа врши промену модела реализације наставе и учења на основу одлуке Тима за школе, односно на основу обавештења добијеног од
Школске управе. О промени модела реализације наставе школа обавештава ученике, родитеље / старатеље / друге законске заступнике и
запослене, ПЕТКОМ најкасније до 12 часова за наредну недељу наставе.
Настава и учење у школи кроз непосредан рад – I модел

Календар образовно-васпитног рада прописује динамику реализације, а Планови и програми наставе и учења прописују исходе учења и
стандарде квалификација за поједине образовне профиле.

Сви ученици истовремено присуствују свим облицима образовно-васпитног рада у школи. Организацију рада и распоред часова
прилагођен је тако да су смањени ризици уношења и преношења вируса.

Организација наставе и дневних активности је таква да утиче на смањење флуктуације ученика и запослених у ходницима и заједничким
просторијама школских објеката. Примењују се све мере које се односе на чишћење и дезинфекцију свих површина, а нарочито оних које су
фреквентно коришћене, чиме је обезбеђена висока епидемиолошка безбедност у школи.

Часови се реализују у две смене, трају по 45 минута, у складу са следећим распоредом звоњења:

1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час


СМЕНА
“А”

1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

07:30–08:15
08:20–09:05
09:25–10:10
10:15–11:00
11:05–11:50
11:55–12:40
12:45–13:30

Промена смена врши се на недељном нивоу.
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СМЕНА
“Б”
14:00–14:45
14:50–15:35
15:55–16:40
16:45–17:30
17:35–18:20
18:25–19:10
19:15–20:00
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Комбиновање наставе и учења у школи и учења на даљину – II модел
Настава у школи реализује се по II моделу - комбиновањем наставе и учења на даљину са непосредним радом у школи, што подразумева
следеће:

Приликом реализације теоријске наставе, ученици сваког одељења деле се у две групе, према редоследу у ЕС-дневнику. Могућа су
одступања у случајевима ученика који станују у Дому „АРТЕМ“.

Теоретска настава у школи организује се по групама, на следећи начин: једне недеље прва група понедељком, средом и петком, а друга
уторком и четвртком. Наредне недеље групе присуствују настави настави по обрнутом редоследу.

Одељења која имају вежбе, практичну наставу или наставу где је већ извршена подела на групе, на наставу долазе према постојећем
распореду.

Ученици једне групе, када имају наставу у школи, присуствују свим часовима по утврђеном распореду. Распоред је прилагођен тако да се
часови из предмета са већим недељним фондом реализују у форми двочаса или у блоку, како би се број наставника који долази у школу свео на
оптималну меру.

Оцењивање ученика током реализације овог модела наставе врши се када су ученици у школи, уз придржавање свих принципа из
Правилника о оцењивању.

Часови трају по 45 минута, а настава се реализује према истој временској динамици као и у првом моделу. Пауза између смена у школи
користи се за чишћење и дезинфекцију учионица, ходника, лабораторија, радионица, библиотека и других просторија у школи које се користе за
наставу и учење.

Увек када за то постоје услови, ученици који нису у у школи, прате часове у реалном времену, преко изабраног система за управљање
учењем (платформе за учење) или путем других електронских канала комуникације. У случајевима када за то не постоје услови, наставници
израђују припреме у дигиталном облику, како би се оне могле користити и у моделу наставе и учења на даљину (питања, задаци, материјали за
учење и вежбање итд). Наставни садржаји се ученицима достављају унапред или током њиховог присуства непосредној настави.

У реализацију појединих часова, уколико постоји потреба, укључени су и стручни сарадници.

Стручна већа наставника сродних предмета заједнички припремају и деле наставне садржаје, уколико један исти наставни предмет, у
истом разреду и по истом или сличном програму, наставу реализује више наставника.
Настава и учење на даљину – III модел
Овај облик наставе примењује се изузетно, када није могуће организовати наставу и учење кроз непосредни рад у школи, из разлога
очувања безбедности и здравља ученика, наставника и осталих запослених.
Настава и учење на даљину може се примењивати и у случају када одређен број ученика школе, из разлога који се тичу безбедности и
здравља, није у прилици да присуствује редовној настави у школи. Настава и учење на даљину обухвата и друге облике образовног рада
(индивидуални, рад у групи или одељењу, додатну, допунску, припремну наставу и друго).
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У случају да се настава у школи реализује по овом моделу, рад је једносменски, врши се преко изабране платформе, часови са
уобичајеним паузама трају по 45 минута, у складу са следећим трајањем:

1. час:
2. час:
3. час:
4. час:
5. час:
6. час:
7. час:
8. час:

08:00
08:50
09:55
10:45
11:35
12:25
13:15
14:05

08:45
09:35
10:40
11:30
12:20
13:10
14:00
14:50

Часови допунске и додатне наставе реализују се ван овога распореда, у случају да за њима постоји потреба.
Сва евиденција образовно-васпитног рада, без обзира са којим моделом школа ради, остварује се кроз електронски дневник, према
утврђеном распореду часова, у оквиру кога се, поред реализоване наставне јединице, уноси и НАПОМЕНА о начину реализације наставе.
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ПЛАН ОДРЖАВАЊА РЕДОВНИХ СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКИХ, НАСТАВНИЧКИХ И РАЗРЕДНИХ ВЕЋА
И РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

I
класификациони
период

II
класификациони
период

III
класификациони
период

IV
класификациони
период

Уторак
Среда
Среда
Четвртак
Уторак
Петак
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Четвртак
Петак
Среда
Понедељак
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Понедељак
Петак
Среда
Четвртак
Петак
Понедељак

7. септембар 2021.
8. септембар 2021.
8. септембар 2021.
9. септембар 2021.
14. септембар 2021.
15. октобар 2021.
1. новембар 2021.
2. новембар 2021.
3. новембар 2021.
4. новембар 2021.
5. новембар 2021.
30. децембар 2021.
31. децембар 2021.
5. јануар 2022.
10. јануар 2022.
24. јануар 2022.
5. април 2022.
6. април 2022.
7. април 2022.
8. април 2022.
11. април 2022.
12. април 2022.
13. април 2022.
14. април 2022.
15. април 2022.
19. април 2022.
31. мај 2022.
1. јун 2022.
2. јун 2022.
13. јун 2022.
17. јун 2022.
22. јун 2022.
23. јун 2022.
24. јун 2022.
28. јун 2022.
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Разредна већа I, II, III и IV разреда
Родитељски састанци I разреда - смене А и Б
Разредна већа II, III и IV разреда
Родитељски састанци II, III и IV разреда
Наставничко веће
Наставничко веће
Разредна већа I, II, III и IV разреда
Одељењска већа I, II, III и IV разреда
Наставничко веће
Родитељски састанци - смена А
Родитељски састанци - смена Б
Разредна већа I, II, III и IV разреда
Одељењска већа I, II, III и IV разреда
Наставничко веће
Родитељски састанци - смена А и Б
Наставничко веће
Разредна већа IV разреда
Одељењска већа IV разреда
Наставничко веће
Родитељски састанци (завршни) - смена А
Родитељски састанци (завршни) - смена Б
Разредна већа I, II и III разреда
Одељењска већа I, II и III разреда
Наставничко веће
Родитељски састанци - смена Б
Родитељски састанци - смена А
Разредна већа IV разреда
Одељењска већа IV разреда
Наставничко веће
Наставничко веће (успех на матурским испитима)
Подела диплома IV разреда
Разредна већа I, II и III
Одељењска већа I, II, III
Наставничко веће
Подела сведочанстава и награда

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

35

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
РАСПОРЕД ИЗРАДЕ ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА у школској 2021/2022. години
Предмет:
Писмени
Разред и
задатак
одељење
СВИ раз. и
I
матуранти
СВИ раз. и
II
матуранти
I, II и III
разред
III
Матуранти
I, II и III
разред
Само за
III/6-Е
IV
Матуранти
Само за
IV/6-Е
Предмет:
Писмени Разред и
задатак
одељење
СВИ раз.
I
и
одељења
СВИ раз.
II
и
одељења
СВИ раз.
III
и
одељења
III/1-Е
III/4-Е
III/5-Е
IV
III/7-Е
IV/6-Е

Нед. X 2021.
I II III IV

Нед. XI 2021.
I II III IV

Нед. XII 2021.
I II III IV

МАТЕМАТИКА
Нед. II 2022.
Нед. III 2022.
I II III IV I II III IV

Нед. IV 2022.
I II III IV

I

Нед. V 2022.
II III IV

Нед. VI 2022.
I II III IV

*
*
*
*
*
*
*
*

Нед. X 2021.
I II III IV

МАТЕМАТИКА - ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (за одељења: III/1-Е, III/4-Е, III/5-Е, III/7-Е, и IV/6-Е)
Нед. XI 2021.
Нед. XII 2021.
Нед. II 2022.
Нед. III 2022.
Нед. IV 2022.
Нед. V 2022.
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

*

*

*

*
*
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Предмет:
Писмени
Разред и
задатак
одељење
СВИ раз. и
I
одељења
СВИ раз. и
II
одељења
I, II и III
разред
III
Матуранти
I, II и III
разред
IV
Матуранти
Предмет:
Писмени
Разред и
задатак
одељење
СВИ раз. и
I п.з.
одељења
I, II и III
разред
II п.з.
Матуранти

Нед. X 2021.
I II III IV

Нед. XI 2021.
I II III IV

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Нед. XII 2021.
Нед. II 2022.
Нед. III 2022.
Нед. IV 2022.
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

I

Нед. V 2022.
II III IV

Нед. VI 2022.
I II III IV

*
*
*
*
*
*

Нед. X 2021.
I II III IV

Нед. XI 2021.
I II III IV

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ - СВИ (енглески, руски и немачки)
Нед. XII 2021.
Нед. II 2022.
Нед. III 2022.
Нед. IV 2022.
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

I

Нед. V 2022.
II III IV

*
*
*
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СПИСАК ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2021-2022. ГОДИНИ
Смена "А"
Електротехника
I разред
(Број наставних недеља)
Ознака: Назив:
ET енергетике
(37)
I/1-e

Грађанско
19

Верска
11

Одељенски старешина:
Данко Андријанић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 21.06.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 11/2018.

I/4-e

ET рачунара

I/5-e

Администратор рачунарских мрежа (35)

I/6-e

ЕТ за електронику на возилима

(37)

17

13

Милена Вучићевић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 05.02.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 11/2018.

26

4

Јелена Краљевић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00477/94-03 од 04.06.2018. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 10/2006, 14/2015 и 4/2019.

(37)

14

16

Душица Николић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00477/94-03 од 04.06.2018. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 8/2002, 3/2003, 10/2014 и 8/2015.

I/7-e

ЕТ информационих технологија

(37)

12

19

Марија Благојевић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 21.06.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 14/2015 и 1/2018.

II разред
(Број наставних недеља)
Ознака: Назив:
ET енергетике
(37)
II/1-e

Грађанско
24

Верска
6

Одељенски старешина:
Зоран Сретеновић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 21.06.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 11/2018.

II/3-e

Електричар/Електромонт. мр. и по. (35)

15

14

Владан Јовановић

Електричар: Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 23.06.2021. год.
Електромонтер МП: Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 21.06.2021. год.
Електричар: Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 6/2014, 13/2016 и 5/2017.
Електромонтер МП: Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 5/2018.
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II/4-e

ET рачунара

II/5-e

Администратор рачунарских мрежа (35)

II/6-e

ЕТ за електронику на возилима

(34)

15

16

Дејан Рајчић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 05.02.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 11/2018.

16

13

Вера Лазић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00477/94-03 од 04.06.2018. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 10/2006, 14/2015 и 4/2019.

(34)

22

7

Драган Јовановић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00477/94-03 од 04.06.2018. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 8/2002, 3/2003, 10/2014 и 8/2015.

II/7-e

ЕТ информационих технологија

(36)

11

19

Марија Ивановић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 21.06.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 14/2015 и 1/2018.

III разред
(Број наставних недеља)
Ознака: Назив:
(35)
III/1-e ET енергетике

Грађанско
20

Верска
10

Одељенски старешина:
Славиша Станковић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 21.06.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 11/2018.

III/2-e

ET за термичке и расхладне уређаје (35)

III/4-e

ET рачунара

III/5-e

Администратор рачунарских мрежа (35)

III/6-e

ЕТ за електронику на возилима

III/7-e

ЕТ информационих технологија

9

18

Горан Мирковић

Решењем Министарствa просвете бр. 022-05-477/94-03 од 25.05.1994. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 8/2002 и 3/2013.

(34)

12

18

Весна Михаиловић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 05.02.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 11/2018.

21

9

Дарко Алексић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00477/94-03 од 04.06.2018. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 10/2006, 14/2015 и 4/2019.

(32)

14

16

Владан Гроздић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00477/94-03 од 04.06.2018. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 8/2002, 3/2003, 10/2014 и 8/2015.

(35)

22

10

Александар Пантовић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 21.06.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 14/2015 и 1/2018.

40

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

IV разред
Ознака: Назив:
IV/1-e ET енергетике

(Број наставних недеља)
(31)

Грађанско
21

Верска
7

Одељенски старешина:
Живадин Ерић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 21.06.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 11/2018.

IV/2-e

ET за термичке и расхладне уређаје (31)

IV/4-e

EТ рачунара

IV/5-e

Администратор рачунарских мрежа (32)

19

8

Филип Драгаш

Решењем Министарства просвете бр. 022-05-477/94-03 од 25.05.1994. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 8/2002 и 3/2013.

(31)

16

13

Бранислав Шошкић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 05.02.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 11/2018.

18

13

Јасмина Банковић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00477/94-03 од 04.06.2018. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 10/2006, 14/2015 и 4/2019.

IV/6-e

ЕТ за електронику на возилима

(29)

15

12

Маја Стојановић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00477/94-03 од 04.06.2018. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 8/2002, 3/2003, 10/2014 и 8/2015.

IV/7-e

ЕТ информационих технологија

(31)

20

11

Стојка Ерић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 21.06.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 14/2015 и 1/2018.
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Смена "Б"
Геодезија и грађевинарство
Ознака:
I/1-г

I разред

Назив:
(Број наставних недеља)
Грађанско
Верска
Одељенски старешина:
Архитектонски техничар
(35)
24
6
Весна Младеновић
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00477/94-03 од 04.05.2017. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 13/2015.

I/2-г

Грађевински техничар
(35)
17
12
Весна Митровић
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 08.07.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 7/2018.

II разред
II/1-г

Архитектонски техничар
(34)
20
10
Милена Живковић
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00477/94-03 од 04.05.2017. год.

II/2-г

Грађевински техничар
(34)
12
15
Александар Ристић
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 08.07.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 7/2018.

Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 13/2015.

III разред

III/1-г

III/2-г

Архитектонски техничар
(34)
15
14
Душица Антић
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00477/94-03 од 04.05.2017. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 13/2015.
Грађевински техничар
(34)
14**
11
Ивана Петровић
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 08.07.2021. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 7/2018.

IV разред
IV/1-г

Архитектонски техничар
(31)
21
7
Весна Савић
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00477/94-03 од 04.05.2017. год.

IV/2-г

Грађевински техничар
(31)
19
9
Владимир Чабрић
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 08.07.2021. год.

Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 13/2015.

Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 7/2018.
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Хемија, неметали и графичарство
(Број наставних недеља)
Ознака: Назив:
Тех. за заштиту жив. средине
(35)
I/1-хт

Грађанско
18

Верска
9**

Одељенски старешина:
Крстина Ракоњац-Бојовић

Решењем Министарства просвете бр. 022-05-477/94-03 од 26.06.2008. год.

Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 10/2005, 10/2013 и 9/2021. год.

I/2-хт

Тех. за хем. и фарм. технол.

(35)

15

15

Тамара Ускоковић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 28.08.2020. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 7/2019.

(Број наставних недеља)
Ознака: Назив:
(35)
II/1-хт Тех. за заштиту жив. средине

Грађанско
16

Верска
11

Одељенски старешина:
Маја Николић

Решењем Министарства просвете бр. 022-05-477/94-03 од 26.06.2008. год.

Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 10/2005 и 10/2013. год.

II/2-хт

Тех. за хем. и фарм. технол.

(35)

23

7

Јелена Илић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 28.08.2020. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 7/2019.

(Број наставних недеља)
Ознака: Назив:
(35)
III/1-хт Тех. за заштиту жив. средине

Грађанско
16

Верска
10

Одељенски старешина:
Милица Михајловић

Решењем Министарства просвете бр. 022-05-477/94-03 од 26.06.2008. год.

Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 10/2005 и 10/2013. год.

III/2-хт

Тех. за хем. и фарм. технол.

(35)

14

13

Сања Пејковић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 28.08.2020. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 7/2019.

Ознака:
IV/1-хт

Назив:
(Број наставних недеља)
Тех. за заштиту жив. средине
(32)

Грађанско
11**

Верска
14

Одељенски старешина:
Наташа Кочовић

Решењем Министарства просвете бр. 022-05-477/94-03 од 26.06.2008. год.

Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 10/2005 и 10/2013. год.

IVI/2-хт

Тех. за инд. фарм. технол.

(32)

16

13

Ана Јовановић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 17.09.2014. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 10/2005 и 10/2013. год.
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Пољопривреда, производња и прерада хране
(Број наставних недеља)
Ознака: Назив:
Прехрамбени техничар
(37)
I/1-п

Грађанско
13

Верска
17

Одељенски старешина:
Десана Митровић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 20.09.2013. год.

II/1-п
III/1-п
IV/1-п

Прехрамбени техничар

Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 11/2020.

(35)

25

2

Емилија Миљковић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 20.09.2013. год.

Прехрамбени техничар

Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 11/2020.

(35)

16

8

Јелена Атанасковић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 20.09.2013. год.

Прехрамбени техничар

Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 6/2012.

(32)

13

17

Мара Стојановић Николић

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-477/94-03 од 20.09.2013. год.
Наставни план и програм објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 6/2012.
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ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
у школској 2021/2022. години
Смена "А"
Електротехника
I разред
Ознака: Назив:
ET енергетике
I/1-e
ET рачунара
I/4-e
Администратор рачунарских мрежа
I/5-e
ЕТ за електронику на возилима
I/6-e
ЕТ информационих технологија
I/7-e

Број наставних недеља
37
37
35
37
37

Одељенски старешина:
Данко Андријанић
Милена Вичићевић
Јелена Краљевић
Душица Николић
Марија Благојевић

Број наставних недеља
37
35
34
35
34
36

Одељенски старешина:
Зоран Сретеновић
Владан Јовановић
Дејан Рајчић
Вера Лазић
Драган Јовановић
Марија Ивановић

Број наставних недеља
35
35
34
35
32
35

Одељенски старешина:
Славиша Станковић
Горан Мирковић
Весна Михаиловић
Дарко Алексић
Владан гроздић
Александар Пантовић

II разред
Ознака:
II/1-e
II/3-e
II/4-e
II/5-e
II/6-e
II/7-e

Назив:
ET енергетике
Електричар/Електромонт. мр. и по.
ET рачунара
Администратор рачунарских мрежа
ЕТ за електронику на возилима
ЕТ информационих технологија
III разред

Ознака:
III/1-e
III/2-e
III/4-e
III/5-e
III/6-e
III/7-e

Назив:
ET енергетике
ET за термичке и расхладне уређаје
ET рачунара
Администратор рачунарских мрежа
ЕТ за електронику на возилима
ЕТ информационих технологија
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IV разред
Ознака:
IV/1-e
IV/2-e
IV/4-e
IV/5-e
IV/6-e
IV/7-e

Назив:
ET енергетике
ET за термичке и расхладне уређаје
ETрачунара
Администратор рачунарских мрежа
ЕТ за електронику на возилима
ЕТ информационих технологија

Број наставних недеља
31
31
31
32
29
31

Одељенски старешина:
Живадин Ерић
Филип Драгаш
Бранислав Шошкић
Јасмина Банковић
Маја Стојановић
Стојка Ерић

Смена "Б"
Геодезија и грађевинарство

I разред

Ознака: Назив:
Архитектонски техничар
I/1-г
Грађевински техничар
I/2-г

Број наставних недеља
35
35

Одељенски старешина:
Весна Младеновић
Весна Митровић

Број наставних недеља
34
34

Одељенски старешина:
Милена Живковић
Александар Ристић

Број наставних недеља
34
34

Одељенски старешина:
Душица Антић
Ивана Петровић

Број наставних недеља
31
31

Одељенски старешина:
Весна Савић
Владимир Чабрић

II разред
Ознака: Назив:
Архитектонски техничар
II/1-г
Грађевински техничар
II/2-г
III разред
Ознака: Назив:
III/1-г Архитектонски техничар
III/2-г Грађевински техничар
IV разред
Ознака: Назив:
IV/1-г Архитектонски техничар
IV/2-г Грађевински техничар
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Хемија, неметали и графичарство
Ознака: Назив:
I/1-хт Техничар за заштиту жив. средине
I/2-хт Техничар за хем. и фарм. технологију

Број наставних недеља
35
35

Одељенски старешина:
Крстина Ракоњац-Бојовић
Тамара Ускоковић

Ознака: Назив:
II/1-хт Техничар за заштиту жив. средине
II/2-хт Техничар за хем. и фарм. технологију

Број наставних недеља
35
35

Одељенски старешина:
Маја Николић
Јелена Илић

Ознака: Назив:
III/1-хт Техничар за заштиту жив. средине
III/2-хт Техничар за хем. и фарм. технологиј

Број наставних недеља
35
35

Одељенски старешина:
Милица Михајловић
Сања Пејковић

Ознака: Назив:
IV/1-хт Техничар за заштиту жив. средине
IVI/2-хт Техничар за инд. фарм. технологију

Број наставних недеља
32
32

Одељенски старешина:
Наташа Кочовић
Ана Јовановић

Број наставних недеља
37
35
35
32

Одељенски старешина:
Десана Митровић
Емилија Миљковић
Јелена Атанасковић
Мара Стојановић Николић

Пољопривреда, производња и прерада хране
Ознака:
I/1-п
II/1-п
III/1-п
IV/1-п

Назив:
Прехрамбени техничар
Прехрамбени техничар
Прехрамбени техничар
Прехрамбени техничар
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Стручни активи и ТИМОВИ у школској 2021/2022. години
Стручни актив
за развојно планирање
(ШО)

Члан
Милош Марјановић
Крстина Ракоњац-Бојовић
Емилија Миљковић
Марија Ивановић
Кристина Јеремић
Миљан Божовић
Данијела Петреш-Гајић
Велимир Дуканац
Данко Андријанић
Срђан Убавкић
Драгана Зарков
Бојана Поповић
Даница Николић, члан СР
Раде Веселиновић, члан ШО
Софија Јовановић 2г2,члан УП

Тим за самовредновање
рада школе

Члан
Мирјана Ивезић
Ана Тодоровић
Александра Дамњановић
Вера Живанић
Рада Маринковић
Маја Стојановић
Слађана Обреновић
Јелена Јелић
Вера Лазић, члан ШО
Ана Дујмић, члан СР
Петар Бошковић 3е1, члан УП

Стручни актив
за развој школског
програма
(НВ)

Тим за обезбеђивање
квалитета и развој
установе
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Члан
Мирјана Николић
Ивана Петровић-заменик
Весна Савић
Ана Тодоровић
Емилија Миљковић
Весна Михаиловић
Марјана Смиљанић
Зоран Гавриловић
Јелена Краљевић
Борко Богићевић

Члан
Зоран Зорић
Тамара Ускоковић-заменик
Зоран Николић
Драгана Зарков
Бојана Поповић
Јасминка Воштинић
Мирјана Ивезић
Мирјана Николић
Весна Павловић
Славиша Планић, члан ШО
Милош Јанковић, члан СР
Теа Јанковић 1хт1, члан УП
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Тим за инклузивно
образовање

Тим за пружање додатне
подршке ученицима

Члан
Бојана Поповић
Зоран Зорић
Тамара Ускоковић
Зоран Николић
Наташа Кочовић
Ивана Петровић
Вера Лазић
Јасмина Банковић
Бранислав Шошкић
Драгана Зарков
Крстина Ракоњац-Бојовић
Драган Јовановић
Ана Јовановић
Звездана Рвовић
Дарко Алексић
Марија Ивановић
Марија Благојевић
Дејан Рајчић
Ана Антонијевић

Тим за професионални
развој запослених

Тим за
заштиту од
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања

Члан
Велимир Дуканац
Зорица Томашевић
Бојана Поповић
Драгана Зарков
Тамара Ускоковић
Зоран Николић
Весна Павловић

Тим за израду
и ажурирање школског
сајта
и школски извештај
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Члан
Зоран Николић
Марија Ивановић
Милена Живковић
Данко Андријанић
Биљана Стојановић
Гордана Радојевић-Васиљевић

Члан
Драгана Зарков
Зоран Зорић
Тамара Ускоковић
Зоран Николић
Бојана Поповић
Марко Словић
Оливер Рајовић, шк. полицајац
Снежана Рибарић, члан СР
Христина Јаковљевић 2е7,члан ВТ

Члан
Марко Радосављевић
Ана Тодоровић
Татјана Миловановић
Дејан Рајчић
Зоран Сретеновић
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Тим за маркетинг,
промоцију и афирмацију
школе

Тим за израду
и конкурисање на
пројектима

Тим за каријерно вођење
и саветовање

Вршњачки тим

Члан
Вера Лазић
Драган Милановић
Милена Вучићевић
Александар Ристић
Јелена Атанасковић
Никола Пудар
Члан
Марина Николић
Душица Антић
Филип Драгаш
Оливера Кудра
Татјана Радољић-Мојсиловић
Весна Михаиловић
Ивана Милосављевић
Дејана Вуловић
Крстина Ракоњац Бојовић
Владимир Чабрић
Емилија Миљковић
Милена Вучићевић
Члан
Драган Милановић
Слађана Милошевић-заменик
Горица Милановић
Бојана Поповић
Љубица Косовац-Симовић
Мара Стојановић-Николић
Милица Михајловић

Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништво

Члан
Весна Павловић
Милена Кујунџић
Владимир Чабрић
Драган Милановић
Марија Миленковић
Зоран Николић
Драган Јовановић

Тим за оснаживање
и подршку
приправницима

Члан
Весна Вуковић
Емилија Миљковић
Милица Михајловић
Весна Младеновић
Десана Митровић
Славица Мирковић
Ивана Петровић
Кристина Јеремић
Марија Ивановић
Звездана Рвовић

Тим за рад
са ученичким
парламентом

Ментори
Драгана Зарков
Бојана Поповић
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Ментори и чланови
Владимир Чабрић
Велимир Дуканац
Ана Милинић Петровић
Милош Миладиновић 3е1, УП „А“
Јелена Живковић 3г1, УП „Б“
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Тим за
дигиталну стратегију

Члан
Ненад Пешић
Марина Николић
Ана Тодоровић
Душица Антић
Дарко Алексић
Дејана Вуловић
Живадин Ерић
Марјана Смиљанић

Тим за
подршку
on-line настави

Члан
Марија Ивановић
Мирјана Ивезић
Марко Радосављевић
Бранислав Шошкић
Рената Мишулић
Зоран Зорић
Зоран Николић
Јелена Атанасковић

Секције у школској 2021/22. години
Назив секције
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Координатор

Млади програмери
Web програмирање
Информатичка секција
Примена ИКТ у математици и свакодневном животу
Драмска секција
Новинарска секција
ПХ клуб
Еколошка секција
3D визуелизација
Ликовна секција
Спортске секције – фудбал, кошарка, одбојка,
атлетика, пливање

РАЗРЕД
Први
Други
Трећи
Четврти

Мирјана Николић, Славица Мирковић, Зоран
Сретеновић, Марија Ивановић
Марко Радосављевић
Марина Николић
Марина Николић
Марија Благојевић
Зорица Томашевић
Тамара Ускоковић и Татјана Миловановић
Крстина Ракоњац-Бојовић
Душица Антић
Татјана Радоњић Мојсиловић
Срђан Убавкић, Зоран Гавриловић, Живадин Ерић,
Томислав Јовановић

РАЗРЕДНА ВЕЋА у школској 2021/2022. години
ПРЕДСЕДНИК
Марија Благојевић
Драган Јовановић
Славиша Станковић
Бранислав Шошкић
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ЗАПИСНИЧАР
Крстина Ракоњац-Бојовић
Александар Ристић
Душица Антић
Владимир Чабрић
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Стручна већа у школској 2021/22. години
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стручно веће
Електротехника
Геодезија и грађевинарство
Хемија, неметали и графичарство
Пољопривреда, производња и прерада хране
Српски и страни језици
Математика, физика, рачунарство и информатика
Друштвене науке
Физичко васпитање

Председник
Весна Михаиловић
Весна Савић
Ана Тодоровић
Емилија Миљковић
Марјана Смиљанић
Марија Ивановић
Борко Богићевић
Срђан Убавкић

Списак чланова Савета родитеља (по одељењима) за школску 2020/2021 год.
Разред/одељење
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II

1
4
5
6
7
1
2
1
2
1
1
3
4
5
6
7

е
е
е
е
е
г
г
хт
хт
п
е
е
е
е
е
е

Образовни
профил
ЕТЕ
ЕТР
АРМ
ЕТЕВ
ЕТИТ
АТ
ГТ
ТЗЖС
ТХФТ
ПТ
ЕТЕ
ЕЛ/ЕММП
ЕТР
АРМ
ЕТЕВ
ЕТИТ

Одељењски старешина
(име и презиме)
Данко Андријанић
Милена Вучићевић
Јелена Краљевић
Душица Николић
Марија Благојевић
Весна Младеновић
Весна Митровић
Крстина Ракоњац-Бојовић
Тамара Ускоковић
Десана Митровић
Зоран Сретеновић
Владан Јовановић
Дејан Рајчић
Вера Лазић
Драган Јовановић
Марија Ивановић
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Родитељ/Старатељ
(име и презиме)
Игор Васиљевић
Милорад Шуљагић
Сузана Милутиновић
Срећко Станојевић
Милош Јанковић
Саша Стојановић
Милена Петровић
Ранко Бјеловић
Даница Никезић
Марија Тешић
Јадранка Радојевић
Гордана Стевановић
Снежана Стојадиновић
Ненад Арсић
Марија Марковић
Марија Јаковљевић
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II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

1
2
1
2
1
1
2
4
5
6
7
1
2
1
2
1
1
2
4
5
6
7
1
2
1
2
1

г
г
хт
хт
п
е
е
е
е
е
е
г
г
хт
хт
п
е
е
е
е
е
е
г
г
хт
хт
п

АТ
ГТ
ТЗЖС
ТХФТ
ПТ
ЕТЕ
ЕТТРУ
ЕТР
АРМ
ЕТЕВ
ЕТИТ
АТ
ГТ
ТЗЖС
ТХФТ
ПТ
ЕТЕ
ЕТТРУ
ЕТР
АРМ
ЕТЕВ
ЕТИТ
АТ
ГТ
ТЗЖС
ТИФТ
ПТ

Милена Живковић
Александар Ристић
Маја Николић
Јелена Илић
Емилија Миљковић
Славиша Станковић
Горан Мирковић
Весна Михаиловић
Дарко Алексић
Владан Гроздић
Александар Пантовић
Душица Антић
Ивана Петровић
Милица Михајловић
Сања Пејковић
Јелена Атанасковић
Живадин Ерић
Филип Драгаш
Бранислав Шошкић
Јасмина Банковић
Маја Стојановић
Стојка Ерић
Весна Савић
Владимир Чабрић
Наташа Кочовић
Ана Јовановић
Мара Стојановић-Николић
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Светлана Милановић
Синиша Јовановић
Наташа Вукајловић
Катарина Калановић
Гордана Срећковић
Драгана Бошковић
Нада Стојковић
Снежана Влајковић
Ана Мијатовић
Соња Степић
Игор Марковић
Сања Радивојевић
Драган Бранковић
Драган Крстић
Бојанa Миленковић
Данијела Парезановић
Ана Дујмић
Надица Радић
Драган Урошевић
Љиљана Цвијовић
Емина Николић
Снежана Рибарић
Василије Самчовић
Данијела Поповић
Наташа Марковић
Сандра Антић
Дејан Николић
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Наставне активности
Све активности предвиђене Годишњим планом рада осим посета сајмовима, Ученичких 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 или по
модуларном принципу. Планови 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 и за ученике који показују посебно
интересовање за наставне предмете, на свим подручјима рада. Теме које ће бити обарђиване на часовима додатне наставе ће бити изабране у складу
са интересовањима и потребама ученика. Распоред одржавања додатне наставе утврђује се након усвајања распореда часова за шк. 2021/2022. год.
Носиоци
Р. бр.
Циљ
Активност
Начин реализације
Инструмент праћења
Динамика
активности
Запажање наставника,
Предметни
Књига евиденције,
Подстицати и
Идентификација
разговор са
наставници
евиденција
IX, X
1.
унапређивати развој
надарених ученика
ученицима и анкета за
Одељењски
наставника
надарених ученика
у одељењу
родитеље (I разред)
старешина
Израда
Разговор,
Предм. наставници
Унапређивати
Индивидуални план
XI-V
2.
индивидуалног плана
Тестови, задаци,
Надарени ученици
индивидуални рад
рада, избор садржаја
практичан рад
Предм. наставници
Пријава,
XI,
Усмеравање на
Упућивање ученика у
3.
Мишљење, резултати Школски психолог
Записник, извештај
III
истраживачки рад
ИС Петница
Надарени ученици
психолога
Укључивање у
Предметни
Фотографије,
ученика у међунар.
Студијско путовање у
4.
Посета школи
наставници
продукти са
IV
сарадњу са школом
пратњи професора
Надарени ученици
радионица
из Соколница
Развијање такм. духа,
Учешће на
Припрема за
Предм. наставници
5.
Извештај
X-V
размена искустава
такмичењима
такмичења
Надарени ученици
Демонстрације
Предм. наставници,
Развој самопоуздања
Изложбе
Надарени ученици,
Презентација
Фотографије
код ученика и
Предавања
Наставничко веће,
III-VI
6.
ученичких достигнућа
Сајт школе
евалуација рада
Сајам науке
Савет родитеља,
наставника
Сајам образовања
УП, ВТ
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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. Распоред одржавања допунске наставе ће бити направљен након спроведеног иницијалног тестирања. Током године на основу
праћења постигнућа ученика вршиће се измене у динамици одржавања часова допунске наставе у складу са потребама ученика. 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. Распоред одржавања допунске наставе
биће доступан на Гугл диску, огласној табли за ученике, у плановима наставника и на сајту школе. Распоред одржавања допунске наставе утврђује
се након усвајања распореда часова за школску 2021/2022. годину.
Р.бр.

Циљ

Активност

Начин реализације

1.

Подршка ученицима
који имају тешкоћа у
савладавању наставних
садржаја

Уочавање тешкоћа код
ученика

Разговор, иницијални
тест, анализа
постигнућа у ОШ
(за ученике I разреда),
анализа постигнућа у
претходним разредима

2.

Обезбеђивање
похађања часова и
стварање сарадничког
односа са родитељима

Давање препоруке за
похађање часова допунске
наставе

На родитељском
састанку упознавање
родитеља са
препоруком

3.

Усклађивање са
другим школским
активностима

Организација часова
допунске наставе

Одржавање часова пре
почетка наставе

Савладавање тешкоћа
при реализацији
наставних садржаја

Израда глобалног плана
допунске наставе (на основу
иницијалних тестова и
запажања о потешкоћама у
усвајању градива из
претходних школских
година)

Избор и припрема
наставних садржаја

4.
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Носиоци
активности
Предметни
наставници.
Одељењски
старешина.
Родитељи,
Психолог, Педагог,
Стручна већа
Предметни
наставници,
Одељењски
старешина

Инструмент
праћења

Динамика

Анкета,
Постигнућа у
претходним
разредима,
Записник

IX

Записник

X

Стручно веће

Записник,
Гугл диск и
огласна табла за
ученике

X

Предметни
наставник

Глобални план
допунске наставе

X
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5.

6.

Прилагођавање
наставних садржаја
могућностима ученика

Унапређење допунске
наставе

Утврђивање области учења
у којој ученику треба
додатна подршка у учењу и
прилагођавање операт.
плана допунске наставе
индивидулним потребама
ученика
Праћење постигнућа

Праћење током часова
редовне и допунске
наставе, припремање
разноврсних садржаја

Предметни
наставник

Наставни материјал и
и евиденција
наставника

Током
целе
године

Анкета ученика
(о задовољству и
методама рада на
допунској настави)
и анализа рада

Предметни
наставник,
психолог, Одељ.
старешина,
Стручно веће

Евиденција
наставника, извештај
психолога о анкети,
Записник

I,
V

Припремна настава
Припремна настава се организује за припрему ученика за полагање матурских, разредних и поправних испита у периоду од октобра до
августа месеца.
Носиоци
Р.бр.
Циљ
Активност
Начин реализације
Инструмент праћења Динамика
активности
Благовремено
Руководиоци
Упознавање наставника и
Записник, Пвавилник о
Разговор,
информисање настав.
подручја рада,
ученика о начину полагања
полагању, Приручник о
X
Дискусија,
и ученика о начину
1.
Одељ. старешина,
завршног и матурског
полагању
Демонстрација
полагања завршног и
Предм. наставник
испита
матурског испита
Усклађивање и
Сајт:
организација
Израда плана припремне
Предметни
План
www.prvatehnicka.edu.rs
2.
X
припремне наставе са
наставе
наставници
Facebook-страница
другим активностима
Објављивање радних
Руководиоци
задатака и тема за
подручја рада,
Огласна табла
завршни и матурски Предм. наставници,
Сајт:
Повезивање и примена
3.
Избор наставних садржаја
XI
испит на огласној
www.prvatehnicka.edu.rs
функционалних знања
Комисија за
табли. Избор наст.
полагање завршног
Facebook-страница
тема за изб. предмет и матурског испита
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4.

Ажурирање,
повезивање и примена
практичних
функционалних знања

5.

Благовремено
информисање ученика

6.

Побољшање квалитета
завршног и матурског
испита

7.

Примена стечених
знања

8.
9.
10.

11.

Примена стечених и
практичних знања
Примена стечених и
практичних знања
Провера стечених
знања
Праћење постигнућа
ученика

Спремање наставног
материјала за ученике
Избор тема за завршни,
матурски-практични рад и
изборни предмет
Припремна настава
Полагање матурског испита
из Српског језика
Полагање завршног испита
Полагање матурскогпрактичног рада
Одбрана изборног предмета
Анализа постигнутих
резултата и утврђ. успеха
постигнутог на завршном и
матурском испиту

Штампани или
електронски
материјал

Предметни
наставници

Записник

Ученици,
Предметни
Записник
наставници
Разговор, дискусија,
Ученици,
Евиденција у посебним
размена искустава,
Предметни
књигама евиденције
анализа, консултац.
наставници
Ученици, наставници
Српског језика,
Ученички радови
Писани рад на задату
Комисија за
Записник
тему
прегледање радова
Демонстрација и
Ученички радови
Комисија
одбрана практ. рада
Записник
Демонстрација и
Ученички радови
Комисија
одбрана практ. рада
Записник
Разговор, Усмено
Комисија
Записник
излагање
Излачење тема

Дискусија, Анализа,
Презентација

Одељењске
старешине

Записник са седнице
Наставничког већа,
Анализа педагога

XI, XII

I

II-VI

VI

VI
VI
VI

VI

Инклузивна настава
Након сагледаних потреба, формирања одељења и поднете документације по потреби ће се одвијати Инклузивна настава. За двоје ученика
ће се примењивати Индивидуализовани образовни план (ИОП 2), док ће двојица ученика другог разреда радити по ИОП-у 1. У току I тромесечја ће
се пратити рад свих ученика и уколико буде потребно инклузивна настава ће се проширити.
Наставници ће посебно обратити пажњу на ученике који су уписани по решењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ове
године смо уписали укупно пет ученика са поменутим решењем у одељења првог разреда и то на образовним профилима Електротехничар
рачунара (1), Аминистратор рачунарских мрежа (2), Електортехничар информационих технологија (1) и једна ученица на смеру Техничар за
заштиту животне средине која је у основној школи радила по ИОП-у 2.
План тима за инклузивно образовање налази се у сегменту планова стручних тимова овог документа.
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План практичне и блок наставе
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.
Смена «А» - подручје рада - Електротехника
Одељење

Бр. недеља

Назив предмета

I1e
II1e
III1e
III1e
IV1e
IV1e
III2e
III2e
II3e
II3e
II3e
I4e
II4e
II4e
I5e
I5e
I6e
II6e
II6e

37
37
35
35
31
31
35
35
35
35
35
37
34
34
35
35
37
34
34

II6e

34

II6e

34

III6e
III6e
III6e

32
32
32

III6e

32

Практична настава (електро)
Практична настава
Практична настава
Практична настава (блок)
Практична настава
Практична настава-блок
Практична настава
Практична настава (блок)
Практична настава
Практична настава
Практична настава-блок
Практична настава (електро)
Практична настава
Практична настава
Практична настава
Практична настава (блок)
Практична настава (електро)
Електричне инсталације и уређаји (пракса)
Давачи и извршни елементи (пракса)
Практична настава (блок)-Електричне
инсталације и уређаји
Практична настава (блок)-Давачи и извршни
елементи
Електричне машине на возилима (пракса)
Системи паљења ото мотора (пракса)
Системи убризгавања ото мотора (пракса)
Практична настава (блок)-Електричне машине на
возилима

Тип
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пракса
пракса
пракса
пракса-блок
пракса
пракса-блок
пракса
пракса-блок
пракса
пракса
пракса-блок
пракса
пракса
пракса-блок
пракса
пракса-блок
пракса
пракса
пракса

Блок

Недељно
часова
3
4
3

60
3
30
2
60
12
12
60
1
2
30
2
30
3
1
2

Група

Годишње

2
2
3
1
3
3
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

222
296
315
60
279
90
140
120
420
420
120
74
136
60
140
60
222
68
136

пракса-блок

30

1

30

пракса-блок
пракса
пракса
пракса

30

1

30

3
3
3

96
192
192

пракса-блок

30

1

30

1
2
2
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III6e

32

III6e

32

IV6е
IV6е
IV6е

29
29
29

IV6е

29

IV6е

29

IV6е

29

I7e

37

Практична настава (блок)-Системи паљења ото
мотора
Практична настава (блок)-Системи убризгавања
ото мотора
Системи убризгавања дизел мотора (пракса)
Системи стабилности (пракса)
Системи безбедности и комфора (пракса)
Практична настава (блок)-Системи убризгавања
дизел мотора
Практична настава (блок)-Системи стабилности
Практична настава (блок)-Системи безбедности и
комфора
Практична настава

пракса-блок

30

1

30

пракса-блок

60

1

60

3
3
3

174
174
174

пракса
пракса
пракса

2
2
2

пракса-блок

60

1

60

пракса-блок

30

1

30

пракса-блок

30

1

30

2

2

148

Недељно
часова

Група

Годишње

пракса

Смена «Б» - подручје рада - Пољопривреда, производња и прерада хране
Одељење

Бр. недеља

II/1-п

35

III/1-п

35

IV/1-п

32

Назив предмета
Основи прехрамбене технологије
и Технологија воде
Изборне технологије 1, 2 и 3
Технологија безалкохолних пића
Технологија кондиторских производа
Технологија млинарства
+ Кварење и конзервисање
Изборне технологије 4, 5, 6, 7 и 8
Технологија прераде воћа и поврћа
Технологија пекарства
Технологија млека
Технологија меса
Технологија вина, винских и воћних дестилата
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Тип

Блок

вежбе

60

3

180

вежбе

60

2

120

вежбе

60

2

120
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Смена «Б» - подручје рада - Хемија, неметали и графичарство
Одељење

Бр. недеља

Назив предмета

Тип

Блок

I/1-хт
II/1-хт
III/1-хт
III/1-хт
IV/1-хт
IV/1-хт
I/2-хт
II/2-хт
II/2-хт
III/2-хт
IV/2-хт

35
35
35
35
32
32
35
35
35
35
32

Општа и неорганска хемија
Извори загађења животне средине
Загађивање и заштита тла
Прерада и одлагање чврстог отпада
Загађивање и заштита ваздуха
Прерада и одлагање отпадних вода
Општа и неорганска хемија
Аналитичка хемија
Органска хемија
Технологија хемијских производа
Технологија фармацеутских производа

вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе

60
60
30
30
30
30
60
30
30
60
60

Недељно
часова

Група

Годишње

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

120
120
60
60
60
60
120
60
60
120
120

Група

Годишње

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

24
60
36
60
60
60
60
120
120
60
36
60
24

Смена «Б» - подручје рада – Геодезија и грађевинарство
Одељење

Бр. недеља

Назив предмета

Тип

Блок

I/1-г
I/1-г
I/1-г
II/1-г
II/1-г
II/1-г
III/1-г
III/1-г
IV/1-г
IV/1-г
I/2-г
I/2-г
I/2-г

35
35
35
34
34
34
34
34
31
31
35
35
35

Грађевински материјали
Нацртна геометрија и техничко цртање
Грађевинске конструкције
Нацртна геометрија и техничко цртање
Грађевинске конструкције
Основе геодезије
Технологија грађевинских радова
Разрада пројеката
Технологија грађевинских радова
Урбанизам
Грађевински материјали
Нацртна геометрија и техничко цртање
Грађевинске конструкције

вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе

12
30
18
30
30
30
30
60
60
30
18
30
12

60

Недељно
часова
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II/2-г
II/2-г
II/2-г
III/2-г
III/2-г
III/2-г
IV/2-г
IV/2-г

34
34
34
34
34
34
31
31

Нацртна геометрија и техничко цртање
Саобраћајнице
Испитивање материјала и конструкција
Технологија грађевинских радова
Испитивање материјала и конструкција
Механика тла и фундирање
Технологија грађевинских радова
Испитивање материјала и конструкција

вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе
вежбе

30
30
30
30
30
30
60
30

2
2
2
2
2
2
2
2

60
60
60
60
60
60
120
60

Ваннаставне активности
На почетку школске године спроведено је испитивање интересовања ученика за ванннаставне активности. Ученици су показали највеће
интересовање за: Драмску секцију; Новинарску секцију; ПХ клуб, Еколошку секцију, Секцију младих програмера, Веб програмирање,
Информатичка секција, Примена ИКТ-а у математици и свакодневном животу, 3Д визуелизација, Ликовну секцију, Спортске секције – фудбал,
кошарка, атлетика, пливање.
Ученици могу да се укључе у рад ученичких организација: Ученички парламет, Вршњачки тим и Подружницу Црвеног крста.
Планови секција и ученичких организација саставни су део Годишњег плана рад школе.
План посете часовима
На основу става 4. тачка 7) члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања, а ради педагошко-инструктивног увида и
праћења квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе директор је у обавези да посети часове професора.
У циљу предузимања мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника, директор Прве техничке школе заједно
са помоћницима директора и стручним сарадницама ће обићи приправнике и наставнике. До првог класификационог периода, посећиваће се
одељења првог разреда, с циљем праћења адаптације ученика, као и одељења у којима има ученика који похађају наставу по прилагођеном и
измењеном програму (ИОП1, ИОП2). Изради детањнијег плана посете часовима приступиће се након првог класификационог периода, и у складу са
доминантним критеријумима у току наставне 2021/22. године: праћење адаптације ученика првог разреда, недовољан успех ученика на
класификационим периодима, пружање подршке приправницима и ученицима којима раде по прилагођеном начину или програму наставе и учења.
Детаљни план посете часовима биће усвојен након разматрања и давања мишљења Педагошког колегијума.
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План учешћа на такмичењима ученика
Уколико Стручно веће донесе одлуку да пријави ученике на Републичко такмичење може се претходно организовати школско такмичење.
Такмичење се, уколико постоји потреба, изводи месец дана пре реализације Републичког такмичења.
Електротехника
Такмичења се одвијају на нивоу школе, региона и републике, а према календару такмичења кога доноси МПНТР почетком 2022. године.
Такмичења се одвијају у складу са правлиницима донетим од стране Заједнице електротехничких школа Србије. У случају да епидемиолошка
ситуација то дозвољава, планирано је да наши ученици учествују на такмичењима из: Основа електротехнике I, Основа електротехнике II,
Енергетске електронике, Мултимедије, Програмирања, као и на „Галаксија купу“ у организацији ЗЕТШС.
Математика, рачунарство и информатика
Такмичење
Међународно такмичење из информатичке и рачунарске писмености ,,Дабар“
за школску 2021/2022. годину
Међународно такмичење из математике: ,,Кенгур без граница“
Програмирање (у организацији Друштва математичара Србије)
Програмирање (у организацији ЗЕТШС)
Геодезија и грађевинарство
Р. бр.
Област
1.
Грађевинске конструкције 2. разред
2.
Статика и отпорност материјала 3. разред
3.
Апликативни рачунарски програми 3. разред
4.
Армирано бетонске конструкције 4. разред
5.
Технологија грађевинских радова 4. разред
Производња и прерада хране
Р. бр.
Област
1.

Стручни предмети

Хемија, неметали и графичарство
Р.бр.
Област
Општа и неорганска хемија,
1.
Хемијска технологија

Ниво
Републички
Републички
Републички
Републички
Републички

Динамика

Носиоци активности

XI 2021

наставници информатике и програмирања

III четвртак у марту
XII 2021-I 2022
IV, V 2022

наставници математике
наставници програмирања
наставници програмирања

Динамика
Април, Мај
Април, Мај
Април, Мај
Април, Мај
Април, Мај

Носилац активности
Весна Савић
Никола Пудар
Душица Антић
Весна Младеновић
Александар Ристић

Ниво

Динамика

Републички

Април, Мај

Носилац активности
Емилија Миљковић, Мара С. Николић
Јелена Атанасковић

Ниво

Динамика

Републички

АПРИЛ МАЈ
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Носилац активности
Милена Вуковић, Тамара Ускоковић
Ана М. Петровић, Крстина Р. Бојовић
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Физчко васпитање
Спортска такмичења одржавају се према оријентацијоном календару такмичења који је подложан променама, првенствено због актуелне
епидемиолошке ситуације. Учешће представника и тимова Прве техничке школе зависиће од исказаних способности и афинитета ученика.
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

СПОРТ/(Носилац активности)
СТРЕЉАШТВО
(Ж. Ерић)
СТОНИ ТЕНИС
(С.Убавкић)
ПЛИВАЊЕ
(Т. Јовановић)
ГИМНАСТИКА
(Ж. Ерић)
КОШАРКА
(З. Гавриловић)
ОДБОЈКА
(С. Убавкић)
БАСКЕТ „3на3“
(З. Гавриловић)
ФУТСАЛ
(Ж. Ерић)
АТЛЕТИКА
(Т. Јовановић, Ж. Ерић)
РУКОМЕТ
(С. Убавкић)
КАРАТЕ
(С. Убавкић)

ШКОЛСКО
ПРВЕНСТВО

ОПШТИНСКО
ПРВЕНСТВО

СВАКИ ОКРУГ УТВРЂУЈЕ
ОРИЈЕНТАЦИОНИ КАЛЕНДАР ЗА
СЕБЕ, СХОДНО
ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ
СИТУАЦИЈИ У ОКРУГУ.

ОКРУЖНО
ПРВЕНСТВО

МЕЂУОКРУЖНО
ПРВЕНСТВО

РЕПУБЛИЧКО
ПРВЕНСТВО

До 30.10.2021.

/

01.-03.12.2021.

До 30.10.2021.

/

06.-10.12.2021.

До 20.11.2021.

/

21.-25.02.2022.

До 10.02.2022.

До 28.02.2022.

14.-18.03.2022.

До 20.02.2022.

До 01.03.2022.

07.-11.03.2022.

До 25.02.2022.

До 05.03.2022.

14.-18.03.2022.

До 20.02.2022.

До 01.03.2022.

21.-24.03.2022.

До 20.03.2022.

До 15.04.2022.

09.-13.05.2022.

До 01.04.2022.

До 05.05.2022.

16.-20.05.2022.

До 20.03.2022.

До 15.04.2022.

23.-27.05.2022.

Одређује Карате федерација Србије
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АКЦИОНИ РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ
за школску 2021/2022. годину
Чланови Стручног актива за развојно планирање:
Милош Марјановић-координатор
Емилија Миљковић
Бојана Поповић-школски психолог
Драгана Зарков-школски педагог
Данко Андријанић
Крстина Ракоњац Бојовић
Миљан Божовић

Срђан Убавкић
Марија Ивановић
Кристина Јеремић
Велимир Дуканац
Данијела Петреш Гајић
Даница Николић, представник Савета родитеља
Раде Веселиновић, представник Школског одбора (ЈЛС)
Софија Јовановић, представник Ученичког парламента

Кључна област: Настава и учење
Чланови задужени за реализацију: Милош Марјановић, Марија Ивановић, Бојана Поповић, психолог, Драгана Зарков, педагог
Р.бр Опис активности
Носиоци активности
Критеријум успеха
Извор доказа
- Уч. постижу боље резултате
Док. тима за обезбеђивање
- Уч. ефикасније користе време за учење на
и развој квалитета
часу,матерјали који се шаљу
Тим за обезбеђивање и
установе
Прилагођавање захтева, темпа
1.
развој квалитета
- Напредовање ученика
рада и могућностима ученицима
Чек листа посећених
установе
- 70 % анкетираних ученика процењује да су
часова
захтеви и темпо рада прилагођени њиховим
Анкета за ученике
могућностима
Прилагођавање наст.
- Боље напредовање ученика и максимално
Дигиталне припреме
материјала, предвиђ. времена и
коришћење својих могућности
наставника, ИОП-и
Стручни тим за
2. пажње индивидуалним
- 70 % анкетираних ученика процењује да је
Евалуација
инклузивно образовање
карактер. ученицима и њиховим
прилагођавање наст. материјала, предвиђ. времена и
Анкета за ученике
образ. васпит. потребама
пажње у складу са њиховим потребама
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Спров. заједничких актив. које
подстичу напредовање и
3.
интеракцију међу учен. у проц.
учења

4. Подизање квалитета наставе

Давање потпуне и разум.
5. информ. уч. о њиховом
напретку

Предм. наставници,
Одељењски старешина,
Ученици,
Тим за заштиту од
дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања

Стручна већа;

Предм. наставници
Стручни актив
за развојно
планирање

Развијати код ученика
6. способности да себи постављају
циљеве учења

Предметни наставник;
Ученици.

Оспособљ. ученика да процени
7. сопств. напредак и напредак
других ученика

Предм. наставници
Ученици

- Боља комуникација
- Већа толеранција
- Уч. разумеју боље јер уче од других

ученика
- 70 % анкетираних уч. сматрају да се
подстичу заједничке активности
- 70 % чек листа подразумева да наставник
усмерава интеракцију међу уч. тако да је она
у функцији учења (индикатор 2.1.5)
- Спров. процене сопственог рада наставник
подиже квалитет наставе
- Резултат анкете са ученицима је бољи на крају
наставне године у односу на крај првог
полугодишта
- Уч. је јасно докле је стигао на путу напретка и
шта још треба да савлада.
- 70 % анкетираних ученика сматра добија
потпуну и разум. информацију о свом
напредовању
- 70 % чек листа са посећених часова
подразумева да је остварен стандард 2.4.3.
- Видно истакнути исходи,
стандарди и критеријуми;
- Уч. успешно постављају циљеве и оспособљени су
да их редефинишу.
- 70 % анкетираних ученика уме да постави себи
циљеве учења
- 70 % чек листа са посећених часова показује
оствареност индикатора 2.4.4.
- Ученици умеју да процене сопствени напредак и
напредак других ученика и на тај начин ефикасније
уче на часу
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Педагошка свеска
Чек листа посећених
часова
Анкета за ученике
Платформа за
електронско учење
Педагошка свеска
Записници са седница
стручних већа,
Анкета за ученике
Педагошка свеска
Платформа за електронско
учење
Чек листа посећених
часова
Анкета за ученике
Педагошка свеска
Сајт школе
Платформа за електронско
учење
Чек листа посећених
часова
Анкета за ученике
Чек листа посећених
часова
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- Ученици истражују, креативни су у проналажењу

Омогућити ученицима да буду
креативани, истрајани,
8. самосталани, одговорани и
успешани
(Пројектна настава)

Стручна већа;
Предм. наставници

Унапређивање квалтета
наставе кроз реализацију
9.
Пројектне наставе
(пројекат у настави)

Стручна већа
Тим за дигиталну
стратегију

решења и до резулт. долазе на различите начине.
- Слободно и артикулисано износе своје
мишљење, презентују научено и постављају
питања,
- Бирају најцелисходније начине и облике рада,
као и наст. материјал,
- Самостални су у раду.
- Мотив. учен. за истраживањем
- Формирана база ученичких радова
(семинарски радови, презентације, пројектна
настава)
- Побољшан практични рад
- Повећање креативности,
- Појачано промишљање,
- Изношење идеја
- Презентовање приручника са сајта школе
- анализа и деф. препорука за рад
- анализа и разм. примера добре праксе

Педагошка свеска
Записници са седница
стручних већа,

Записници са сед. стр.
већа, Документација тима
за дигиталну стратегију

Кључна област: Подршка ученицима
Чланови задужени за реализацију: Кристина Јеремић, Емилија Миљковић, Драгана Зарков-шк. педагог, Крстина Ракоњац Бојовић
Р.бр

Опис активности

Носиоци активности
Критеријум успеха
Координ. и чланови:
Тима за заштиту од ДНЗЗ;
Тима за пружање додатне
Функционисање тимова за
- Израђени оперативни планови заштите и
подршке уч. школе;
евалуације.
1. подршку ученицима у
Вршњачки тим Тим за
- Обилазак одељења првог разреда.
прилагођавању школском животу
инкл. образ. Тима за уч.
парламент; Стр. служба;
Одељењске старешине.
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Извор доказа
Записници са седница и
евиденција активности
тимова.
План транзиције
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2.

3.

4.

5.

Директни контакт са
релевантним инстит.(Центром Наставници;
за соц. рад, Пол. управом
Стручна служба;
Кг,Канц. за младе,Саветов. за
Ученици;
младе,Црвеним крстом, ЈАЗАС- Директор школе;
ом, Инст. за јавно здравље,Завод Помоћник директора;
за стоматологију, Домом уч.
Тим за развој
„Артем“, Јавним пред.) и
међупредметних
њихово правовремено реаговање компетенција и
у циљу пружања подршке
предузетништва.
ученицима.
Наставак спровођења
Директор,
пројекта „Студије без
Предм. наставници,
граница“
Ученици
Орган. програма за развијање
соц. вештина и упозн. са
правима детета (кроз
Наставници;
активности у оквиру Дана
Стручна служба;
породице и Дана толеранције)
Одељењски старешина;
Унапређење међупредметне
Ђачки парламент
компетенције
Одговоран однос према
здрављу
Тим пружање додатне
Идентификовање ученика из
подршке ученицима;
осетљивих група и предузимање Стр. служба;
мера за њихово редовно похађање Одељ. стареш.
наставе
Тим за инклузивно
образовање

Записници
- 70 % анкетираних ученика је задовољно ппруженом
Дописи
подршком од стране институција
Фотографије

- Већи број ученика који настављају школовање у

Чешкој
- размена наставног материјала (електронски)
- 70% ученика је укључено у активности,
- Сви ученици су упознати са правима
детета.
- ученици су на часовима одељењског
старешине упознати са темама које
развијају међупредметну компетенцију,
- одржани су часови редовне наставе који
подржавају ову међупредметну
компетенцију

- Ученици припадници осетљивих група редовно
похађају наставу.
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Фотографије

Записници
Фотографије
Електронски дневник

Извештај о раду стручних
сарадника евиденција
активности тима
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Успостављање механизама за
идентификацију ученика са
6. изузетним способностима и
стварање услова за њихово
напредовање

Ученици
Предметни наставници
Одељењске старешине
Тим за инклузивно
образовање

-Секције
Организација компензаторних
-Вршњачки тим
7. програма за подршку ученицима -Центар за раз.услуга
из осетљивих група
социјалне заштите
„Кнегиња Љубица“

-Идентификовање уч. са изузетним способн.
-Праћење успеха уч. са изузетним способностима
-Уочавање ученика на основу иницијалног
тестирања и првих анализа његових постигнућа
-Индивидуализација образовног приступа (по
потреби ИОП 3)
-Сарадња са научно-истраживачким
институцијама и обезбеђивање могућности да се
ученици укључе у њихове активности

Записници секција и
тима Фотографије
ИОП 3

-Ученици из осетљивих група су задовољни
подршком и постижу боље резултате

Записници секција и
тима

Кључна област: ЕТОС
Чланови задужени за реализацију: Велимир Дуканац, Бојана Поповић-шк. психолог, Срђан Убавкић, Данко Андијанић, Данијела П. Гајић

Носиоци активности Критеријум успеха

Извор доказа

Постигнућа ученика, групе или
одељења и наставника се јавно
1.
истичу и промовишу као лични
успех и успех школе.

Пред. наставници;
Одељ. стар. Тим за
израду и
ажурирање
школског сајта,
Тим за израду шк.
извештаја
Тим за пром. школе

Записници са седнца
одељењскх већа
Евиденција
активности тимова
Сајт школе

Укључ. ученика са сметњама у
2. развоју и инвалид. у различите
активности школе.

Предм. наст.; Одељ.
стар.; Стр. служба;
Координ. секција и
ваннаст. активности

Р.бр

Опис активности

- Бољи успех уч. у наставним и ваннаст.

активностима
- Већа укљученост ученика у друштв. живот
- Сваки ученик има прилику да представи оно у
чему је најбољи и подст. друге да открију своје
таленте.

- Ученици са сметњама и инвалидитетом
су потпуно интегрисани у живот школе
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Записници са седнца
одељењскх већа
Извештај о раду
стручних сарадника
Фотографије
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3.

4.

Функционисање система
заштите од насиља.

Сарадња на свим нивоима у
школи.

Учинити школу центром
5. иновација и васп. образовне
изузетности

Ученици;
Наставници; Одељ.
стар. Стр. служба;
Одељ. већа; Вршњ.
тим; Тим за проф.
развој запослених;
Тим за зашт. од ДНЗЗ
Ученици; Родитељи;
Школски одбор;
Предм. наст. Одељ.
стар. Тим за рад са
ученич. парлам. Стр.
служба; Помоћник
директора; Директор
Предм. наставници;
Одељ. старешина;
Стр. служба; Дир.
Координатори
практичне наставе
Помоћник директора

- Школа је безбедна средина
- 70% анкетираних ученика се осећа безбедно

Резултати анализе стања
безбедности

- Учествовање ученичког парламента у
организацији две хуманитарне акције
-Постоји размена наставног матерјала и
евиденција праћења.
-Учешће на активностима за Дан породице.

Записници школског
одбора
Извештај о раду стручних
сарадника
Евиденција активности
тимова
Фотографије

- Школа препозната као атрактивна, као центар
иновација и као установа чији су ученици веома
цењени у својој струци.
-Позитивна повратна информација од послодавца
где ученици обављају практичну наставу.

Записници са седнца
одељењскх већа
Извештај о раду
стручних сарадника
Фотографије
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Акциони план за унапређивање рада након спроведеног самовредновања у области “ETOС”
Ст.

5.1.

Препоруке
(циљ)
Учинити да ученици
могу слободно да
изразе своје
мишљење и да се
осећају уваженим од
стране наставника
Равноправна
конкуренција
приликом
награђивања
наставника

5.2.

Промоција резултата

Активности
Кроз хоризонтално
стручно усавршавање, као
и кроз рад стручних органа
школе указивати на
неопходност уважавања
ученика и њихових ставова
Донети прецизан и
коректан правилник који ће
рангирати наставнике
према мерљивим
критеријумима, при
доношењу одлуке о
награђивању запослених
Унапредити постојеће и
осмислити још неке
начине промовисања
успеха ученика и
наставника наше школе и
те успехе учинити
видљивим свима у школи,
али и заинтересованима у
локалној и широј
заједници

Индикатори праћења
напретка

Критеријуми
успешности
(очекивани исходи)

Време
реализације

Носиоци
активностии
сарадници

Број наставника који је
прошао обуке које
доводе до повећања
комуникацијских
вештина

Више од 90%
ученика се осећа
уважено и слободно
да изрази своје
ставове

Током
школске
године

Стручни
сарадници

Донет правилник о
награђивању
запослених

Правилник којим је
задовољан највећи
број наставника

До
почетка
школске
2021/2022.

Руководство
школе у сарадњи
са потребним
чиниоцима
живота школе

Број ефикасних начина
на које се промовишу и
подржавају успеси
ученика и наставника у
школи и ван ње

Сваки ученик и
наставник су
задовољни како се
њихови успеси
“виде” и вреднују

Током ове и
до почетка
наредне
школске
године

Руководство
школе у сарадњи
са члановима
тима за
промоцију школе
Ученички
тимови
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5.3.

5.4.

Омогућити да
ученици са
сметњама у развоју
и инвалидитетом
учествују у
различитим
активностима
школе

Приликом анкетирања
ученика у вези са
предлозима ваннаставних
активности, посебно
обратити пажњу на
ученике из ових група и
њихове афинитете

Превентивне
активности везане
за безбедбност

Осмислити и спровести
што већи број
превентивних акција и
активности, чији ће циљ
бити повећање осећаја
безбедности у школи

Побољшати
информисаност
ученика и родитеља
о предузетим
мерама након
извршеног насиља
Подршка
педагошкој
аутономији и
иницијативи
наставника и
стручних
сарадника

Осмислити начине на које
ће ученици и родитељи
добити правовремену
информацију о
активностима предузетим
од стране школе, после
пријављеног насиља
Промовисање иницијативе
и активности наставника
везаних за примену
најсавременијих метода
рада, пројектне наставе,
учешћа у међународним
пројектима, нарочито у
условима наставе на
даљину

Број ученика који учествује у различитим
активностима школе

Сваки ученик има
прилику да
учествује у секцији
која му највише
одговара, али и да
представи себе и
своје таленте током
школовања

Број активности током
школске године

Сваки ученик треба
да прође кроз макар
једну активност која
за циљ има
превенцију насиља и
дискриминације

Формулисан начин
праћења активности у
школи од стране
ученика и родитеља

Сваки учесник
живота школе
добија на време
тачну информацију
о предузетим
активностима и
њиховим резулт.

Број наставника који су
могли са осталима да
поделе своје примере
инспиративне праксе

Све колеге су добро
информисане о томе
које се иновације
уводе у наставу од
стране њихових
колега
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На
почетку
наредне
школске
говине
На почетку
шк. год.
испланирати,
а потом их
спровести у
дело током
године

Стручни
сарадници
Одељењске
старешине
Руководиоци
секција
Ученички
тимови
Вршњачки тим
Уч. парламент
Стручна већа
Одељењске
старешине
Савет родитеља
Тим за ДНЗЗ

До
почетка
наредне
школске
године

Руководство
школе у сарадњи
са Тимом за
ДНЗЗ

Током
школске
године,
по
потреби

Тим за квалитет
Наставници
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Мотивисање
родитеља да се
укључе у рад школе

Мотивисање
наставника да
учествују у
заједничким
активностима са
родитељима и
ученицима

Преиспитивање и
унапређивање
сопствене праксе
5.5.
Коришћење
акционих
истраживања у циљу
увођења иновативне
праксе

На седницама Савета
родитеља осмислити
активности које ће довести
до тога да се што већи број
родитеља активно укључи у
живот и рад школе
(да буду покретачи
заједничких активности
ученика, наставника и
родитеља)
У планиране активности
стручних већа и Тимова,
унети организовање заједн.
активности свих актера
живота школе и
инсистирати на учешћу што
већег броја колега
(спортске, културне,
друштвене игре и
активности)
Оспособити наставнике да
континуирано врше
акциона истраживања и
самоевалуацију свог рада,
да би на основу добијених
резултата могли да
унапређују сопствену
праксу
Наставити са акционим
истраживањима на
нивоу школе из
различитих области

Број родитеља који
активно учествује у
животу и раду школе
(Ову активност
обавезно уградити у
План рада Савета
родитеља)

Велики број
родитеља учествује у
активностима које се
спроводе у школи

На почетку
шк. године
испланирати,
а потом и
спровести
током године
На почетку
шк. године
испланирати,
а потом и
спровести
током године

Савет родитеља
Секције
Вршњачки тим
Ученички
парламент

Број наставника који
учествује у
заједничким, пре свега
ваннаставним
активностима са
ученицима и
родитељима

Више од 50%
наставника активно
и редовно учествује
у овим
активностима

Број наставника који
примењује
самоевалуацију и
акциона истраживања

Преко 70%
наставника има ове
активности као
уобичајен начин
рада

Током ове и
до почетка
наредне
школске
године

Стручни
сарадници, кроз
хоризонтално
усавршавање

Преко 70%
наставника користи
резултате ових
истраживања

Током ове и
до почетка
наредне
школске
године

Тим за квалитет
Стручни
сарадници

Број акционих
истраживања

72

Стручна већа
Секције
Вршњачки тим
Ученички
парлемнт
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Акциони план за унапређивање рада након спроведеног самовредновања у области
“Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима”

Ст.

Препоруке
(циљ)

Примена нових
механизама
мотивације
наставника
6.2.

6.3

Активности

Индикатори праћења
напретка

Критеријуми
успешности
(очекивани
исходи)

Време
реализације

Носиоци
активностии
сарадници

XI

Секретар
Педагошки
колегијум
Комисија за
избор
награђених
наставника

Приликом израде правилника
о награђивању запослених,
предвидети и могућност
материјалног награђивања (за
успехе у образовноваспитном раду (такмичења,
промоција школе,
ваннаставне активности...)

Правилник о
награђивању
запослених

Формирање наградног фонда
од стране некадашњих
ученика школе чије
материјалне могућности и
жеља да помогну, то
омогућују

Формиран фонд

Наставници
награђени у складу
са правилником

XI

Тим за
промоцију и
афирмацију
школе
Школски одбор
Секретар
школе

План рада директора

Увид и надзор
образовноваспитног рада је
редован

IX

Директор
школе

План рада директора

У плану су
видљиви резултати
самопроцене, на
основу којих је
извршено
планирање
професионалног
развоја

IX

Директор
школе

Директор редовно
остварује
инструктивни увид и
надзор у образовноваспитни рад

*Приликом планирања рада
предвидети оптималан број
(20) часова које ће директор
током године посетити

План личног и
професионалног
развоја директора се
заснива на
самопроцени
сопственог рада

Извшити самопроцену
сопственог рада
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Наставници
награђени у складу
са правилником
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6.4.

Умрежавање и
сарадња са другим
школама у циљу
вредновања и
унапређивања наставе

Обновити и успоставити
сарадњу са техничким
школама у Ваљеву, Ужицу и
Краљеву.
Успоставити сарадњу са
школама у граду

6.5.

Наставници користе
ресурсе ван школе у
наставном процесу

*Наставници, чланови
стручних већа ће направити
планове коришћења ресурса
ван школе у наставном
процесу

Протоколи и уговори о
сарадњи

Размена искустава
из области
вредновања и
унапређивања
наставе

IV

Директор
Тим за
промоцију и
афирмацију
школе
Тим за
професионални
развој
запослених

Планови и извештаји о
реализацији истих

70% наставника
користи ресурсе
ван школе у
наставном процесу

IX

Наставници
Стручна већа

*Реализација планова ће бити условљена епидемијском ситуацијом!
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Приоритети из равојног планирања и области самовредновања
Приоритети из равојног планитања и области самовредновања за ову школску годину, дефинисани су на састанку Педагошког колегијума и
саставни су део свих планова рада стручних већа, али и тимова и секција где је то било могуће.
Приоритети из развојног планирања
Р.бр

1.

2.

3.

Циљ
Унапређивање квалтета
наставе кроз реализацију
Пројектне наставе
(пројекат у настави)**

Подршка наставницима и
ученицима у образовно васпитном процесу**

Унапређење
дигиталних компетенција
наставника**

Активност
Упознавање са одликама и фазама
пројектне наставе
Анализа и дефинисање препорука
за рад
Евалуација резултата и
постигнућа у пројектној настави
Упознавање са предностима
формирања базе знања и њених
категорија (ученички радови,
наставни материјали, примери
добре праксе, критеријуми
оцењивања)
Дефинисање критеријума и
начина достављања материјала
Увид у базу знања и давање
предлога за побољшање
Утврђивање потреба и ресурса за
унапређење дигиталних
компетенција наставника
Информисање и размена запажања
након реализованих обука

Начин реализације
Презентовање приручника са сајта наше
школе
Размена запажања са реализоване
пројектне наставe
Анализа и размена примера добре праксе

Носиоци
Чланови
стручног
већа

На основу искустава из онлајн наставе дати Чланови
предлоге о садржајима који би требало да
стручног
се нађу у бази
већа
Договор и подела задужења
Достављање материјала, aнализа и праћење
достављених материјала
Анализа досадашњих искустава у настави
на даљину и давање предлога за стручно
усавршавање (на основу самопроцене)
Дискусија и анализа о начинима примене
наученог
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Чланови
стручног
већа
Чланови
стручног
већа

Временска
динамика
Стручна
већа ће сама
одабрати

IX

IX

IX
XI, I, IV, VI

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Приоритети из области самовредновања
Р.бр

Циљ

Активност

1.

Омогућити да ученици
са сметњама у развоју и
инвалидитетом учествуј
у у различитим
активностима школе*

Мотивисање ученика за учешће у
раду секција које му највише
одговарају и да представи себе и своје
таленте током школовања

Самопроцена и
унапређивање
сопствене праксе*

Наставници и стручни сарадници
континуирано врше самоевалуацију
свог рада, да би на основу добијених
резултата могли да унапређују
сопствену праксу

Родитељи активно
учествују у животу и
раду школе*

На основу резултата анкете о
начинима партиципације родитеља у
школском животу, наставници
планирају активности које могу да
укључе родитеље у што већем броју.
Мотивисање наставника да учествују
у заједничким активностима са
родитељима и ученицима

Више од 70%
наставника користи
ресурсе ван школе у
функцији наставе и
учења*

Током глобалног и оперативног
планирања наставници укључују и
ресурсе ван школе

2.

3.

4.

Начин реализације
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Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа
Израда инструмента (упитника)
за евалуацију рада наставника
и стручних сарадника.
Анализа резултата и прављење
плана побољшања на
седницама стручних већа
У планиране активности
стручних већа и тимова, унети
организовање заједничких
активности (спортске,
културне, друштвене игре),
поводом обележавања
значајних догађаја (Дан школе,
Дани породице, Дани
толеранције....)
Мапирање ресурса ван школе
(културне и научне
институције, историјски
локалитети, привредне и друге
организације и сл.).
Израда плана коришћења
ресурса (временска динамика,
начин реализацје)

Носиоци
Чланови
стручног већа,
одељењске
старешине.
Руководиоци
секција, СТИО

Временска
динамика
IX
Према плану
рада секција

Чланови
стручног већа;
Стручни
сарадници

XII

Чланови
стручног већа.

IX

V

Одељењске
старешине

(У планове унети
на почетку
школске године,
а током године
реализовати)

Чланови
стручног већа.

У планове унети
на почетку
школске године,
а током године
реализовати

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

ПЛАНОВИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

План рада Школског одбора
План рада Директора школе
План рада Помоћника директора
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

Заједничко упутство за све седнице
саветодавних, управних, руководећих, стручних органа школе,
стручних већа, стручних актива и тимова
На почетку сваке седнице:
Усвајање дневног реда за текућу седницу, уз могућност гласања о измени и допуни предложеног дневног реда.
Председавајући обавештава чланове о термину и начину одржавања седнице, уз достављање предложеног дневног
реда, по правилу најмање два дана пре заказане седнице.
Усвајање записника са претходне седнице, уз уважавање основаних приговора.
Записник са претходне седнице мора бити прослеђен свим члановима пре заказане седнице, а у случајемима када је
то прописано, оверен записник мора бити истакнут и на огласној табли у наставничкој канцеларији школе.
Записници о раду Тимова, Стручних актива и Секција, биће истакнути на Гугл-диску, само у случају ако не садрже
осетљиве податке о ученицима, родитељима, наставницима.
Записници о раду Стручних већа биће архивирани у Ес-Дневнику, у делу које за то предвиђен.
На крају сваке седнице:
Информације о актуелним питањима.
Разно.
По потреби:
Могуће је одржавати и ванредне седнице на којима се на дневном реду могу наћи она питања која су у делокругу рада
саветодавних, управних, руководећих и стручних органа, актива, већа и тимова, а која, због своје природе, нису могла бити
унапред планирана.
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
План рада Школског одбора
Раде Веселиновић, представник јединице локалне самоуправе
Славиша Планић, представник Савета родитеља
Марија Тешић, представник Савета родитеља
Саша Стојановић, представник Савета родитеља
Милош Миладиновић и Јелена Живковић, представници УП

Председник: Вера Лазић (представник запослених)
Јасмина Банковић, представник запослених
Славиша Станковић, представник запослених
Саша Глишовић, представник јединице локалне самоуправе
Будимир Јоксимовић, представник јединице локалне самоуправе

Напомена: Мандат школског одбора истиче 27. априла 2022. године.
Р. бр.
седнице

Прва
седница
Школског
одбора

Циљ

Активност

Функционисање
школе у складу
са законом и
Статутом

Усвајање Извештаја о реализацији
Годишњег плана рада за 2020/2021.
Усвајање Годишњег плана рада за
школску 2021/2022.
Усвајање извештаја о раду директора
школе у шк. 2020/2021.
Усвајање извештаја о реализацији
програма заштите од ДНЗЗ и раду Тима
за заштиту од ДНЗЗ у шк. 2020/2021. год.
Усвајање извештаја о реализацији
Развојног плана школе у шк. 2020/2021.
Усвајање извештаја о стручном
усавршавању за школску 2020/2021.
Доношење плана стручног усавршавања
за школску 2021/2022.
Давање сагласности на план рада
директора школе за школску 2021/2022.
Именовање чланова Школског одбора у
Тим за самовредновање, стручни актив за
Развојно планирање, Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе.
Упознавање са ОП реализације наставе
услед актуелне епидемиолошке
ситуације.
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Начин реализације
(како)

Носиоци
активности

Динамика

Одржавање седнице са утврђеним
дневним редом.
Председавајући школског одбора
обавештава чланове о дневном
реду седнице и подсећа на
Пословник о раду.
Дневни ред пише секретар.
Записник се води у посебној
свесци која се налази код
секретара школе.
Записник се објављује на огласној
табли.
Записник са претходне седнице се
обавезно доставља члановима
школског одбора уз заказивање
нове седнице са могућношћу
стављања примедби.

Записничар:
секретар школе,
Председавајући и
чланови ШО,
Директор школе,
Координатори стр.
актива и тимова,
Представници УП,
Представник
синдиката

IX

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. бр.
седнице

Циљ

Друга
седница
школског
одбора

Функционисање
школе у складу
са законом и
Статутом;
Сарадња са ШУ
Крагујевац

Активност
Представљање нових чланова ШО из
Савета родитеља
Доношење одлуке о спровођењу
годишњег пописа имовине и обавеза.

Предлог плана уписа за наредну школску
годину

Усвајање финансијског плана за
2022.годину
Усвајање извештаја о годишњем попису
имовине и обавеза.
Трећа
седница
школског
одбора

Функционисање
школе у складу
са законом и
Статутом

Усвајање Плана јавних набавки за
2022.годину.

Покретање поступка за именовање
чланова органа управљања
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Начин реализације
(како)
Одржавање седнице са утврђеним
дневним редом.
Председавајући школског одбора
обавештава чланове школског
одбора о дневном реду седнице,
подсећа на Пословник о раду
школског одбора.
Дневни ред пише секретар школе;
Записник се води у посебној
свесци која се налази код
секретара школе. Записник се
објављује на огласној табли.
Записник са претходне седнице се
обавезно доставља члановима
школског одбора уз заказивање
нове седнице.
Одржавање седнице са утврђеним
дневним редом. Председавајући
школског одбора обавештава
чланове школског одбора о
дневном реду седнице, подсећа на
Пословник о раду школског
одбора. Дневни ред пише секретар
школе. Записник се води у
посебној свесци која се налази код
секретара школе Записник се
објављује на огласној табли.
Записник са претходне седнице се
обавезно доставља члановима
школског одбора уз заказивање
нове седнице

Носиоци
активности

Динамика

Записничар:
секретар школе,
Председавајући и
чланови ШО,
Директор школе,
Представници УП,
Представник
синдиката

XII

Записничар:
секретар школе,
Председавајући и
чланови ШО,
Директор школе,
Шеф
рачуноводства,
Представници УП,
Представник
синдиката

I
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Р. бр.
седнице

Циљ

Четврта
седница
школског
одбора

Функционисање
школе у складу
са законом и
Статутом

Пета
седница
школског
одбора

Функционисање
школе у складу
са законом и
Статутом

Шеста
седницa
школског
одбора

Функционисање
школе у складу
са законом и
Статутом

Активност
Разматрање успеха и дисциплине ученика
на крају првог полугодишта и мера за
њихово побољшање
Усвајање полугодишњег извештаја о раду
Тима за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
Усвајање полугодишњег извештаја о
реализацији Развојног плана школе.
Усвајање полугодишњег извештаја о
самоведновању
Усвајање полугодишњег извештаја о
реализацији ГПР 2021/2022.
Усвајање полугодишњег извештаја о раду
директора школе у шк. 2021/2022.
Представљање новоизабраних чланова
школског одбора
Конституисање новог школског одбора и
избор председника

Начин реализације
(како)
Одржавање седнице са утврђеним
дневним редом. Председавајући
ШО обавештава чланове ШО о
дневном реду седнице, подсећа на
Пословник о раду школског
одбора. Дневни ред пише секретар
школе. Записник се води у
посебној свесци која се налази код
секретара школе. Записник се
објављује на огласној табли.
Записник са претх. седнице се
обавезно доставља члановима ШО
уз заказивање нове седнице.

Одржавање седнице са утврђеним
дневним редом.
Избор председника се врши јавним
гласањем
Одржавање седнице са утврђеним
Именовање чланова комисије за бодовање
дневним редом. Председавајући
запослених за чијим радом је делимично
ШО обавештава чланове ШО о
или потпуно престала потреба
дневном реду седнице, подсећа на
Пословник о раду школског
Разматрање успеха и дисциплине ученика одбора. Дневни ред пише секретар.
на крају II полуг. и мера за побољшање
Записник се води у посебној
свесци коју чува секретар.
Разматрање успеха на матурским и
Записник
се објављује на огласној
завршним испитима
табли. Записник са претх. седнице
Доношење одлуке о годишњем одмору
обавезно се доставља члановима
директора школе.
ШО пре заказивање нове седнице.

Инструмент праћења: записници са седница школског одбора, усвојена документа , извештаји , архива
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Носиоци
активности
Записничар:
секретар школе,
Председавајући и
чланови ШО,
Школски педагог,
Шеф
рачуноводства,
Директор,
руководилац СА за
разв. планирање,
руководилац Тима
за самовредновање,
Представници УП,
Пред. синдиката

Динамика

II

V
Записничар:
секретар школе;
Председавајући
школског одбора,
новоизабрани
чланови ШО,
Директор школе,
Предс. Синдиката,
представници УП

VI

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

План рада Директора школе
Основне функције директора школе су:
 Планирање
 Организовање
 Руковођење
 Кадрови
 Контрола
Рад директора школе заснива се на примени и спровођењу ЗОСОВ-а и обухвата следеће активности:

Планирање, организовање и праћење образовно – васпитног рада

Организовање и обављање педагошко – инструктивног рада, праћење квалитета образовно – васпитног рада и педагошке праксе

Рад на осигурању квалитета и унапређењу обазовно – васпитног рада

Рад на остваривању развојног плана школе

Контрола и руковођење коришћења финансијских средстава утврђених финансијским планом установе

Сарадња са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима

Планирање и праћење стручног усаврашавања наставника

Предузимање мера у случајевима повреде закона

Предузимање мера ради извршавања налога просветних инспектора, просветних саветника и осталих инспекцијских органа

Контрола благовременог и тачног уноса базе података у оквиру јединственог информационог система просвете

Контрола благовременог објављивања и обавештавања запослених, ученика, родитеља, односно старатеља, стручних органа и органа
управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа

Сазивање и руковођење седница Наставничког већа и Педагошког колегијума

Образовање стручних тела и тимова, као и усмеравање и усклађивање рада стручних органа у установи

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

Подношење извештаја органима управљања

Доношење општих аката о организацији и систематизацији послова
Директор школе ће, у складу са законским прописима и статутом школе, обављати пословодну функцију која подразумева спровођење и
извршавање прописа и предузимање мера за њихову реализацију, законски заступа школу. У оквиру оперативног планирања и реализације својих
функција, ослањаће се на недељне састанке са својим колегијумом који чине: помоћници директора, организатор практичне наставе, стручни
сарадници (ППС), секретар, шеф рачуноводства и по потреби други запослени.
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

Директор школе: Зоран Зорић

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ
Планирање и праћење реализације акционог плана за развојно
планирање и активно учешће у раду
Планирање рада, руковођење и активно учешће у раду Н. већа
Планирање и активно учешће у раду Тима за заштиту од ДНЗЗ
у оквиру посебног протокола за заштиту деце од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Планирање рада, руковођење и активно учешће у раду
Педагошког колегијума
Планирање уписа за наредну школску годину
Планирање реализације самовредновања установе
Планирање и праћење израде акционог плана за реализацију
Развојног плана школе за школску 2021/2022. годину
Планирање и праћење израде ГПР школе и Редовни састанци
ради поделе послова и праћења израде делова ГПР

08

07

06

Носиоци
05

04

03

02

01

12

11

Месец:

10

Време реализације
09

Програмски садржаји / активности
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

Усклађивање свих елемената ГПР са акционим планом за РПШ

*

Формирање Тимова ГПР за наредну школску годину

*

Планирање сопственог рада на годишњем и месечном нивоу

*

Планирање стручног усавршавања запослених

*

Организацијско планирање:
Предлагање садржаја и начина рада у годишњем плану и
програму рада школе
Организација наставе у сарадњи са помоћницима

*
*

*

*

*
*

*

*

*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Директор, Стр. актив за
развојно планирање
Директор
Директор, ППС, секретар,
помоћници, шк. полицајац,
Тим за заштиту од ДНЗЗ
Директор, ПП служба,
педагошки колегијум
Стручни органи, директор
Тим за самовредновање
Директор, Тим за развојно
планирање установе
Директор, ПП служба,
помоћници директора
Тим за обезб. квалитета и
развој установе, директор
Педагошки колегијум,
ППС, директор
Директор
Директор, ППС, Педаг.
колегијум, Тим за проф.
развој запослених
Тим за обезбеђ. квалитета и
развој установе
Директор, помоћници

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Праћење полазних основа, измена и допуна у Сл. и Пр. гласн.
Организациони послови на обезбеђењу материјално–техничких
услова за образовно-васпитни рад
Организ. послова ваннаставног особља
План текућег одржавања и инвестиција у зграду и матер. сред.
Организ. и утврђивање распореда полагања испита ванред. уч.
Организација остваривања програма образовања и васпитања
Образовање стручних тела и тимова и одређивање кординатора
и дефинисање описа послова и одговорности
Иницирање израде распореда рада свих служби–распоред рада,
радно време, пријем странака, ученика
Праћење примене распореда часова, организовање распореда
редовне, додатне и допунске наставе, као и ваннаст. активности
Утврђивање термина одељ. старешина за пријем родитеља
Усмеравање и усклађивање рада стручних органа у школи
Израда овлашћења за сва руководећа места у школи
Организовање израде распореда часова за наредну шк. годину
Организација рада по кабинетима и процена искоришћености
простора у циљу успостављања ефективнијег и ефикаснијег
система руковођења у складу са развојним планирањем
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*
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*

*

*
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*

*

*

*

*

*

*
*

*
*
*
*

*

*

Организовање сопственог рада, успостављање процедура.

*

Организација израде ИС „ЈИСП“, праћење и контрола.
Утврђивање поступка за примену сваке законске иновације,
правилника или уредбе о начину школског пословања и
образовно-васпитног деловања.
Осигуравање услова за финанс. пословање у складу са Законом
Организација прославе дана школе и Школске славе
Организација разних трибина
Организација учешћа школе на Сајму образовања
Организовање екскурзија за ученике
Организ. и праћење реализ. учен. такмичења, сусрета и смотри

*

*

*
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*

*

*

*

*

*

Дир. помоћници, Секретар

*

Директор, Секретар
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*

*
*
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*
*
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*
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*
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*

*
*

Шеф рачуноводства
Директор, помоћници
Стручни органи
Помоћници директора,
директор
ППС, одељ. старешине,
наставници, директор
ППС, помоћници
Директор
Секретар, директор
Помоћници, директор
Стручни органи

*

Колегијум, стручни
органи, директор
Помоћници, секретар
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*

*
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*

Организовање годишњег пописа

*
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*
*

Колегијум, ППС, секретар,
директор
Шеф рачуновод. секретар
Одбор и СВ, директор
Тимови, директор
Стручна већа, директор
ОВ, Од. стар. директор
Стручна већа, директор
Шеф рачуновод. директор,
секретар, комисије

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
РУКОВОЂЕЊЕ
Старање о остваривању РПШ.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дефинисање организационе структуре запослених.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Људски ресурси, дефицитарни и суфицитарни кадрови, потребе
*
за оглашавањем радних места.
Упознавање са променама у законској регулативи.
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Руковођење седницама стручних органа школе.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Праћење рада администрат. финансијске и техничке службе.
Припрема елемената за одлуке Школског одбора.
Планирање радних састанака.

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

Састанци мини колегијума.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Састанци педагошког колегијума.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ситуациони сусрети и разговори са радницима.
Доношење одлука и решења у складу са Законом и Статутом.
Доношење општих аката из своје надлежности.
Предузимање мера по налогу просветних инспектора и
просветних саветника, те других инспекцијских органа.
Старање о осигурању квалитета, самовредн. остваривању
стандарда постигнућа и унапређивању образ. васпитног рада.
ВРЕДНОВАЊЕ
Осигурање квалитета рада кроз континуирано праћење
вредновања кључних области, на основу ГПР, у складу са
законом и правилницима.
Самовредновање у областима:
Подршка ученицима и Образовна постигнућа ученика
Учешће у избору области и изради програма самовредновања
рада школе и увођења квалитета.
Праћење припремања наставника за наставу.
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*

Директор, Стручни органи
Тим за обезб. квалитета и
развој установе
Помоћници, Секретар,
стручна већа
Секретар
Директор, Колегијум,
стручна већа
Шеф рачуноводства
Секретар
Директор, Колегијум
Директор, помоћници,
Шеф рачун. секретар, ППС
Директор, помоћници,
ППС, Стр. већа, Стр.
активи, Тимови
Директор, Мини колегијум
Директор, секретар
Секретар, стручне службе
Директор, секретар,
помоћници
Директор, Стручни органи,
Стручне службе, МПНТР

Стручни органи, Тимови

Тим, Стручни органи

*
*
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Директор, ПП служба

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Праћење и процена примене нових наставних метода.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Праћење и процена ефеката примене искустава са семинара и
обука наставника.

Директор, помоћници,
ПП служба

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Директор, Колегијум

*

Директор, ПК. Тим за
професионални развој зап.
и Тим за квалитет

Процена реализације плана стручног усавршавања запослених.
Праћење и процена реализације огледних наставних планова и
програма (планова наставе и учења).
Праћење и процена односа на релацији ученик-наставник.
Праћење и процена испитивања и оцењивања ученика.
Увид у правилност, редовност и потпуност вођења педагошке
документације (писане и електронске).
Увид у тимски рад наставника у стручним већима, стручним
активима, одборима и друго.
Праћење ученичког понашања.
Сагледавање њиховог доживљавања школе.
Праћење сарадње са родититељима.
Сагледавање њиховог доживљавања школе.
Праћење уписа матураната на високошколске установе
(факултете) као и њихово запошљавање.
ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД
Педагошко-инструктивна помоћ у етапи припр. за наставу.
Разговори са наставницима-почетницима, именовање ментора,
увођење у посао и праћење рада (стратешки циљ РПШ).
Провера оспособ. наставника за полагање испита за лиценцу.
Посета часова редовне наставе:
3 часа опште-образовних предмета
4 часа стручних предмета
1 час праксе
10 часова код наставника где ученици имају велики број слабих
оцена или је било жалби на оцену
(педагошко – инструктивни рад реализоваће се праћењем Еучионица и уживо када о дозволи епидемиолошка ситуација)
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Од. веће и Од. старешина

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*
*

ППС

*

Директор, помоћници,
педагод школе

*

*

*

*

*

*

*

ППС
Стручни органи,
Одељењске старешине
ППС, Савет родитеља,
Одељењске старешине
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*

*

*

*

*

*

Стручна већа, ППС, ПД

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Комисија

*

*
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*

Одељењске старешине
Стручна већа

*

*

*

*

*

Директор ,ППС,
помоћници,
Тим за праћење еучионица
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Посета часовима допунског рада: 2 часа
Посета часовима додатног рада: 2 часа
Посета ваннаставним активностима: 2 часа
Разговор са наставницима и увид у рад у настави и ваннастав.
активностима: припремање за рад, однос ученик-наставник,
примена иновација, испитивање и оцењивање, на основу
писмених извештаја комисије која ће посетити часове.
Планирање и држање родитељских састанака у оквиру
редовних припрема за реализацију и извођење екскурзија.
Помоћ ученицима у остваривању њихових права и дужности.

Иницирање стручних служби и стручних тимова у изради
пројеката и њиховој реализацији.
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*

*

ППС, Директор
ППС, Директор
Руководиоци секција
*

Директор

*

*

*

*

*

ППС, помоћници
директора
УП, ППС, Одељ. стар. Тим
за подршку, Савет
родитеља
ППС, Одељењске
старешине, Савет родитеља
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*
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*
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*

-подстицање на израду дидактичких средстава и наст. матер.

*

*
*
*

*

Помоћ родитељима/старат. у сврху остваривања њихових права
*
и пуног учешћа и саодговорности у образ. васп. процесу.
Помоћ наставницима и стручним сарадницима у сврху
*
побољшања њихове ефикасности и креативности.
Унапређивање образ. васпит. рада:
*
-огледни часови, организација, реализација и посета

*

*
*
*

ППС, колегијум
Стручни органи
Пед. колег. Тим за пројек.
Стр. већа, ППС, помоћници

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ
Континуирана сарадња са МПНТР, ШУ у Крагујевцу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сарадња са локалном самоуправом.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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. институцијама,
црквеном заједницом.
Континуирана сарадња са социјалним партнерима, НСЗ, Прив.
комором и високошк. установама у реализацији редовних наст.
активности као и реализацији пројеката и других видова сар.
Сарадња са Министарством унутрашњих послова.
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*

*

Колегијум
Директор, ППС,
помоћници

*

Директор, ППС, Тим за
промоцију и маркетинг

*

Организатор ПН и вежби
Колегијум, стручни органи

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Сарадња са инспекцијским органима.
Сарадња са школом из Соколница у Чешкој и Монтажним
колеџом из Јекатеринбурга у Руској федерацији.
Сарадња са заинтересованим социјалним партнерима у вези
реализације практичне наставе.
Припрема, конкурисање и реализација нових пројеката.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сарадња са медијима у циљу промоције школе.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Учешће на Сајму образовања.

*

Директор

*

*

Колегијум, стручни органи

*

Организатори практичне
наставе и вежби
Ученици и запослени, СВ
Стр. већа, ученици, Тим за
маркетинг и пром. школе
Стручни органи

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Лична евиденција у бележници.
Израда периодичних и год. анализа и извештаја о успеху
ученика и остварењу годишњег плана и програма рада школе.

*

Информисање запослених, стр. органа и органа управљања.

*

Информисање Савета родитеља

*

Подношење извештаја ШО о сопственом раду и раду установе
Израда извештаја о финансијском пословању
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Према властитом индивидуалном плану и програму стручног
усавршавања по следећим подручјима: -закони, правилници,
упутства; -педагогија, дидактика, методика; -педагошка и
развојна психологија; -комуникација и конфликт; -руковођење;
-мултимед. извори информација и информатизација школе
Учествовање у раду општинског и окружног актива директора,
стручних скупова, заједница школа и др.
Успостављање сарадње са Центром за стручно усавршавање
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
Различити непланирани послови
Годишњи одмор

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

ППС, стручни органи

*
*

*

*

*

Лично

*

*
*

Директор, помоћници,
ППС, чланови колегијум
Директор, координатори
тимова, ППС
Директор
Шеф рачуноводства

*

Колегијум

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Колегијум

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Колегијум

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

По потреби
Школски одбор
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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 ШO, а континуир. извештава ШO о активностима у школи и релев. одлукама
-Пре подношења извештаја о раду, на седници НВ се у оквиру анализе ГПР врши анализа реализације плана и програма директора
План рада Помоћника директора
Помоћници директора: Зоран Николић за смену ,,А“ и Тамара Ускоковић за смену ,,Б“
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

Циљ

Активност

Начин реализације

Успешан почетак
школске године
Израда докумената
школе
Ефикасност рада
школе
Организација образ.
васпитног рада

Организационе припреме за
почетак школске године

Израда појединих садржаја, ажурирање
докум, планирање активности и задужења
Израда појединих садржаја, планирање
активности и задужења
Уношење и ажурирање података о
запосленима
Информисање ученика и одељењских
стареш. о свим активностима у школи
Реализација часова у складу са планом и
програмом предмета

5.

Реализација наставе

6.

Афирмација школе

7.

Побољшање здравља
ученика
Безбедност ученика

8.

Учешће у изради ГПР школе
Задужења наставника у оквиру
40-сатне недеље
Сарадња са ученицима и
одељењским старешинама
Реализација наставе у складу са
40. час. ангажовањем помоћника
Дан школе, Школска слава,
предавања и трибине, хуман.
активности, промоција
факултета и високих школа
Организација систематских
зубарских прегледа
Сарадња са шк. полицајцем

9.

Успешна сарадња са
родитељима

Сарадња са родитељима

10.

Квалитетан рад
стручних органа

Координиација рада Стр. већа и
актива, Одељ. и Наставничког
већа, Учешће у раду Тимова у
школи и Педагошког колегијума

Реализација према ГПР школе, као и
према захтевима појединих институција
Систематски преглед у оквиру школе
Свакодневни непосредни контакт
Информисање родитеља, координација
рада између родитеља и одељењских
старешина
Председавање седницама Одељ. већа и
присуство седницама Стр. већа и
Педагошког колегијума, састанцима
тимова
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Носиоци
активности
Помоћници, руков.
СВ, тим за распоред
Помоћници, ППС,
руководиоци СВ
Помоћници
Помоћници, ППС,
руководиоци СВ
Помоћници
директора

Динамика
VIII,IX
VIII,IX
IX
IX-VI
IX-VI

Помоћници
директора

IX-VI

Помоћници дир,
одељ. старешине
Помоћници дир.

IX-VI

Помоћници, одељ.
старешине

IX-VI

Помоћници
директора,
руководиоци СВ,
стручни сарадници

IX-VI

IX-VI

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Ред.
бр.

Циљ

Динамика

Посета часова наставника

Израда плана посете часова, утврђивање
присуства појединих индикатора на
обрасцу за посматрање и вредновање часа,
процена остварености стандарда, разговор
са наставницима после посете

Носиоци
активности
Помоћници, стручни
сарадници, директор,
чланови Тима за
самовредновање

IX-VI

Увођење у наставу нових колега

Упутства, распоред, посета часовима
и преглед е-учионица

Помоћн. директора
стручни сарадн.

IX-VI

Размена уч. и наставника са
школом ЕЕШ из Соколница,
Промоција наше школе учен.
основних школа, Рад у
Заједницама стр. школа

Посета школи у Чешкој као и послови око
школовања наших ђака, Отворена врата за
основце и организовање часова, састанци
Заједнице

Помоћн.
директораТим за
промоцију школе,
Стручна већа,

IX-VI

Организовање са одељ. старешинама
друштвено користног рада, као део
појачаног васп. рада.
Праћење реализације плана и програма
ескурзије
Организ. дежурстава наставника на
такмич. матурским испитима дежурства
по налогу школске управе

Помоћн. директора,
Одељ. стареш. Тим за
заштиту од ДНЗЗ
Помоћн. директора,
Одељ. стар.

Активност

Начин реализације

11.

Подизање квалитета
наставе

12.

Педаг. инстр. надзор
и увид у рад нових
колега

13.

Сарадња са другим
образовноваспитним
установама

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Развијање
одговорности код
ученика
Успешно реализ.
екскурзија
Реализација планир.
такмичења, матур.
испита и тестова
Систематизација
података
Успешан рад школе

Преглед документације, и
обрада података за статистику
Организација уписа ученика

Успешан почетак
нове школске године

Организационе припреме за
почетак нове школске године

Организовање друштвено
корисног рада
Организовање, припремање, и
праћење школских екскурзија
Израда плана ангажовања
наставника

Праћење ажурирања књига евиденције
План. распореда, уписн. комис. Супервиз.
Израда планова и садржаја, ажурирање
докумената, планирање и расодела часова,
активности и задужења

X-VI
IX-V

Помоћн. директора
Стручна већа

IX-VI

Помоћн. директора,
Стручни сардници
Помоћници, стр. већа

IX-VIII

Помоћници, руков.
СВ, Тим за распоред

VII-VIII

V-VII

Инструменти праћења: Евиденција помоћника, огласна табла, сајт школе, извештаји, припреме за час, обрасци за посматрање и вредновање часа
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ПЛАНОВИ РАДА САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
План рада Савета родитеља
План рада Педагошког колегијума
План рада Психолога
План рада Педагога
План рада Школских библиотекара
План рада Организатора практичне наставе и вежби
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План рада Савета родитеља
Р. бр.

Циљ

Укључивање родитеља
у рад школе
1. седница

Подршка ученицима
Информисање о
важећим документима

2. седница

Сагледавање резултата
ученика и предлог
мера за побољшање
успеха

3. седница

Сагледавање резултата
ученика и предлог
мера за побољшање
успеха

Активност
Конституисање новог Савета родитеља.
Упознавање родитеља са Правилником
рада Сав. родитељa. Конституисање
новог Савета и избор председника,
заменика и записничара. Избор нових
представника у локални Савет
родитеља, Стр. актив за развојно
планирање, и Тимове: за
Самовредновање, за обезб. квалитета и
развој установе и за заштиту од ДНЗЗ.
Упознавање са Акционим планом за
2021/22. у области Самовредновање.
Разматрање предлога новог ГПР и
извештаја о остваривању прошлогод.
ГПР. Упознавање са одабраним
уџбеницима за 2021/22. Предлог ШО
висине износа и намене коришћења
средстава прикупљених од родитеља.
Именовање члана комисије за избор
осигуравајуће куће за ученике.
Анализа успеха на крају I класиф.
периода. Извештај о средствима
утрошеним за подизање уч. стандарда.
Предлагање мера за осигурање
квалитета и унапређ. образ. васп. рада
Анализа успеха на крају I полугод.
Упознавање родитеља са радом Учен.
парламента и њиховим активностима.
Извештај о реализацији плана мера за
унапређење успеха. Извештај о реализ.
планираних активности из ГПР (пре
свега самовредн. и активности из РП)
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Начин реализације

Носиоци

Динамика

Заједнички састанак.
Презентације.
Мејл комуникација
са родитељима.

Директор.
Стр. сарадници
Д. Зарков и
Б. Поповић,
М. Ивезић,
М. Марјановић

IX

Усмени извештај

Школски
педагог,
Директор
школе

X

Извештавање у усменој
форми и прослеђивање
Полугодишњег
извештаја на мејл

Шк. педагог,
психолог,
директор.
Председник
Ученичког
парламента.

I
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4. седница

Сагледавање резултата
ученика и предлог
мера за побољшање
успеха

5. седница

Сагледавање резултата
ученика и предлог
мера за побољшање
успеха ученика.
Евалуација рада савета
родитеља

Анализа успеха на крају III класиф.
периода. Извештај о раду Тима за
заштиту од ДНЗЗ
Анализа успеха на крају II
полугодишта. Постугнућа наших
ученика на спортским и другим
такмичењима. Награде и похвале.
Извештај о утрошку средстава за
подизање ученичког стандарда.
Упозавање чланова Савета родитеља са
резултатима анкете о евалуацији рада

Усмени извештај

Шк. педагог
Координатор
тима за заштиту
од ДНЗЗ

I, IV, VI

Усмени извештај,
дискусија и гласање
Анкета

Шк. Педагог,
директор,
представник
родитеља,
од. старешина,
стр. сарадници

VI

Напомена: У складу са прерпорукама Кризног штаба и МПНТР, Савет родитеља ће разматрати предлоге релација екскурзија;
усвајати предлоге на избор агенције за реализацију екскурзије, као и извештаје о њиховој реализацији када се буду стекли услови за то. У
тренутку израде плана Савета родитеља, није могуће предвидети временску динамику за ове активности (услед актуелне епидемиолошке
ситуације) и зато нису дате у табели.
Инструмент праћења: записник, мејл комуникација, извештај
План рада Педагошког колегијума
Р. бр.

1.

Циљ
Операционализација
активности за идућу
школску годину

Активност

Начин реализације

Носиоци

Динамика

Израда плана рада колегијума за
школску 2021-2022. годину

Сагледавање потреба и анализа
прошлогод. рада

Директор
ПК

IX

Усагласити активности
на нивоу школе

Усаглашавање планова рада
Педагошког колегујума, Акционог
развојног плана и свих стр. и разр.
већа, стр. сарадника и органа
управ.

Састанци и размена планова

Чланови ПК

IX

Унапређење квалитета
рада установе

Планирање мера за унапређење рада
за школску 2021-2022. годину

Анализа развојних циљева и
закључака тима за
самовредновање

Чланови ПК

IX
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2.

3.

Оптимално
функционисање школе и
одржавање образ.
прoфила
Побољшање
компетенција и
мотивација наставника
Повећање квалитета и
остваривање активн. из
плана мера за унапр.
рада установе

Планирање стручног усавршавања
у школској 2021-2022. години
Анализа и праћење реализације
усвојених мера за унапређивање
рада установе и предлагање нових
мера

Повећање квалитета
рада, стандардизација
рада и јавност рада

Ажурирање Школског програма
Ажурирање сајта школе

Остваривање развојног
циља у области Настава
и учење

Подстицање стварања заједнице
учења и хоризонталног
усавршавања

Разматрање потребе за
организовањем
инклузивне наставе и
састанак са представн.
основних школа

Анализа прикупљених
информација од одељењских
старешина и предметних
наставника

Неговање идентитета
школе и припадности
школи
Остваривање
приоритета из области
самовредн. Управљање
људским и материјал.
ресурсима*

Дефинисање координатора и
чланова тимова, одређивање
одељењских старешина

Организација прославе Дана
Школе
Спров. процене сопственог рада
наставник подиже квалитет
наставе
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Предлози председника
подручја рада и договор са
директором, предлози чланова
стручних већа
На основу процене компет.
Стр. већа праве наставника
планове стручних већа

Председници
струч. већа и
директор

IX

Чланови ПК

VIII, IX

Извештај чланова колегијума о
предузетим активностима на
мес. нивоу, дискусија

Чланови ПК-а

IX

Извештај тима
Подела задужења

Тим за шк.
програм, Тим за
одржавање
сајта, Чланови
ПК

IX и до краја
године

Чланови ПК

X и током
целе године

Директор
Чланови ПК

X
Тромесечно,
односно
полугодишње

Директор
Чланови ПК

X

Пред. Стр. већа

X

Учествовање на месечном
нивоу у активн. заједнице
(през. примера добре праксе,
метода учења...), Информисање
чл. већа
Утврђивање броја уч. по
смеровима за које треба
организовати ИОП-е.
Укључивање ових учен. у
редован образ. систем.
Усвајање ИОП-а и евалуација
Преузимање одговорн. за
поједине задатке у организ.
свеч. академије
Договор и израда критеријума
за ученичку анкету
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4.

Омогућити ученицима
да буду креативани,
истрајани,
самосталани,
одговорани и успешни
(Пројектна настава)***
Боља постигнућа
ученика
Развијање социјалних
вештина код ученика
кроз превентивне
активности
Боља постигнућа
ученика

5.

Промоција хуманих
вредности,
успостављање боље
комуникације међу учен.
и наставницима и боље
сарадње са породицама
ученика
Унапређење рада

Промоција целоживотног
учења и обележавање
школске славе

Договор о организацији и
реализацији пројектне наставе; о
формирању базе ученичких радова

Договор, подела задужења.
Одређивање динамике

Чланови ПК,
помоћници

X

Анализа резултата на иницијалним
тестовима

Извештај пред. Стр. већа,
препоруке за план. наставе

Пред. Стр. већа

X

Организација Дана породице

Радионице, друштвене игре у
којима учествују и родитељи и
ученици

Чланови ПК,
координатори
секција

V

Анализа остварених резултата и
стандарда постигнућа у настави у
току I класификационог периода.
Редовност похађања наставе.
Реализација инклуз. образовања

Процена степена реализације,
договор како да се стручна већа
ангажују

Чланови ПК

XI

Припрема дана толеранције и
хуманитарних изложби

Учешће у радионицама и
координација активности

Чланови ПК,
координатори
секција,
вршњачки тим

XI

Анализа рада стр. већа за
претходни период са предлагањем
мера за побољшање

Преглед евиденције стручног
већа

Припрема Светосавске академије

Договор око задужења

Избор најбољих ученика и
наставника, носилаца Светосавске
награде

Израда Правилника о награђ.
наставника, предлагање и
избор носилаца награде
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Стр. сарадници,
председници
већа
Чланови ПК,
координатори
секција и
директор
Секретар и
чланови ПК

XI

XII

XII

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

6.

Анализа остварених резултата у
настави на крају I полугодишта и
предлог мера за побољшање
Анализа реализације планираних
развојних активности

Представљање плана мера за
побољшање, постављање
рокова
Извештај на седници
колегијума

Анализа реализованих активности
планираних самовредновањем

Извештај на седници
колегијума

Анализа реализованих активности
планираних плановима
инклузивног образовања

Извештај на седници
колегијума

Предлог плана уписа

Комуникација са привредном
комором, НСЗ и министар.

Председници
подручја рада

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

Чланови ПК,
стручни
сарадници

II

Боља постигнућа
ученика

Анализа успеха ученика четвртог
разреда

Анализа успеха након одељ.
већа и смернице за даљи рад

Педагог

III

Наставак међународне
сарадње

Организовање дочека ученика и
наставника из Чешке

Израда плана посете и подела
задужења

X, IV

Боља постигнућа
ученика

Анализа успеха ученика на трећем
класификационом периоду, анализа
предузетих мера за побољшање и
предлог нових мера

Директор,
руководство и
чланови ПК

Анализа успеха након
одељењских већа и смернице за
даљи рад

Педагог

IV

Радионице, друштвене игре у
којима учествују и родитељи и
ученици
Формирање комисија и одабир
простора

Чланови ПК,
координатори
секција
Помоћници,
чланови ПК, УП

Израда плана

Помоћници

Праћење реализације
планираних активности

Понудити занимања у
складу са потребама
тржишта рада
7.

8.

9.

Укључивање родитеља
у образовно–васпитни
рад*
10.

Реализација наставних
активности у сладу са
планом

Организација Дана породице
Организација матурских испита и
матурске вечери
Презентација детаљног плана
завршетка школске године
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Председници
стручних већа
Председници
стручних већа
Координатор
тима за
самовредновање
Координатор
тима за
инклузију

I
I
I

I

V
V
V
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Помоћници и
настав.
укључени у
комисије

V

Председници
стручних већа

VI, VII

Чланови ПК и
тим за израду

VI, VIII

Анализа остварених
евидентираних активности,
Подношење извештаја.

Чланови ПК

VI, VIII

Усвајање плана уџбеника
за 2022-2023. годину

Чланови стручног већа
одабирају препоручену
литературу од стране МПНТР

Чланови
стручних већа

VIII

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

VIII

Анализа услова за почетак рада
школе (бројно стање ученика у
школи, кадровски услови рада)

Извештај са уписа, бројна
стања одељења,број
ангажованих наставника

Директор

VIII

Верификација и реверификација
нових образовних профила

Поступити по прописаним
нормативима

Директор,
руководство,
секретар

У току
године

Организација припремне наставе за
матурске, разредне и поправне
испите

11.

Планирање ангажовања
наставника

Прелиминарна подела часова на
нивоу већа

Конкретизација задатака
за школу

Планирање израде Годишњег
плана рада за 2022-2023. годину
Праћење остваривања ГПР,
Разматрање поднетих
шестомесечних и годишњих
извештаја Стр. већа

Евалуација постигнутих
разултата

12.

Добра постигнућа
ученика и актуелна
знања
Праћење остваривања
ГПР и подела задужења
за израду извештаја о
реализ.
Оптимално
функционисање школе и
одржавање образовног
процеса
Озаконити рад и
резултате рада

Координација наставника
чланова комисије, план наставе
Информисање о броју
уписаних ученика и
програмима обр. профила
Давање предлога, подела
задужења, формирање тима

* Приоритети из облaсти самовредновања
** Приоритети из Развојног планирања
Инструмент праћења: Годишњи план рада, записници, извешаји о раду, фотографије, сајт школе, извештај, план мера побољшања, дневник
рада, евиденције,показатељи успеха верификациона документација, извештај и евиденција стручног већа, гугл диск и записник, мејл
комуникација
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План рада Психолога
Циљ: Школски психолог применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси остваривању и унапређивању образовно –
васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученица/ка дефинисаних
Законом о основама система образовања и васпитања, као и посебним законима.
Задаци:
1. Стварање оптималних услова за развој деце и оставривање образовно-васпитног рада
2. Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученица/ка
3. Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја
4. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера које доприносе обезбеђивању и ефикасности,
економичности и флексибилности рада установе
5. Подршка оставрености установе према педагошким иновацијама
6. Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља (старатеља)
7. Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за установу
8. Стално стручно усавршавање и напредовање
Психолог: Бојана Поповић
Циљ

Применом
савремених знања и
праћењем законске
регулативе и измена у
образовању,
допринети ефикасном
планирању и
реализацији
активности

Активност
Начин реализације
Носиоци
Праћење
I ОБЛАСТ РАДА: ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Учествовање у изради
Анализа, договори са
сегмената ГПР школе.
члановима: СТИО, Тима за
Акционог развојног плана,
заштиту од ДНЗЗ, Тимом за
Урађени планови и
плана Тима за заштиту од
подршку и оснаживање
програми који су
ДНЗЗ, Тима за инклузивну
приправника, Стручним
Психолог, чланови
саставни делови
наставу, Плана професионалне
активом за РПШ, Тимом за
тима за израду ГПР
ГПР школе.
оријентације, Плана рада одељ.
самовредновање.
школе
Дневник рада. Мејл
старешине, Предлога тема за
Израда планова у складу са
комуникација.
час одељ. старешине, Плана
Правилником о програму
свих облика стр. сарадника и
рада Вршњачког тима, План
приоритета за шк. 2021-22.
рада тима за обезбеђење
квалитета и развој установе
год.
Израда глобалног и месечних
ГПР, мес. планови
Планирање рада психолога
Психолог
планова рада
на Гугл диску
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Динамика

VIII, IX

Сваког
месеца
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Циљ

Планирање стручног
усавршавања ван установе и
хоризонталног усавршавања
Припремање плана посета
часовима у школи
Планирање педагошко
инструктивног рада са
колегама и учешћа у заједници
учења

Операционализација месечног
распореда рада
Операционализација на
основу изражених потреба
стручних већа и приоритета
АРП и самовредновања

Активност

Начин реализације

Израда плана личног
стручног усавршавања

Психолог

План усавршавања
на Гугл диску

VIII, IX

Психолог

Месечни планови
рада

X, II

Психолог и
председници
стручних већа

Мејл комуникација,
записници са
сатанака

Током
године

Носиоци

Праћење

Динамика

II ОБЛАСТ РАДА: ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Анализа рада тимова

Унапређење рада
школе и побољшање
постигнућа

Анализа рада секција
(РН клуб, драмска, новинарска
секција)
Праћење напредовања развоја
ученика којима је препоручено
укључивање у друштвено
корисни тј. хуманитарни рад и
културне активности школе
Анализа индивидуализације и
ИОП-а и мере за унапређење
рада

Праћење реализације планир.
активности, врeдновање
квалита реализованих активн.
у односу на постављене
циљеве (креирати упитник)
Праћење задовољства
ученика, упоређивање
задовољства школом са
ученицима који нису чланови
секција (упитник у сарадњи
са педагогом Д. Зарков)
Анализа реализованих
активности, испитивање
задовољства ученика
Праћење и вредновање прим.
мера индивидуализације на
часовима редовне, допунске
наставе и у е-учењу, ЧОС-у,
Договор са тимом, Израда
појединих извештаја.
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Психолог и
координатори
тимова

Извештај о раду
тимова

II, VIII

Психолог и
координатори
секције

Извештај о
реализацији
годишњег плана
рада

I, VIII

Психолог и коорд.
секција, као и
Тимова за ДНЗЗ и
пружање додатне
подр. ученицима

Извештај о
реализацији ГПР,
Изв. психолога,
Дневник рада

II, VIII

Психолог, педагог
ДЗ наставници

Извештај
психолога.
Документација
психолога

II, VI

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Анализа посећених часова
редовне и онлајн наставе,
додат. и доп. наставе , часова
одељ. старешине (на основу
плана педаг. инструкт. рада)
Координација и организација
израде годишњег извештаја о
раду установе, учешће у
евалуацији рада установе кроз
тим за обезбеђивање квалитета
Континуирано праћење и
вредновање остварености
општих и посебних стандарда
постигнућа (за ОО предмете)

Вредновање и указивање на
слабости и јаке стране
посећених часова

Психолог,
наставници
тим за праћње Еучионица

Договор са тимом
Израда документа

Психолог, чланови
пед. колегијума и
СА за развојно
планирање,
чланови стр. већа

Извештај
психолога, обрасци
за вредновање часа,
обарсци за
вредновање онлајн
наставе
Извештај о
реализацији рада
установе,
Евалуација рада
установе

Квалитативна анализа
постигнућа ученика

Психолог

Извештај психолога

II, VIII

Извештај
психолога,
интрумент за
евалуацију рада

X

Праћење

Динамика

Документација
психолога,
припреме
наставника

Током
године

Разматрање компетенци
наставника и стручних
ППС и стручнаа
сарадника сарадника за
већа
успешан рад и конципирање
чек листе
Активност
Начин реализације
Носиоци
III ОБЛАСТ РАДА: РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Помоћ у припреми часа, помоћ
у избору поступака праћења
Пружање стручне у
ученика и вредновања
Психолог и
реализацији садржаја рада
ученичких постигнућанаставници
наставника
разговор, демонстрација,
упућивање на литературу
Пружање помоћи наставн. у
осмишљавању рада са
Психолог и тим за
ученицима којима је потребна
е-учење и стручно
додатна подршка. Учешће у
усавршавање,
Учешће у заједници учења
изради педаг. профила и
заинтересовани
ИОП-а (даровитим уч. и уч.
наставници
са тешкоћама у развоју...)*,

Израда инструмента за
евалуацију рада наставника и
стручних сарадника
Циљ

Унапређење процеса
праћења и
посматрања развоја
ученика у функцији
подстицања развоја и
учења. Стварање
психолошких услова
за подстицање
целовитог развоја
ученика
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Записници.
Израђене
презентације

II, VI

VII, VIII

X
Једном
месечно
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Комуникацијске вештине за
наставнике*, Тим билдинг и
улоге у тиму, Присуство и
помоћ при реализ. активности
наставника на зајед. учења

Ефикасна адаптација
ученика
Подршка ученицима I
разреда. Планирање
подршке и наставе у
складу са потенцијал.
ученика и одељења
Пружање подршке уч.
из осетљивих група
Пружање подршке
ученицима за које се
обезбеђује прилагођ. у
образ. васп. раду или
за које се врши
индивидуализација

Психолог,
Пружање помоћи приправн. у
Ментори,
Пружање подршке
процесу увођења у посао, као и
Чланови Тима за
приправницима
у припреми полагања испита
пружање подршке
за лиценцу
приправницима
Помоћ у планирању
Психолог и пред.
Ефикасна индивидуализација
индивидуализованих садржаја
наставници
Подршка наставницима у раду Појачан рад са наставницима и
Психолог, тим за
са учен. код којих је утврђен
ученицима и предлагање мера
безбедност
психолошки узрок неуспеха
за превазилажење
IV ОБЛАСТ РАДА: РАД СА УЧЕНИЦИМА
Упознавање ученика I разреда
Тим за адаптацију
са садржајима и врстама
Обилазак ученика I разреда
ученика и
подршке коју могу добити од
афирмацију школе
психолога
Испитивање потенцијала и
слабости, интересовања
ученика и претходних врста
подршке у образовању

Упитник за родитеље на првом
сусрету са одељењским
старешином, анкета
интересовања ученика*

Одељењски
старешина,
Одељењско веће

Анализа података из социјалне
карте и план подршке

Саветодавни рад, прикупљање
помоћи

Психолог и тим за
безбедност

Анализа постигнућа

Саветодавни рад са ученицима
у складу са специфичностима
подршке која се оставарује

Психолог и
одељењске
старешине
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Записник, Дневник
рада психолога

IX током
године

Документација
психолога

Током
године

Дневник
евиденције,
записник

IX

Записник са род.
састанака и Одељ.
већа. Анкета за
родит. учен. I раз.

IX, и на
почетку
наставних
тема

Документација
психолога
Документација
психолога,
Педагошки
профил, план
индивидуализације, евалуације

X и током
године
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Остваривање
потенцијала ученика

Унапређење кључних
компетенција, ставова
и вредности потреб. за
живот у савременом
друштву. Усвајање
норми понашања
**Развијање
социјалних вештина
ученика, развијање
међупредметне
компетенције
Одговоран однос
према здрављу

Идентификација и упућивање
талент. ученика у Петницу
Испитивање и саветовање за
избор будуће професије
Информисање о стартегијама
учења, концепт целоживотног
учења, здравим стиловима
живота, мотивисање на учење
страних језика и употребу ИКТ

Појачан васпитни рад

Препорука предм. наставника и
тестирање ученика, писање
препоруке
Професионална оријентација
ученика, тестирање и
упућивање на НСЗ
Радионице и саветодавни рад
са ученицима, Менторисање
ВТ-ом, израда материјала за
ученике на енгелеском,
немачком и руском језику који
стоји на вратима психолога

Саветодавни рад, креирање
процедура и образаца

Психолог и предм.
наставници

Документација
психолога
Документација
психолога и
записник тима
Документација
психолога,
записник,
материјали у
канцеларији
психолога

Тим за каријерно
вођење
Психолог, ВТ,
Тим за каријерно
вођ. и саветовање,
професори
страних језика

Психолог и
одељењски
старешина

X

XII

Током
године

Документација
психолога и одељ.
старешине

V ОБЛАСТ РАДА: РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

Успостављање добре
комуникације и
стварање сарадничког
односа са родитељима

Обраћање родитељима ученика
I разреда, јасна комуникација
циљева, очекивања, права и
обавеза школе и родитеља
Обележавање Међународног
дана породице
Саветодавни рад са
родитељима
Прикупљање података од
родитеља који су од значаја за
упознавање детета и праћење
његовог развоја

Осмишљавање садржаја писма
родитељимана првог разреда

Психолог,
директор, Тим за
инклузију, Тим за
промоцију школе

Радионице

Тим за безбедност

Разговор

Психолог, одељ.
старешина

Анкета за родитеље ученика
првог разреда (израда анкете)
Анализа анкета

Психолог,
одељењске
старешине
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Мејл комуник. са
одељ. стареш.
(достављен
материјал)
Записник и
фотографије
Документација
психолога
Документација
психолога, Гугл
диск-сегмент за
од. ст. евиденција
одељ. старешине.

IX

V
Током године

IX
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Сарадња са Саветом родитеља,
по потреби, информ. родитеља
и давање предлога по
питањима која се разматрају на
Савету родитеља

Размена, информисање,
презентације

Психолог

Записник

IX, XI, V и по
потреби

Сарадња са породицом у
Оперативни пл.
подршци ученицима усмерена
Заштите. ИОП-и.
на зајед. активности родитеља
Извештаји о
Укључивање родитеља у
Психолог.
и настав. са циљем побољ.
појачаном васп.
процес образовно – васпитног
V
Педагог Д. Зарков
успеха, адаптације и партицип.
раду. Анкета о
рада*
(израда ИОП-а, Оперативних
задовољству
планова заштите...)
сарадње са пор.
VI ОБЛАСТ РАДА: РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ
Сарадња на припреми
Операционализација задатака, Директор, стручни Записник са Пед.
VIII, IX
Годишњег плана рада
израда планова
сар. педаг. колег.
колегијума
Операционализација
Директор, ППС,
Постављени
Сарадња на припреми
активности и дужности одељ.
помоћници, Тим
документи на
X
стандарда рада и процедура
стар. и координација тимова
за квалитет
Гугл диску
Актив педагога и психолога
Психолог, Актив
Сарадња са другим стручним
Документација
Једном
града Крагујевца-радионице,
педагога и
сарадницима на нивоу града
психолога
месечно
предавања, округли столови
психолога града
Ефикасност,
Присуство консултацијама
економичност и
ментора и приправника,
Психолог и
флексибилност
присуство завршној активности педагог, директор,
Учествовање у раду комисије
образовно-васпитног
По потреби
наставника, писање извештаја
председник
за проверу савладаности
рада
на основу датог мишљења
стручног већа и
програма за увођење у посао
ментора и закључка након
ментор
Документација
завршне активности
стручних
сарадника
Разм. информ. о ученицима,
помоћ наставницима при
планирању, организовање
Сарадња са школским
Психолог и
Свакодневно
радионица, договор о праћењу
педагогом
педагог
активности стручних већа,
тимова, секција
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Циљ

Активност

Начин реализације

Носиоци

Праћење

Динамика

VII ОБЛАСТ РАДА: РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Давање саопштења, информ. о
Учешће у раду наставничког
резултатима анкета, учешћа у
већа, педагошког колегијума,
Психолог
Записник
Месечно
раду тимова, презентација
разредних већа
примера добре праксе
Психолог и
Подршка спровођењу
Учешће у раду стручног актива
стручни актив за
развојних циљева з а области
Записник
X, месечно
за развојно планирање
развојно
Ефикасно
настава и учење и ресурси
остваривање
планирање
примарних задатака за
Учествовање у раду тимова:
школску годину,
Координација радом СТИО,
Давањем саопштења, информ.
развојних циљева и
ДЗНЗЗ, каријерно вођење и
о резултатима обављених
планираних
саветовање, менторисање
анализа, прегледа, истраж. и
У складу са
активности
Записник.
Вршњачким тимом, квалитет и
других активности од значаја
планираним
Психолог и
Дневник рада,
развој установе, подршку
за образовно-васпитни рад и
активностима
чланови тимова
извештаји
приправницима, стручном
јачање настав. компетенција
тимова
активу за развојно планирање,
Планирање и реализација
подршка тиму за
активности дефинисане АП,
самовредновање, писање
Обука за унап. рада тимова
извештаја
VIII ОБЛАСТ РАДА: САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И Ј.Л.С.
Сарадња са Центром за
Размена информација о
Документација
Сарадња са
Представници
социјални рад
ученицима
психолога
образовним,
институција,
Организовање трибина и
Записник и
здравственим,
психолог и педагог
Сарадња са Црвеним крстом
радионица
фотографије
социјалним и другим
институцијама
Сарадња са Институтом за
Размена информација о
Документација
Током целе
значајним за
ментално здравље
ученицима
психолога
године
остваривање циљева
Представници
Организовање трибина и
образовно-васпитног
институција и
радионица на теме Превенција
Сарадња са Институтом за
Записник и
рада и добробити
психолог
психоактивних супстанци,
јавно
здравље
фотографије
деце. Размена
Превенција ХИВ-а и
искустава
Превенција пушења
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Сарадња са Мрежом за
спречавање дискриминација
Организовање трибина и
радионица
Сарадња са школским
Запослени у шк.
фотографије
диспанзером
диспанзеру, ППС
Сарадња са Удружењем
Организовање трибина и
Запослени у
фотографије
студената са хендикепом
радионица
Удружењу и ППС
IX ОБЛАСТ РАДА: ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Свакодневно евидентирање
активности кроз Дневник рада,
Документација
Психолог
психолога
записнике разговора и досијее
ученика
Вођење документације
Опер.планови рада психолога
Документација
израђени на основу глоб. плана
Психолог
психолога, Гугл
рада и актуел. догађања у шк.
диск
Креирање базе ученика и
Израда и ажурирање excel
Психолог и
Унапређивање и
родитеља
табеле
педагог
организовање свога
Праћење стручне литературе,
рада
Документација
учествовање у активностима
психолога
Актива педагога и психолога
Стручно усавршавање
Психолог
града, похађање планираних и
понуђених акред. семинара
Анализа реализ. активности из
Извештај о
Вредновање сопственога рада
Психолог
ГПР и писање извештаја
реализацији ГПР
Евиденција
Досије о раду са ученицима
Белешке
Психолог
Досијеи ученика
* Приоритети из облaсти самовредновања
** Приоритети из Развојног планирања
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Целе године

Месечно
X, током
године
Током године

II, VIII
свакодневно
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План рада Педагога
ЦИЉ
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања
васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ
- Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање образовно-васпитног рада;
- Праћење и подстицање целовитог развоја ученика;
- Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног рада;
- Пружање подршке родитељима /старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по
питањима значајним за васпитање и образовање ученика;
- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада;
- Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе;
- Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.
Педагог: Драгана Зарков
Циљ
Применом
теоријских,
практичних и
истраживачких
сазнања педагошке
науке и праћењем
законских
регулaтива
допринети
ефикасном
планирању ОВ
рада у установи

Активности
Начин реализације
Носиоци
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Координ. и структурирање ГПР.
Израда појединих делова ГПР:
Анализа, договори са
члановима: СТИО, Тима за
Акционог развојног плана; Плана
заштиту од ДНЗЗ, Тимом за
рада педагога; Плана рада
подршку и оснаживање
Тимова: за заштиту од ДНЗЗ; за
Педагог, чланови
приправника, Стручним
подршку и оснаживање
тима за израду
активом за РПШ, Тимом за
приправника; Вршњачког тима,
ГПР школе
самовредн. Израда планова у
Тима за обезбеђивање квалитета
складу са Правилником о
и развој установе, Тима за
програму свих облика рада
међупредметне компет. и
стручних сарадника и
предузетништво и Плана
приоритета за шк. 2021-22.
побољшања након извршеног
самоведновања
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Праћење

Динамика

Урађени
планови и
програми који
су саставни
делови ГПР
школе, Мејл
комуникација,
Дневник рада

VIII, IX
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Циљ

Активности

Начин реализације

Носиоци

Планирање рада педагога

Израда глобалног и месечних
планова

Педагог

Планирање стручног
усавршавања ван установе и
хоризонталног усавршавања

Израда личног плана СУ

Педагог

Учествовање у писању пројеката
и конкурисању ради
обезбеђивања њиховог
финансирања и примене

Рад у тиму за израду и
конкурисање на пројектима

педагог Чланови
тима, директор

Учешће у припреми ИОП-а за
ученике

Помоћ у изради потребне
документације

Педагог,
психолог,
предметни
наставници

Планирање педагошко
инструктивног рада

Операционализација по
месецима

Педагог,
Психолог
Помоћници
Пед. колегијум

Операционализација на основу
Педагог,
изражених потреба стручних
Психолог
већа и приоритета АРП и
Председници
самовредновања
стручних већа
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Праћење реализације план.
активности, врeдновање
Педагог и
квалитета реализ. активн. у
руководиоци
Анализа рада стручних већа
стручних већа
односу на постављене циљеве
(креирати упитник)

Планирање педагошко инструкт.
рада са колегама и учешћа у
заједници учења
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Праћење
ГПР, месечни
планови у док.
педагога
План стручног
усавршавања у
ГПР школе
конкурсна
документације,
евиденција
педагога,
записници и
извештаји тима
педагошки
профили,
планови
индивидуализац
ије, ИОП-и
Месечни
планови рада.
Евиденције и
чек листе са
посећених
часова
Мејл
комуникација,
записници са
сатанака

Извештај о раду
стручних већа

Динамика
IX
месечно
септембар

у складу
са планом
рада тима

по потреби

Октобар
фебруар

Током
године

II, VIII
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Циљ

Активности
Анализа рада секција (Еколошка,
Млади програмери, 3D
визуaлизacija, Web
програмирање)

Праћење,
вредновање и
унапређивање
образовноваспитног рада и
побољшање
ученичких
образовних
постигнућа

Анализа посећених часова
редовне и онлајн наставе, дод. и
допунске наставе, ЧОС-а
(на основу плана педагошко
инструктивног рада)
Праћење анализе успеха и
дисциплине ученика на
класификационим периодима, као
и давање предлога мера за њихово
побољшање
Учешће у изради извештаја о
раду установе у остваривању
програма образовно-васпитног
рада, учешће у евалуацији рада
установе кроз тим за
обезбеђивање квалитета и развој
установе
Анализа индивидуализације и
ИОП-а и мере за унапређење рада

Начин реализације
Праћење задовољства ученика,
упоређивање задовољства
школом са ученицима који нису
чланови секција (са психологом
Б. Поповић)

Носиоци

Праћење

Динамика

Педагог и
Координатори
секције

Извештај о
реализацији ГПР

I, VIII

Дискусија и усклађивање
самоевалуације и евалуације
са посећеног часа.

Педагог,
Предметни
наставници
Тим за праћење
е-учионица

чек листе са
посећених
часова
обарасци за
вредновање
онлајн наставе
Извештај
педагога

Током
године

Анализа прикупљених података

Педагог
Одељењске
стрешине
Помоћници

извештај о
анализи успеха,
презентација

на
класификац
иним
периодима

Договор са тимом
Израда појединих извештаја

Педагог
Психолог
чланови
педагошког
колегијума

Извештај о
реализацији
рада установе

VII, VIII

Праћење и вредновање прим.
мера индивидуализације на
часовима редовне, допунске
наставе и у е-учењу, ЧОС-у,
Договор са тимом, Израда
појединих извештаја.

Педагог
Психолог
Предметни
наставници

документација
педагога

II, VI
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Циљ

Унапређење
процеса праћења и
посматрања развоја
ученика у
функцији
подстицања развоја
и учења. Стварање
услова за
подстицање
целовитог развоја
ученика

Активности

Начин реализације
Разматрање компетенција
наставника и стручних
Израда инструмента за
сарадника сарадника за
евалуацију рада наставника и
успешан рад и конципирање
стручних сарадника *
чек листе
III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Пружање стручне помоћи
Помоћ у припреми часа, помоћ
наставницима на унапређивању
у избору поступака праћења
квалитета наставе увођењем
ученика и вредновања
иновација и иницирањем
ученичких постигнућакоришћења савр. метода и облика
разговор, демонстрација,
рада
упућивање на литературу
Присуство часовима редовне
наставе, ЧОС-у, часовима доп. и
Анализа, договор посета
додатне наст. Секцијама,
часовима и е-учионица,
Корелативним часовима и
праћење примене савремене
часовима наст. предмета из којих
организације, облика, метода и
ученици имају велики број
средстава рада
слабих оцена (онлајн и
непоредно)
Пружање помоћи наставн. у
осмишљавању рада са
ученицима којима је потребна
додатна подршка. Учешће у
изради педаг. профила и ИОПа (даровитим ученицима и
ученицима са тешкоћама у
**Учешће у заједници учења
развоју...)*, Комуникацијске
вештине за наставнике *,
,,Учење у онлајн окружењу“
Тим билдинг и улоге у тиму,
Присуство и помоћ при
реализ. активности наставника
на заједници учења
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Носиоци

Праћење

Динамика

ППС и стручнаа
већа

извештај
педагога,
интрумент за
евалуацију рада

X

Педагог
Руководиоци
стручних већа
наставници који
су прошли обуку
ЧПКМ

Број разговора
са наставницима

октобар

Педагог
Наставник из
стручног већа/
члан тима за
самовредновање

Евиденција о
посматрању
наставе

IX-VI

Педагог,
Психолог, СТИО
Тим за
професионални
развој
запослених,
Заинтересовани
наставници

Записници.
Израђене
презентације
X
Једном
месечно

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Циљ

Пружање подршке
приправницима

Активности

Начин реализације

Носиоци

Праћење

Динамика

Пружање помоћи наставницима у
осмишљавању рада са ученицима
којима је потребна додатна
подршка. Учешће у изради
педагошких профила и ИОП-а
(даровитим ученицима и
ученицима са тешкоћама у
развоју...)*

Договор, pазговор,
консултација уз сарадњу са
школским тимом за инклузију

Педагог
Психолог
Чланови СТИО

Дневник рада
педагога
Педагошпки
профили, ИОП-и,
евалуације

IX-VI

Педагог
Ментори
Чланови Тима за
пружање
подршке
приправницима

Записници о
обављеним
разговорима
Извештаји са
часова.
Дневници
ментора и
приправника

IX-VI

Дневник
евиденције,
записник

IX

Евиденција
педагога и
психолога

Током
године

Извештаји о
реализацији
Дана
толеранције,
Дана породице,
Записници ВТ

IX-VI

Пружање помоћи приправницима
у процесу увођења у посао, као и
у припреми полагања испита за
лиценцу

Договор, организовани
састанци са менторима и
приправн. Презентација
правилника о увођењу
приправника, радионице,
посете часовима
IV РАД СА УЧЕНИЦИМА

Ефикасна
адаптација ученика
Идентиф. уч. из
осет. група и
предузимање мера
за њихово редовно
похађање наставе.
Унапређење
кључних
компетенција,
ставова и вредности
потребних за живот
у саврем. друштву

Упознавање ученика I разреда са
садржајима и врстама подршке
коју могу добити од педагога

Обилазак ученика првог
разреда

Правовремена сарадња са од.
стар. приликом систематског
праћења изостанака.

Саветодавни рад,

Менторисање ВТ,
Анализирање предлога и
сугестија ученика за
унапређивање рада школе и
помоћ у њиховој реализацији

Присуство састанцима и
помоћ у орган. и реализацији
активности
*Реализација радионица за
развијање соц. вештина
ученика
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Тим за пружање
додатне подршке
ученицима
Психолог,
Педагог
Тим за пружање
додатне подршке
учен. Од. стар.

Педагог

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Циљ
***Развијање соц.
вештина ученика

Подршка
ученицима у
процесу усвајања
норми понашања
***Развијање
социјалних
вештина ученика
развијање
међупредметне
компетенције
Одговоран однос
према здрављу
Подршка
даровитим
ученицима
Подршка учен. који
имају потешкоћа са
стицањем школских
знања
Успостављање
добре
комуникације и
стварање
сарадничког
односа са
родитељима

Активности
Идентификовање и рад на
отклањању педагошких узрока
проблема у учењу и понашању
Промовисање, предлагање мера,
учешће у активностима у циљу
смањивања насиља, а повећања
толеранције и конструктивног
решавања конфликата,
популарисање здравих стилова
живота*

Начин реализације
Индивидулни и групни
разговори са ученицима, одељ.
старешинама и родитељима,
њихово анкетирање
Договор о конкретним
активностима са Тима за
заштиту ученика од ДНЗЗ
превентивне мере; Вршњачким
тимом и Ученичким
парламентом;
На часовима одељ. старешине;
Кроз активности друштвено
корисног рада

Носиоци

Праћење

Динамика

Педагог

Досијеи ученика

Контин.

Педагог
Чланови Тима
Психолог

Записници
Оперативни
планови заштите,
Извештај о
појачаном
васпитном раду

По плану
тима за
заштиту

Учествовање у појачаном
Разговори са учеником,
васпитном раду за ученике који
родитељима-старатељима,
Педагог
врше повреду правила понашања
одељењским старешином
у школи
Учешће у откривању
талентованих и надарених
Разговор са ученицама
Педагог
ученика и предлагање мера за
њихов најповољнији развој*
Радионице за ученике ,,Научимо
Планирање, реализација и
да учимо“, са циљем упознавања
евалуација са члановима ВТ
Педагог
ученика са методама успешног и
(вршњачким едукаторима)
рационалног учења
V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Саветодавни рад са родитељима
ученика ради упућивања у
Разговор, договор
Педагог
поступке решавања и разумевања
проблема ученика (индив. рад).*
Педагошко-психолошко
Разговор, предавање,
Педагог
образовање родитеља на
дискусија
родитељским састанцима
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Евиденције,
извештаји о
појачаном
васпитном раду
Евиденција о раду
са ученицима.
Дневник рада
педагога

IX-VI

ТШГ по
потреби

Записници,
извештаји, фото
материјал

Децембар
и март

Евиденција рада
са родитељима

Током
школске
године

Број одржаних
родитељских
састанака

IX-VI
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Циљ

Активности
Сарадња са Саветом родитеља,
по потреби, информисање
родитеља и давање предлога по
питањима која се разматрају на
Савету родитеља

Начин реализације

Носиоци

Праћење

Динамика

Размена, информисање,
презентације

Педагог

Записници са
Савета
родитеља

По
утврђеном
плану рада

Сарадња са породицом у
Оперативни
подршци ученицима усмерена
планови заштите,
на заједничке активности
ИОП-и,
родитеља, ученика и
Укључивање родитеља у
Извештаји о
Педагог,
IX-VI
наставника са циљем
процес образовно – васпитног
појачаном
психолог
побољшања успеха ученика,
рада*
васпитном раду,
адаптације и партиципације
дневник рада
(израда ИОП-а, Оперативних
Анкета
планова заштите...)
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
Сарадња са директором,
стручним сарадницима на:
 истраживању постојеће
Евиденције
образовно-васпитне праксе и
Дневник рада
спец. пробл. и потреба установе.
Резултати
Редовна размена информација.
Повећање
Предлагање мера за унапређење:
IX-VI
истраживања
Операционализација задатака,
Педагог
ефикасности рада
 Сарадње на припреми
Процедуре
израда планова.
школе
стандарда рада и процедура,
Мејл
 Сарадње са школским
комуникација
психологом,
 Сарадње са другим стручним
сарадницима на нивоу града.
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Ефикасно
Учешће у раду СТИО, Тима за
Давањем саопштења,
остваривање прим.
обезбеђивање квалитета, СА за
информисањем о резултатима
Записници.
задатака за школску
развојно планирање и Тиму за
Педагог, чланови
обављених анализа, прегледа,
Извештаји.
годину, развојних
праћење онлајн наставе.
IX-VI
актива и тимова
истраживања и других
Дневник рада
циљева и планираних
Координирање: Тимом за
активности од значаја за
активности
заштиту од ДНЗЗ и Вршњ. тимом
образовно-васпитни рад и
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Циљ

Активности
Помоћ Тиму за самовредновање
и Тиму за израду и конкурисање
на пројектима
Учешће у раду стручних органа:
Наставничког већа, одељењских
већа, стручних актива и
предлагање мера за
унапређивање рада стручних
органа установе

Сарадња са
образовним,
здравственим,
социјалним и
другим
институцијама
значајним за
остваривање
циљева образовноваспитног рада и
добробити деце.
Размена искустава*

Начин реализације
јачање наставничких
компетенција. Планирање и
реализација активности
дефинисане акционим планом
Анализа стања кроз састанке
Педагошког колегијума, тима
за самовредновање и систем
квалитетаа дефинисање
приоритета

Носиоци

Праћење

Записници.
Извештаји.
Дневник рада

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА
И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са Центром за социјални
Размена информација о
рад
ученицима
Организовање трибина и
Сарадња са Црвеним крстом
радионица
Организовање трибина и
радионица на теме Превенција
Сарадња са Институтом за јавно
психоактивних супстанци,
здравље
Записници са
Превенција ХИВ-а и Превенција
састанака
пушења
Мејл
Представници
Сарадња са Удружењем студената
Организовање трибина и
комуникација
институција и
са хендикепом
радионица
фотографије
педагог
Сарадња са Мрежом за
Организовање трибина и
документација
спречавање дискриминација
радионица
педагога
Сарадња са канцеларијом за
Организовање трибина и
младе
радионица
Сарадња са комисијама на нивоу
Размена информација о
локалне самоуправе (ИРК)
ученицима
Активно учествовање у раду
стручних друштава, органа и
Разговори, договори
организација
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Динамика
Током
школске
године
У складу
са планир.
Активнос.
тимова

IX-VI
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Циљ

Активности
Начин реализације
Носиоци
Праћење
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Евиденције,
Вођење документације о свом
Планирање,
планови,
раду (дневном, месечном и
Бележење,
Педагог
извештаји
годишњем нивоу)
писање извештаја
Дневник рада
Праћење стручне литературе,
Евиденција,
учествовање у активностима
Портфолио
Актива педагога и психолога
Стручно усавршавање
Педагог
Сертификати,
града, похађање планираних и
потврде
понуђених акред. семинара
Креирана база
Креирање базе ученика и
Израда и ажурирање Еxcel
Педагог и
ученика и
Унапређивање и
родитеља
табеле
психолог
родитеља
организовање
сопственог рада
Израда, посебних протокола, чек
Протоколи,
листа за праћење наставе и
евиденције,
Бележење, писање извештај
Педагог
васпитних активности на нивоу
извештаји
школе
Чек листе
Извештај о
Анализа реализованих
реализацији
Вредновање сопственог рада
активности из ГПР и на основу
Педагог
годишњег плана
тога писање извештаја
рада
Дневник рада стр. сарадника
Евиденција
Белешке
Педагог
Досијеи ученика
Досије о раду са ученицима
Дневник рада
* Приоритети из облaсти самовредновања
** Приоритети из Развојног планирања
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Динамика

Свакоднев
но
Током
школске
године
X, током
године
Током
школске
године
Децембар
Август
Свакоднев
но
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План рада Школских библиотекара
Библиотекари: Стана Стојановић и Родољуб Милутиновић
Циљ
Школски библиотекар
својим стручним
ангажовањем
доприноси унапређењу
васпитно-образовног
рада реализујући
програм рада који је
прилагођен наставним
плановима и
програмима у
школама.
Циљ

Унапређење васпитнообразовног рада уз
реализацију програма
који су прилагођени
наставним плановима
и програмима.

I ОБЛАСТ РАДА: ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАНЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Активност
Начин реализације
Носиоци
Праћење
Планирање набавке
Школски
Извештај о
литературе за ученике, наставнике
Непосредни рад
библиотекари
набавци
и сараднике.
стручни активи
Израда Годишњег плана рада, месечни и
Непосредни рад на
Школски
Годишњи
оперативни планови.
изради
библиотекар
план
Непосредни рад и
Школски
Формирање картотеке и редовни послови у
сарадња са стручним
библиотекар,
Картотека
раду са ученицима и стручним активима.
активима
стручни активи
Планирање рада са ученицима.

Непосредни рад

Школски
библиотекар

План рада

Динамика
VIII, IX
VIII, IX и
месечно
IX
IX

II ОБЛАСТ РАДА: ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Активност
Начин реализације
Носиоци
Праћење
Динамика
Извештај о
Израда полугодишњег
Школски
Учешће у изради Годишњег плана рада,
реализацији
IX, X
и годишњег извештаја
библиотекар
ГПР
Вођење библиотечког пословања са
Школски
Извештај о
IX, X
увидом у наставне планове и програме
Извештај о пословању
библиотекар,
пословању
рада школе.
стручни активи
Извештај о
Посета Сајму књига у Београду и куповина
Школски
Предлог литературе
предлож.
IX, X
лектира.
библиотекар
литератури
Шк. библиотекар,
Коришћење достигнућа савремене науке.
Непосредан рад
Извештај
IX,X
ученици, наставн.
Побољшање информационе и медијске
Непосредан рад са
Школски
Извештај
Током године
писмености корисника развијањем
корисницима
библиотекар
критичког односа према информацијама.
Навикавање ученика на правилно
Непосредан рад са
Школски
Извештај
Током године
руковање књижном и некњижном грађом.
ученицима
библиотекар
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Циљ

Унапређење процеса
праћења и посматрања
развоја ученика у
функцији подстицања
развоја и учења.

Циљ
Школски библиотекар
промовише читање и
самосталност ученика у
процесу учења. Даје свој
допринос развоју
информ. писмености,
остварује сарадњу
наставника и ученика и
омогућује ђацима да
овладају вештинама
налажења и
процењивања информ.
током учења и живота

III ОБЛАСТ РАДА: РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Активност
Начин реализације
Носиоци
Сарадња са наставницима и договор око
Непосредан рад са
Шк. библиотекар и
набавке нових књига.
наставницима
наставници
Сарадња са наставницима у припремању
Упознавање
Школски
ученика за самостално коришћење разних
наставника са савр.
библиотекар и
извора информација.
информацијама
наставници
Организовање наставних часова из
Шк. библиотекар,
Непосредни рад у
појединих предмета у школској
наставници и
библиотеци
библиотеци.
ученици
Сарадња са наставницима српског језика
Шк. библиотекар и
Непосредни рад
око утврђивања год. плана обраде лектире.
наставници
Коришћење библиотечких ресурса у
процесу наставе.

Непосредни рад

Школски
библиотекар

Систематско информисање корисника
школске библиотеке о тематским
Рад са наставницима
Школски
изложбама у вези нових издања,
и ученицима
библиотекар
приказивање појединих књига и часописа.
IV ОБЛАСТ РАДА: РАД СА УЧЕНИЦИМА
Активност
Начин реализације
Носиоци
Припрема ученика за самосталано
Непосредан рад са
коришћење свих врста информација.
ученицима
Школски
Обучавање ученика за употребу
библиотекар
Непосредни рад са
информационог библиотечког апарата, у
ученицима
складу са њиховим способностима.
Помоћ ученицима код учења ван школе.
Шк. библиотекар,
ученици
Помоћ учен. у припреми и обради тема.
Саветодавни рад
Упознавање ученика са методама и
Шк. библиотекар,
техникама научно истраживачког и
ученици
библиографског цитирања.
Развијање позитивног односа према
Школски
читању, важности разумевања текста који
Непосредни рад
библиотекар
се обрађује, као и метода које се користе.
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Праћење
Извештај о
сарадњи

Динамика
Током године

Записници

Током године

Евиденција
са часа

Током године

Записник о
сарадњи
Извештај о
коришћењу
ресурса

X
Током године

Извештај

Током године

Праћење

Динамика

Извештај

X, XI

Извештај о
раду

Током године

Извештај о
раду

Током године

Извештај

XII
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Стимулише ученике да пажљиво користе и
чувају књижну грађу, да стичу навику
Непосредни рад
Током године
одлажења у библотеку и учествују у
културним активностима.
Подстиче се побољшање информационе и
Непосредни рад са
Током године
информатичке писмености као и учешће у
ученицима
реализацији разних школских пројеката.
V ОБЛАСТ РАДА: РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Циљ
Активност
Начин реализације
Носиоци
Праћење
Динамика
Учествовање на родитељским састанцима Сарадња са разредним Шк. библиотекар, Извештај са
Успостављање добре
и давање информација о читалачким
старешинама и
Наставници,
родит.
Током године
комуникације и
интересовањима и потребама ученика.
родитељима
Родитељи
састанака
стварање сарадничког
Успостављање сарадње са родитељима у
Непосредни рад са
Шк. библиотекар,
Изв. о раду
односа са родитељима
Током године
вези развијања читалачких навика код уч.
родитељима
Родитељи
са родитељ.
VI ОБЛАСТ РАДА: РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ
Циљ
Активност
Начин реализације
Носиоци
Праћење
Динамика
Сарадња са стручним већима, педагогом,
Школски
психологом и директором у вези са
Извештај о
Непосредни рад
библиотекар,
Током године
набавком нове књижне грађе и
сарадњи.
Стручни сарадници
целокупним радом библиотеке.
Информисање стручних већа
Извештај са
Школски
и стручних сарадника о набавци нове
Непосредни рад
стручних
Током године
библиотекар
стручне литературе за поједине предмете.
већа
Информисање о развоју медијске и
Ефикасност,
Непосредни рад
Школски
Извештај о
Током године
информатичке писмености и упозоравање
економичност и
са ученицима
библиотекар
раду
на креативни однос приликом коришћења.
флексибилност образ.
Припрема заинтересованих за
васпитног рада
организовање књижевних сусрета,
Непосредни рад са
Школски
Извештај о
Током године
изложби, креативних радионица као и свих
ученицима
библиотекар
раду
других облика заинтересованости.
Припремање и организовање културних
активности и дешавања у школи
Непосредни рад са
Школски
Извештај о
X,I,IV
(Дан школе, прослава Светог Саве,
ученицима
библиотекар
раду
књижевне трибине, акције скупљања
књига, књижевни конкурси и др.)
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Циљ
Ефикасно остваривање
примарних задатака за
школску годину,
развојних циљева и
планираних
активности

VII ОБЛАСТ РАДА: РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Активност
Начин реализације
Носиоци
Школски
Рад у школским тимовима на изради
Непосредни рад са
библиотекар и
годишњег и развојног плана школе.
тимовима
тимови
Рад у стручним тимовима у складу са
Школски
Непосредни рад
решењем директора.
библиотекар

Праћење

Динамика

Записник

X

Записник

X, месечно

У складу са
планираним
Записник
активностима
тимова
VIII ОБЛАСТ РАДА: САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЛС
Циљ
Активност
Начин реализације
Носиоци
Праћење
Динамика
Сарадња и заједничко
Сарадња са другим школама,школском
планирање активности
народном и другим библиотекама на
наставника,школског
територији ЈЛС, Републике Србије.
Непосредни рад и
Школски
Записник о
библиотекара и ЈЛС
Сарадња са ЈЛС по питању промоције рада
сарадња
библиотекар
сарадњи
што омогућава
Током целе
библиотеке и школе.
ученицима да овладају
године
Сарадња са просветним, научним,
вештинама налажења
културним и другим установама.
датих информација и
Учешће у раду Друштва школских
Школски
Извештај о
перманентност током
Непосредни рад
библиотекара Србије.
библиотекар
раду
учења и живота.
IX ОБЛАСТ РАДА: ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Циљ
Активност
Начин реализације
Носиоци
Праћење
Динамика
Планирање пописа и скупљања података о
Школски
План рада Током године
наставним предметима, вођење збирки и
библиотекар
посебних фондова.
Праћење и евиденција коришћења
Школски
Унапређивање и
План рада Током године
литературе у школској библиотеци.
библиотекар
организовање свога
Непосредни рад
рада
Вођење документације о раду школске
Школски
План рада Током године
библиотеке и школског библиотекара.
библиотекар
Стручно усавршавање-учешће на
Школски
План рада Током године
семинарима, саветовањима и скуповима.
библиотекар
Рад у стручним тимовима у циљу
промовисања школе и прикупљања
средстава за обнову књижног фонда.

Непосредни рад са
тимовима
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План рада Организатора практичне наставе и вежби
Организатори: Александра Дамњановић и Томислав Радосављевић
Циљ
Стварање услова за
неосметано и безбедно
одвијање практичне
наставе по плану и
програму образовног
профила.

Помоћ реализаторима
практичне наставе

Извештај и предлагање
мера ради откклањања
недостатака.

Активност

Начин реализације

Носиоци
Организатори,
ПН изводе
особе из
предузећа са
потребим
сертификатом.

Динамика

Организација
практичне наставе

Планирање свог рада. Планирање места извођења
практичне наставе. Реализација обуке из заштите на раду.
Сарадња са комисијом за распоред часова. Израда плана
сређивања радионица и њиховог опремања и усклађивање
коришћења заједничке опреме.

Сарадања са фирмама
и организовање
стручних посета и
предавања.
Обезбеђење средстава
и материјала за рад

Успостављање контаката са фирмама. Припрема уговора
за потписивање са фирмама код којих ученици обављају
ПН. Израда упута за обављање ПН у фирмама.
Распоређивање ученика по фирмама. Инструкције
особама у фирмама задуженим за праћење ученика.
Довођење експерата за демонстрацију нових материјала и
технолошких процеса. Организовање стручних посета
фирмама. Посета сајмовима. Ангажовање спонзора за
обезбеђење средстава и материјала за практичну наставу.

Организатори
ПНиВ

Континуирано
током године

Координација и
праћење извођења
ПНиВ

Учешће у раду стручних органа. Рад у педагошком
колегијуму. Израда извештаја о раду.
Анализа потреба у људским и просторним капацитетима.
Праћење рада у огледним и у дуалним одељењима.
Обилазак фирми.
Сарадња са привредом.

Организатори
ПНиВ

Континуирано
током године

Инструмент праћења: план рада, записник, записници, уговори, извештаји, фотографије са дешавања
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Планови рада руководилаца подручја рада
Р. бр.

Циљ

1.

Координација рада
стручног већа

2.

Организација блок
наставе

3.

Организација блок
наставе

Активност
Информисање већа о закључцима
педагошког колегијума и свим
осталим активностима
Сарадња са координатором
практичне наставе, разматрање
могућности за реализацију блок
наставе
Посете и разговори са
привредницима из региона, да би се
обезбедило несметано и квалитетмо
извођење блок наставе

Инструмент праћења: Записник са седнице стручног већа
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Начин реализације

Носиоци активности

Динамика

Састанак стручног већа

Руководилац стручног
већа

У току целе
школске године

Руководилац стручног
већа и координатор
практичне наставе

Септембар и у
току целе
школске године

Руководилац стручног
већа и координатор
практичне наставе

Септембар и у
току целе
школске године

Непосредни договор и
ширење контаката са
привредницима у
региону
Непосредни договор и
ширење контаката са
привредницима у
региону

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

1. План рада Наставничког већа
2. План рада Разредних већа
3. План рада Одељењских већа
4. Планови рада Одељењског старешине
5. Планови рада Стручних већа за област предмета
6. Планови рада Стручних актива
7. Планови рада Стручних тимова
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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.
Седн. бр.

Циљ
Информисаност
наставника и успешно
планирање

Активност

Начин реализације

Информисање наставничког већа о
бројном стању и структури ученика

Извештавање свих одељењских
старешина

Усвајање плана израде писмених
задатака

Предлози плана рада писмених
задатака за све разреде на основу
годишњег календара рада за средње
школе и глобалног плана

Председници
стручног већа

Разматрање предлога Извештаја о
реализацији годишњег плана рада за
претходну школску годину

Мејл комуникација

Тим за израду
годишњег плана
рада

Разматрање предлога Годишњег
плана рада и давање сугестија за
корекцију

Мејл комуникација, усвајање
објективних предлога за корекцију

Тим за израду
Годишњег плана
рада,
наставници

Безбедност ученика

Информисање о обавезном дежурству

Распоред дежурстава наставника за
време одмора и пре часова, израђен
на основу распореда часова

Директор школе
и помоћници
директора

Праћење резултата
рада ученика

Ослобађање од наставе физичког
васпитања

Извештај одељењског старешине о
закључку лекара

Обезбеђивање и
унапређивање
квалитета образовно
васпитног рада

Давање предлоге чланова стручног
актива за развојно планирање и
именовање чланова стручног актива
за развој школског програма.

Усвајање предлога

Остваривање
усклађености рада са
ученицима

1.

Праћење и
утврђивање резултата
рада, праћење
остваривања образ. –
васпитног рада
Обезбеђивање и
унапређивање
квалитета образовно
васпитног рада
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Носиоци
Одељењске
старешине и
директор

Одељењски
старешина и
наставничко
веће
Директор школе
и помоћници
директора
стручни активи

Динамика

IX
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Седн. бр.

2.

3.

4.

Циљ
Унапређење Етоса
школе, промоција
школе, унапређивање
сарадње са ЈЛС,
родитељима и
партнерима

Активност

Начин реализације

Носиоци

Динамика

Подела задужења око организације
свечане академије и прославе Дана
школе

Списак задужења договорен након
разматрања Педагошког колегијума
се презентује на Наставничком већу

Директор

X

Школски
педагог,
Директор

XI

Праћење и
утврђивање резултата
рада ученика

Анализа успеха и дисциплине
ученика за I класификациони период

Праћење оставривања
годишњег плана рада

Упознавање са реализацијом
екскурзија

Обезбеђивање и
унапређивање
квалитета образовно
васпитног рада

Ажурирање документације

Образовање ученика у
складу са потребама
тржишта рада
Обезбеђивање и
унапређивање
квалитета образовно
васпитног рада
Праћење оставривања
годишњег плана рада

Сарадња са МПНТР, сарадња са ЈЛС
и социјалним партнерима, НСЗ
Информисање о задужењима,
начину и роковима за израду
полугодишњег извештаја о раду
школе
Извештавање о организовању и
учешћу ученика и родитеља у
хуманитарним акцијама
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Извештавање Наставничког већа о
анализи успеха и дисциплине
ученика за I класификациони период
Извештај са реализованих такмичења
Извештај са реализованих ученичких
екскурзија трећег и четвртог разреда
Подсећање на обавезу редовног
ажурирања података на Гугл диску
(записн. стр. већа, записн. о раду
тимова, извештаја, операт. планова,
записн. секција, распоред писмених
провера дужих од 15 минута)
Предлог плана уписа по подручјима
рада у складу са потребама НСЗ и
предлогом стручних већа

Председници
разредног већа

Директор

XI

Директор

Усмено саопштење,
Мејл комуникација

Директор
школе, психолог

Извештај о реализованим
активностима предвиђеним за Дане
толеранције и предвиђеним планом
Ученичког парламента

Координатори
Драмске
секције, УП и
Тима за заштиту
од ДНЗЗ

XII
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Циљ
Вредновање резултата
рада наставника и
ученика
Унапређење Етоса
школе, промоција
школе и ученичких
постигнућа,
унапређивање
сарадње са ЈЛС,
родитељима и
партнерима

5.
Праћење и
утврђивање резултата
рада, праћење
остваривања
образовно – васпитног
рада

Обезбеђивање
законитости и
транспарентности у
раду
Праћење и
утврђивање резултата
рада ученика

Активност
Информисање Наставничког већа о
предлогу Педагошког колегијума за
носиоце светосавске награде
(наставник и ученик) као и одабр.
ученицима за награду и похвалу,
разматрање нових предлога
Подела задужења око организације
свечане академије и прославе
школске славе Светог Саве,
извештавање о реализацији
активности-Светосавски дани.
Разматрање предлога Полугодишњег
извештаја о реализацији годишњег
плана рада за претходну школску
годину
Разматрање полугодишњег
извештаја о реализованим
активностима из области
самовредновања
Разматрање полугодишњег
извештаја о реализованим
активностима развојнг планирања

Начин реализације

Носиоци

Извештај са ПК-а који одлуку доноси
на основу остварених резултата
наставника и ученика, изјашњавање
Наставничког већа о предложеним
наставницима и ученицима

Директор
школе,
Наставничко
веће

Списак задужења договорен након
разматрања Педагошког колегијума
се презентује на Наставничком већу,
Презентација реализованих
активности и учесника Светосваски
дани

Директор

Мејл комуникација

Тим за израду
годишњег плана
рада

Мејл комуникација, усвајање
објективних предлога за корекцију

Тим за
самовредновање

Мејл комуникација, усвајање
објективних предлога за корекцију

Стручни актив
за развојно
планирање

Разматрање плана уписа за школску
2022/23. годину

Мејл комуникација, усвајање
објективних предлога за корекцију

Директор и
руководиоци
стручних већа

Анализа успеха и дисциплине
ученика за II класификациони
период

Извештавање Наставничког већа о
анализи успеха и дисциплине
ученика за II класификац. период.
Извештај са реализованих такмичења

Школски
педагог.
Директор
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I
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Седн. бр.

Циљ

Активност

Начин реализације

Носиоци

Праћење реализације
наставних планова и
програма рада

Информисање наставничког већа о
реализацији наставних планова за
прво полугодиште

Извештавање на основу података
добијених на Одељењским већима и
предлог плана надокнаде (уколико за
тим постоји потреба)

Директор и
помоћници
директора

Информисање Наставничког већа о
финансијском извештају

Извештавање о утрошеним
финансијским средствима
подношење финансијског извештаја

Шеф
рачуноводства

Давање мишљења о извештају о
раду школе за претходно
полугодиште који је достављен
свима на мејл

Дискусија и сугестије за измену
путем мејла или директно на већу о
извештају за претходно полугодиште

Директор школе

6.
Обезбеђивање
законитости и
транспарентности у
раду
Праћење и
утврђивање резултата
рада ученика

Анализа успеха и дисциплине
матураната за трећи
класификациони период

Праћење реализације
наставних планова и
програма рада

Информисање наставничког већа о
реализацији наставних планова за
трећи класификациони период

7.

Унапређење
ученичких постигнућа

8.

Праћење и
утврђивање резултата
рада ученика

Информисање наставничког већа:
-о испитним питањима и темама
практичних матурских радова
-о терминима и броју часова
припремне наставе за полагање
матурских испита
-о распореду и броју часова
припремне наставе за полагање
разредних испита код матураната
Анализа успеха и дисциплине
ученика првог, другог и трећег
разреда, за трећи класификациони
период
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Извештавање Наставничког већа о
анализи успеха и дисциплине
ученика за други класификациони
период
Извештавање на основу података
добијених на Одељењским већима и
предлог плана надокнаде (уколико за
тим постоји потреба)

Динамика

II

Школски
педагог
Директор и
помоћници
директора
III

Извештавање на основу података
добијених од Стручних већа,
одељењских старешина и на основу
правилника о оцењивању

Директор

Извештавање Наставничког већа о
анализи успеха и дисциплине
ученика за други класификациони
период

Школски
педагог

IV

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Седн. бр.

Циљ

Активност

Праћење реализације
наставних планова и
програма рада

Информисање наставничког већа о
реализацији наставних планова за
трећи класификациони период

Сарадња Школе са
локалном
самоуправом

Одабир ученика и предлог
наставника за посету граду Сирену

Праћење и
утврђивање резултата
рада ученика
9.

11.

Носиоци

Наставничко
веће

Извештавање на основу података
добијених на Одељењским већима

Директор и
помоћници
директора

Извештај са реализованих ученичких
екскурзија првог и другог разреда

Председници
разредног већа

Праћење и
утврђивање резултата
рада ученика

Анализа успеха ученика четвртог
разреда на матурским испитима

Усмени извештај одељењских
старешина четвртог разреда

Одељењске
старешине

Праћење и
утврђивање резултата
рада ученика

Упознавање наставничког већа са
одлуком комисије за избор Ученика
генерације

Усмени извештај председника
комисије о изабраном Ученику
генерације

Праћење и
утврђивање резултата
рада ученика

Анализа успеха и дисциплине
ученика првог, другог и трећег
разреда на крају другог полугодишта

Праћење реализације
наставних планова и
програма рада
Обезбеђивање и
унапређивање

Информисање наставничког већа о
реализацији наставних планова за
друго полугодиште
Усвајање предлога плана уџбеника
за наредну школску годину на

Извештавање Наставничког већа о
анализи успеха и дисциплине
ученика на крају другог
полугодишта

Председник
комисије за
избор Ученика
генерације

Праћење реализације
наставних планова и
програма рада
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Извештавање на основу података
добијених на Одељењским већима
Презентовање листе одабраних
уџбеника

Динамика

Директор и
помоћници
директора

Анализа успеха и дисциплине
матураната на крају другог
полугодишта
Информисање наставничког већа о
реализацији наставних планова
четвртог разреда на крају другог
полугодишта
Упознавање са реализацијом
екскурзија првог и другог разреда

Праћење оставривања
годишњег плана рада

10.

Начин реализације
Извештавање на основу података
добијених на Одељењским већима.
Предлог плана надокнаде часова
(ако постоји потреба)
На основу задатих критеријума
наставничко веће бира представника
наставника, као и представника
ученика (на предлог од. старешина)
Извештавање Наставничког већа о
анализи успеха и дисциплине
ученика на крају II полугодишта

Школски
педагог
V

VI

Школски
педагог
Директор и
помоћници
директора
Председници
Стручних већа

VI
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Циљ
квалитета образовно
васпитног рада

Обезбеђивање и
унапређивање
квалитета образовно
васпитног рада

Вредновање квалитета
образовно васпитног
рада установе и
вредновање резултата
рада наставника и
ученика

12.

Обезбеђивање
законитости и
транспарентности у
раду
Вредновање квалитета
образовно васпитног
рада установе и
вредновање резултата
рада наставника и
ученика
Обезбеђивање
квалитета рада

Активност
основу предлога Стручних већа
Сарадња са социјалним партнерима
Информисање о о обавезама
наставника при упису ученика првог
разреда
Информисање о обавезама
наставника при изради Извештаја о
реализацији Годишњег плана рада за
текућу, и изради Годишњег плана
рада за следећу школску годину.
Прелиминарно распоређивање
наставника у школске тимове и
стручне активе
Информисање наставничког већа о
закључцима до којих је дошао Тим
за самовредновање
Праћење остваривања активности
Развојног планирања
Презентација анализе рада секција и
тимова. Извештај о задовољству
родитеља сарадњом са школом

Начин реализације
Презентовање резултата досадашње
сарадње, могућности за праксу и
запослење ученика
Усмено саопштење

Носиоци
Представници
компанија које
су социјални
партнери
Директор школе

Усмено саопштење

Директор
школе, психолог

Извештај Тима за самовредновање.
Извештај школског психолога

Координатор
Тима за
самовредн.
Школски
психолог

Информисање Наставничког већа о
финансијском извештају

Извештавање о утрошеним
финансијским средствима
подношење финансијског извештаја

Шеф
рачуноводства

Информисање о резултатима са
разредних испита

Усмени извештај

Одељењске
старешине
Директор школе

Распоред ангажовања наставника на
поправним и матурским испитима

Усмени извештај
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Директор школе

Динамика

VII

VIII
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Седн. бр.

Циљ
Обезбеђивање
квалитета рада

Обезбеђивање и
унапређивање
квалитета образовно
васпитног рада

Вредновање квалитета
образовно васпитног
рада установе и
вредновање резултата
рада наставника и
ученика
13.
Обезбеђивање
квалитета рада

Активност
Информисање наставничког већа о
броју уписаних ученика и броју
одељења првог разреда након
завршеног уписа
Информисање о о роковима за
израду Извештаја о реализацији
Годишњег плана рада за текућу, и
изради Годишњег плана рада за
следећу школску годину,
и формираним тимовима и стручним
активима
Информисање о роковима за израду
годишњег извештаја о раду школе и
новог ГПР

Начин реализације

Носиоци

Усмени извештај

Директор школе

Усмено саопштење

Директор
школе, психолог

Усмено саопштење

Директор
школе, психолог

Информисање наставничког већа о
резултатима са поправних и
матурских испита у августовском
испитном року

Усмени извештај

Одељењске
старешине.
Директор школе

Информисање наставничког већа о
одабраним одељењским
старешинама за идућу школску
годину

Усмено саопштење

Директор школе

Усмеравање на документ на гугл
диску Распоред у писаном облику

Директор
школе,
професори
задужени за
израду
распореда

Информисање наставничког већа о
распореду часова за наставнике и
одељења

Динамика

VIII

VIII

Инструменти праћења: Огласна табла, гугл диск, мејл, штампани материјал, Записник са седнице Наставничког већа, мејл комуникација, листе
уписаних ученика на сајту Минисатрства просвете, сајт школе, Графички приказ статистике успеха на огласној табли, записник, евиденција
педагога, Записници са Одељењских већа, гугл диск
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План рада Разредних већа
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 већаза 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:
Aжурно 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.
Сед. бр.

1.

Циљ

Активност

Начин реализације

Операционализација активности за
актуелну годину

Планирање рада разредног
већа за текућу школску
годину. Израда Плана рада

Састанак већа

Излажење у сусрет васпитним и
развојним потребама ученика

Израда плана тема за
часове одељењског
старешине

Састанак већа

Операционализација активности за
идућу годину

Израда плана рада
одељењског старешине

Састанак већа
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Носиоци
Чланови већа,
психолог, педагог
и помоћници
директора
Чланови већа,
психолог, педагог
и помоћници
директора
Чланови већа,
психолог, педагог
и помоћници
директора

Динамика
IX

IX

IX
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Сед. бр.

2.

3.

4.

Циљ

Активност

Начин реализације

Носиоци

Динамика

Излажење у сусрет потребама ученика

Израда социјалне карте

Договор о начину
прикупљања информација
од ученицика (интервју)

Одељењски
старешина

IX, X

Излажење у сусрет интересовањима и
потребама ученика

Испитивање
заинтересованости ученика
за учешће у свим облицима
ваннаставних активности

Договор о анкетирању
ученика

Чланови разредног
већа и психолог

IX

Правилно вођење документације

Представљање образаца и
процедура

Дискусија и договор о
примени упутстава

Стручни
сарадници

IX

Остваривање ефикасне сарадње са
родитељима и стварање сарадничког
односа

Иницирање и израда плана
мера, у разговору са
родитељима, о могућн. за
корекцију успеха;

Договор, консултације са
стручном службом

Психолог, педагог
и помоћници
директора

X,XI, IV

Планирање екскурзија

Састанак
Дефинисање правила и
процедура

Чланови разредног
већа и директор

X,XI, IV

Анализа стања безбедности и ефеката
предузетих мера

Подношење извештаја о
првом нивоу насиља (број,
облици насилсног
понашања и предузете
мере)

Попуњавање извештаја о
појачаном васпитном раду
са учен. који били жртве,
сведоци или починиоци
насиља 1. нивоа

Чланови РВ
Координатор тима
за заштиту од
ДНЗЗ

Унапређење успеха ученика,
усаглашавања ставова о информисању
родитеља о успеху, изостанцима и
дисциплини ученика

Анализа успеха и
изостајања

Састанак

Чланови разредног
већа

Проширивање интересовања,
социјализација и осамостаљивање
ученика. Усаглашавање ставова о
правилима понашања и начину
информисања родитеља и
комуникације са њима
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I
VI
На класификационим
периодима

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Сед. бр.

Циљ

Активност

Начин реализације

5.

Излажење у сусрет сазнајним и
развојним потребама ученика

Учешће у обележавању
значајних догађаја у школи

Састанак и извођење
планираних активности

Осигурање квалитета рада

Спровођење и организација
матурантске вечери и
матурског испита

Састанак, Прављење
распореда матурских
испита, контрола
регуларности

6.

Носиоци
Чланови разредног
већа, председници
секција и руковод.
тимова
Ученички
парламент,
директор; Чланови
разредног већа
четвртог разреда,
помоћници
директора

Динамика
Током године

IV, V,VI

Инструмент праћења: Годишњи план рада, записници, презентација, анкетни листићи, извештаји
План рада Одељењских већа

Одељењско веће утврђује програм рада за сваку школску годину; ради у седницама које сазива и њима руководи одељењски
старешина. Одељењски старешина води записник о раду одељењског већа. Одлуке се доносе јавним гласањем, већином од укупног
броја чланова.
За рад одељењског већа и спровођење одлука и задатака одговоран је одељењски старешина.
Одељењско веће за свој рад одговара наставничком већу и директору школе.
У случају спречености одељењског старешине, седницу сазива и њоме руководи директор или помоћник директора, без права
одлучивања.
На остала питања у вези начином рада, доношењем одлука, вођењем записника на седницама и друга питања од значаја за рад,
сходно се примењују одредбе Статута које уређују начин рада и одлучивања Наставничког већа.
Р. бр.

1.

Циљ
Конкретизација
послова

Активност

Начин реализације

Носиоци

Планирање и програмирање рада
одељењског већа

Израда годишњег плана рада

Чланови одељењског
већа

разматрења распореда часова

Чланови одељењског
већа

Усклађује рад свих наставника који
изводе наставу у одељењу
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Динамика

IX

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. бр.

Циљ

Активност

Начин реализације

Носиоци

2.

Остваривање
усклађености рада са
ученицима

Утврђивање распореда писмених
вежби и задатака

дискусија, израда распореда

Чланови одељењског
већа

3.

Праћење и
утврђивање
резултата рада
ученика

Утврђивање успеха и дисциплине
ученика

Анализа, дискусија и
верификација у складу са
Правилником о оцењивању

Чланови одељењског
већа

4.

Прилагођавање рада
наставника
индивидуалним
потребама ученика и
одељења

Упознавање са
специфичностима ученика
одељења

Чланови одељењског
већа
по потреби
стручна служба

током целе
године

5.

Укључивање
родитеља ученика

договор, давање предлога

Чланови одељењског
већа

током целе
године

Чланови одељењског
већа

током целе
године

Усмено извештавање
одељењског старешине и давање
мишљења

Чланови одељењског
већа

током целе
године

Одељењско веће

Одељ. старешина

XI,XII,III,VI

6.

7.
8.

Пружање подршке
ученицима потребне
за даље напредовање
Утврђивање
резултата рада
ученика
Анализа постигнућа

Разматрање свих питања од значаја
за наставу, слободне активности
ученика, учење и рад ученика и
предузима мере за унапређење
наставе и постизање бољих
резултата ученика у учењу и
владању
Сарадња са родитељима у
решавању образовно-васпитних
задатака
Одређивање ученика за допунски и
додатни рад и планира учествовање
ученика на такмичењима
Похваљивање ученике и изрицање
васпитне мере
Разматрање реализације плана и
програма рада

Инструмент праћења: Годишњи план рада, Дневници евиденције, записник, педагошка документација
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Динамика
у току прве
две недеље
првог.
Односно
другог
полугодишта
на крају
тромесечја,
полугодишта
и на крају
школске
године

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

План рада Одељењског старешине
* Звездицом су обележени предвиђени циљеви и активности из акционог плана за школску 2021/2022. годину (Развојни план)
Циљ
1.
Адекватна примена
права ученика која су
дефинисана
„Конвенцијом о
правима детета“

*Оспособљавање
ученика за самостално
и одговорно доношење
одлука, развијање
социјалних вештина,
осећаја припадности
колективу

*Превенција болести
зависности и промоција
здравих стилова живота
*Пружање подршке у
оставривању
потенцијала ученика
усклађеих са њиховим
образовним потребама

Активности

Носиоци активности
Рад са одељењем

*На часу одељењског старешине представити
ученицима конвенцију о правима детета; Навођење
ситуација у којима је могућа адекватна примена права
Упознавање ученика са Протоколом о поступању у
заштити ученика од ДНЗЗ
Организација и спровођење избора за руководство
одељења, ставарње атмосфере и услова да се избори
спроведу. Разговор на ЧОС-у
Консолидација одељења као колектива ради постизања
успеха, радне дисциплине, и реализ. васпит. задатака
Упознавање ученика са правилима понашања кроз
разговор на ЧОС у, Правилник о дисциплинској и
материјалној одговорности ученика
Упознавање ученика са ваннаставним активностима и
могућностима за ангажовање, ученици предлажу
ваннаст. активности
*Реализација васпитних задатака на ЧОС-у кроз
предавања, радионице, трибине, дебате, на теме:
репродуктивно здравље, болести зависности, правилну
исхрану, значај физичке активности, заштити човекове
околине и одрживог развоја
Упознавање и праћење здравствених и, материјалних и
социјалних прилика и услова живота и рада ученика
(социјална карта), кроз индивидуалне разговоре,
попуњавање упитника за ученике. Разговор и
систематско посматрање и праћење успеха у учењу,
праћење развоја ученика, консултације са наставн.
анализа на седницама, разговор са родитељима
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Одељењски старешина,
Ученици
Одељењски старешина

Праћење

Динамика

Дневник
евиденције,
Евиденција
одељењског
старешине

IX и током
школске
године

Одељењски старешина,
Ученици
Одељењски старешина,
Ученици
Одељењски старешина,
Ученици

IX
IX

Дневник
евиденције,
Евиденција
одељењског
старешине

Одељењски старешина,
ученици

Током целе
године
IX
до 10. IX

Ученици
Одељењски старешина
Тим за заштиту од
ДНЗЗ

Дневник
евиденције,
Евиденција
одељењског
старешине

Током целе
године

Ученици
Одељењски старешина

Евиденцијао
дељењског
старешине,
социјална карта

IX и током
године

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
*Саветодавни разговори са одређеним бројем ученика
– првацима и новоуписаним ученицима,
*Разговор са ученицима првог разреда о њиховом
прилагођавању функционисању школе, или кроз
анонимну анкету и евентуално упућивање на разговор
са стручним сарадницима.
Појачан вапитни рад, подношење извештаја и
изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера и
похвала, учешће у раду дисциплинске комисије
Учешће у изради педагошког профила ученика
и ИОП-а за сваког ученика код кога је утврђена потреба
за тим; Сарадња са члановима Стручног тима за
инклузивно образовање (СТИО)
Идентификовање ученика са изузетним способностима,
на основу иницијалног тестирања и првих анализа
његових постигнућа Индивидуализација образовног
приступа (по потреби ИОП 3)

Подстицање
професионалног развоја
ученика
*Промовисање
постигнућа ученика,
групе или одељења
Подршка учен. актерима
насилне сит. (насилник,
очевидац, жртва)

Одељ. старешина
Предметни наставници
Родитељи
Стручни сарадници
Одељ. старешина
Ученици, Директор,
Помоћници директора,
Стручни сарадници,
Родитељи
Чланови СТИО
Одељењски старешина;
Родитељ;
Одељењско веће
Предметни наставник
Чланови СТИО
Одељењски старешина,
Родитељ,
Одељењско веће

Учешће у раду комисија за полагање поправних,
завршних и других испита свог одељења

Одељењски старешина

Сарадња са Тимом за каријерно вођење и саветовање,
стручним сарадницима, професорима практ. наставе

Одељењски старешина
Тим за професионалну
оријентацију

*Истицање редовности похађања наставе
Истицати:
- учешће у хуманитарним акцијама,
- резултате са такмичења,
- успехе на класификационим периодима,
- резултате ваннаставних активности на ЧОС-у
Учешће у изради и реализацији оперативног плана
заштите за одређеног ученика;
Сарадња са члановима Тима за заштиту од ДНЗЗ
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Одељењски старешина

Тим за заштиту од
ДНЗЗ,
Одељ. старешина.

Евиденција
одељењског
старешине,
Дневник евиденције

Током године

Евиденција
одељењског
старешине,
Дневник евиденције

Током године

По потреби
Евиденција
одељењског
старешине

Евиденција одељ.
стар. Записници са
полагања

Крај године
Током године

Евиденција
одељењског
старешине

Евиденција
одељењског
старешине

Током године

По потреби

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

2.

Рад са родитељима/старатељима

*Адекватна и
правовремена
комуникација између
родитеља (законских
заступника) и школе у
циљу пружања подршке
ученицима,
у функцији правилног и
свестраног развоја
ученика

*Обезбдити директну комуникацију
наставник-ученик-родитељ
*Комуникацију са родитељима (зак. заступницима)
остварити и преко друштвених мрежа, упутити их на
сајт школе на коме могу добити корисне информације
Упознавање родитеља (законског заступника) са
процедурама и правилницима:
-Кодекс облачења
-Правилник о васпитно-дисц. одговорности ученика;
-Правилник о оцењивању ученика;
-Протокол о поступању у заштити ученика од насиља,
занемаривања и злостављања,
-Правилник о поступању установе у случају сумње или
утврђеног дискриминаторног понашања и вређања
угледа, части или достојанства личности;
-Правилник о ближим упутствима за утврђивање права
на ИОП, његову примену и вредновањe
-Електронски дневник;
-Прикупљање података неопходних за сарадњу са
породицом;

Подизање педагошких
компетенција родитеља

У складу за исказаним предлозима родитеља,
организовати радионице, трибине, тематске родитељске
састанке

Укључивање родитеља у
живот и рад школе

Родитељи реализују предавања, трибине, дискусије на
актуелне теме (превенција болести зависности,
подршка учењу, професионална оријентација), за
ученике и родитеље. Неке од активности реализовати у
складу са стручним упутством за планирање превенције
употребе дрога код ученика (Министарство просвете,
науке и технол. развоја)
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Родитељ (законски
заступник)
Одељ.старешина
Ученици

Евиденција
одељењског
старешине

Током године

Родитељ (законски
заступник). Одељ.
старешина,
ученици, родитељи

Евиденција
одељењског
старешине

По потреби

Родитељ (законски
заступник).
Одељењски
старешина,
ученици, родитељи

Евиденција
одељењског
старешине

Континуиран
и процес

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
3.
Сарадња чланова
Одељењског већа у
циљу пружања
адекватне подршке
ученицима и ефикасног
функционисања школе
4.
Размена сазнања и
искуства,ради
заједничког деловања
5.

Вођење педагошке
документације у складу
са законским
процедурама чиме се
обезбеђује адекватно
праћење напредовања
ученика

Рад са Одељењским већем и наставницима
Сазива и руководи радом Одељењског већа у складу
са дневним редом
Води записник
Сарађује са наставницима у вези са избором ученика
за ваннаставне активности, додатни и допунски рад и
такмичења

Годишњи план рада
Предметни наставници
Одељењски старешина

Евиденција
одељењског
старешине, Дневник
евиденције
Сарадња са стручним сарадницима школе и тимовима
Идентификује ученика коме је потребна подршка и
Одељењски старешина
Евиденција одељ.
упознаје стручне сараднике са потребама ученика
Ученик, Стр. сарадник
старешине
Ангажовање стручне службе или других стручњака
Одељењски старешина
Дневник евиденције
при реализацији тема из плана рада одељ. заједнице
Административни послови-педагошка документација
Сарадња са директором,секретаром и стручним
Евиденција од. стар.
сарадницима у вези са педагошком документацијом
записници, дневник
(уједначавање вођења документације)
евиденције
Ажурно вођење матичне и разредне књиге
Матична књига
Садржајно вођење записника са од. већа и
Дневник евиденције
родитељских састанака
Припрема података за руководиоце смена,
Евиденција одељ.
Одељењски старешина
Министарство, здравствену службу, суд, стр. службу
старешине
Извештавање одељ. већа о раду и закључцима
Записници
разредног већа
Евиденција о поправним, завршним и другим
Записници
испитима
Презентација података о васпитном раду са
Записници
ученицима и раду одељења
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До 15. IX
Током године

Током године
Током године

Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Предлог тема за час Одељењског старешине
У прилозима 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. За часове поред којих пише радионица, већ постоје
готове радионице, које само треба копирати. Ове школске године посебан акценат ставићемо на теме за ”Унапређивање
међупредметне компетенције ученика Одговоран однос према здрављу”. За ове часове Министарство је обезбедило готове
сценарије и материјале које одељењске старешине могу користити у реализацији тема.
Први разред
Р. бр.

1.

2.

3.

4.

Назив теме

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 мерама за
сузбијање заразне болести
COVID19.
Избор представника за Ученички
парламент и формирање
од.заједнице, испитивање
интересовања ученика
Правила понашања у школи
Начин облачења у школи
Чување школске имовине
Комуникација у дигиталном
окружењу- како проводимо
слобоно време

Циљ

Реализација

Носилац

Праћење

Динамика

Разговор

Одељ. старешина и
ученици

Дневник
евиденције

IX

Помоћ у адаптацији
ученика и бољој
социјализацији

Разговор

Одељ. старешина и
ученици

Дневник
евиденције

IX

Одговорно понашање у
школској средини

Разговор

Одељ. старешина и
ученици

Дневник
евиденције

IX

Одговорно и безбедно
понашање и развијање
међупредметне компетенце
одговоран однос према
здрављу

Разговор

Одељ. старешина и
ученици

Дневник
евиденције

IX

Упознавање са структуром
школе,подручјем рада и
образовним профилом и боље
сналажење у новом окружењу
Заштита здравља ученика и
запослених, спречавање
ширења инфекције и заразних
болести
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Назив теме

Циљ

Реализација

5.

Комуникација у школи са
запосленима у школи и ученицима

Развијање позитивног односа
према запосленима и другим
ученицима

Разговор

6.

Упознавање ученика са
Протоколом о поступању у
заштити ученика од насиља,
занемаривања и злостављања и
коме се обратити за помоћ

Одељењски
старешина и
ученици, Tим за
пружање додатне
подршке ученицима

Праћење

Динамика

Дневник
евиденције

IX

Остваривање безбедних услова
за рад

Радионица

Одељењски
старешина

Дневник
евиденције

X

7.

Моја школа-жеље и очекивања

Постављење циљева учења и
развоја талената

Округли сто са
ученицима,
презент. секција

Одељењски
старешина и Тим за
развој каријере

Дневник
евиденције

IX

8.

Технике учења

Побољшање постигнућа
ученика

Радионица

Педагог

9.

Трговина људима

Безбедно понашање

Радионица

Одељењски
старешина

10.

Вештине комуникације и
доношење одлука

Рад на развијању
интерперсоналних односа у
одељењу и развијању
међупредметне компетенце
одговоран однос према
здрављу

Радионица

Одељењске
старешине и
стручни сарадници

Дневник
евиденције

X

11.

Дан школе

Развијање школског духа

Изложба радова,
представа,

Драмска секција

Дневник
евиденције

X

12.

Изостајање из школе и последице.
Правилник о оцењивању

Боља постигнућа ученика

Разговор

Дневник
евиденције

X

13.

Међународни дан толеранције

Развијање особина љубазности,
уважавања и поштовања особа
у интеракцији

Радионице,
представа

Дневник
евиденције

XI

14.

Планирање свог радног и
слободног времена, радне навике

Боља постигнућа ученика и
развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу

Презентација,
радионица

Дневник
евиденције

XI
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Носилац

Одељ. старешина и
ученици
Одељењски
старешина и
ученици, Тим за
заштиту од ДНЗЗ
Одељ. стар. педагог
и психолог

Дневник евиденц.
материјали са
радионица
Дневник
евиденције

X
X
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Р. бр.
15.
16.

Назив теме

Циљ

Реализација

Носилац

Праћење

Динамика

Укључивање ученика у секције и
такмичења,значај за њихов развој
Анализа успеха и остварених
резултата у раду на на крају I клас.
периода

Развој талената и
самопоуздања ученика
Развијање одговорности за
сопствени успех и мот. за бољи
рад
Превенција ризичног
понашања и развијање
међупредметне компетенце
одговоран однос према
здрављу

Презентација
радова

Координ.секција и
одељ. старешина
Одељењски
старешина и
ученици

Евиденција од.
стар.

XI

Евиденција од.
старешине

XI

17.

ХИВ/АИДС

18.

Људска права (поводом
међународног дана људских права,
10.децембра)

19.

Недеља лепих порука

20.

Учествовање и комуникација на
друштвеним мрежама

21.

Сарадња, другарство

22.
23.

24.

Целоживотно учење
(поводом Светог Саве)
Анализа успеха и остварених
резултата у раду на на крају II
класификационог периода

Стресни догађаји и како их
тумачимо

Разговор и анализа

Презентација и
предавање

Јазас и Институт за
јавно здр. Уч. парл.

Дневник
евиденције

XII

Одговорно понашање према
себи и другима

Презентација и
предавање

Ученички
парлмент

Дневник
евиденције

XII

Успостављање позитивне
климе у одељењу и развијање
самопоуздања ученика

Ученици читаве
недеље остављају
лепе поруке на за
то предвиђеном
простору у
учионици-школи

Ученици и
професори
Вршњачки тим

Поруке ученика

XII

Одговорно понашање према
себи и другима

Презентација,
разговор

Дневник
евиденције

XII

Успостављање позитивне
климе у одељењу
Развијање одговорности за
сопствени успех
Развијање одговорности за
сопствени успех и мотивисање
за бољи рад
Упознавање појмом
ментално здравље и
значајниости бриге о свом
менталном здрављу и
развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу

Разговор
Разговор
Разговор и анализа

Радионица
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Одељењски
старешина и
Вршњачки тим
Одељ. старешина и
ученици
Одељ. старешина и
ученици
Одељењски
старешина и
ученици
Одељењски
старешина и
ученици

Дневник
евиденције
Дневник
евиденције
Евиденција
одељењског
старешине

Дневник
евиденције

I
I
I

II
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Р. бр.

Назив теме

25.

Репродуктивно здравље

26.

Превенција болести зависности

27.

Правилна исхрана-радионица
Мој јеловник

28.

Уочавање проблема у одељењу

29.

Како брже и ефикасније учититехнике учења

Побољшање постигнућа
ученика

Радионица

Анализа успеха и остварених
резултата у раду на на крају III
класификационог периода
Разговор о пријатељству и
другарству, помоћ друговима који
имају проблеме са учењем из
појединих предмета

Развијање одговорности за
сопствени успех и мотивисање
за бољи рад

Разговор и анализа

Стварање заједничког духа у
одељењу и развијање тимског
рада

Разговор

32.

Крадљивци времена, како спречити
одуговлачење и одлагање

Боља организација и изградња
радних навика

Презентација

33.

Организовање екскурзије

Договор о условима и начину
понашања

Разговор

34.

Обележавање дана породице

Сагледавање сложености улога
чланова породице и значаја
комуникације и сарадње међу
члановима

Друштвене игре,
радионица, игре
улога

35.

Друштвено - користан рад

36.

Моје жеље и очекивања- поређење
са почетним

30.

31.

Циљ

Упознавање са значењем
концепта репродуктивно
здравље и значају бриге о свом
репродуктивном здрављу
Одговорно понашање према
себи и усвајање здравих
навика и развијање
међупредметне компетенце
одговоран однос према
здрављу
Уважавање индивидуалних
потреба и потреба одељења

Реализација

Носилац

Праћење

Динамика

Радионица

Диспанзер за
младе

Дневник
евиденције

II

Радионица
Радионица /
разговор

III
Одељењски
старешина и
ученици

Дневник
евиденције

Разговор

Одговорно понашање према
околини и другима,
поправљање оцена из владања
Значај доброг планирања и
организације

Презентација
Разговор
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III

III
Вршњачки тим

Одељењски
старешина и
ученици
Од. старешина,
стр. сарадници и
чланови ВТ
Одељењски
старешина
Тим за заштиту од
ДНЗЗ, Вршњачки
тим, Одељ. стар.
родитељи и
ученици
Ученици и
одељењски
старешина
Одељењски
старешина

Дневник евид.
материјали са
радион.

IV

IV
Дневник
евиденције
IV
Дневник
евиденције

IV, V

Дневник
евиденције

IV, V

Дневник
евиденције,
фотографије

V

Дневник
евиденције

V

Дневник
евиденције

VI

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
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37.

Назив теме

Анализа успеха и остварених
резултата у раду на на крају IV
класификационог периода

Други разред
Р. бр.

Реализација

Носилац

Праћење

Динамика

Значај доброг планирања и
организације

Разговор

Одељењски
старешина

Дневник
евиденције

VI

Реализација

Носилац

Праћење

Динамика

Разговор

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

IX

Одговорно понашање у
школској средини

Разговор

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

IX

3.

Комуникација у дигиталном
окружењу-како проводимо
слобоно време

Одговорно и безбедно
понашање и развијање
међупредметне компетенце
одговоран однос према
здрављу

Разговор

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

IX

4.

„Конвенција о правима детета“права ученика

Упознавање ученика о
својим правима и
механизмом заштите

Разговор

Дневник
евиденције

IX

5.

Улога школе у мом животу- жеље
и очекивања

Постављење циљева учења и
развоја талената

Округли сто са
ученицима, презент.
секција

Одељ. старешина и
ученици, Tим за
пружање дод. под.
ученицима, УП
Одељењски старешина
и Тим за каријерно
вођење

Дневник
евиденције

IX

6.

Технике учења

Побољшање постигнућа
ученика

Радионица

Одељењски старешина

IX

7.

Упознавање ученика са
Протоколом о поступању у
заштити ученика од ДНЗЗ и коме
се обратити за помоћ

Дн. евиденције,
материјали са
радионице

Остваривање безбедних
услова за рад

Радионица

Одељењски старешина

Дневник
евиденције

X

1.

2.

Назив теме

Циљ

Упознавање ученика, упознавање
са шк. календаром и распоредом
часова, и избор представника за
Ђачки парламент и Вршњачки
тим, формирање од.заједнице,
испитивање интересовања уч.
Упознавање са мерама за
сузбијање заразе COVID19.
Правила понашања у школи
Начин облачења у школи
Чување школске имовине

Циљ
Формирање одељењске
заједнице
Заштита здравља ученика и
запослених, спречавање
ширења инфекције и
заразних болести
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Назив теме

8.

Ваннаставне активности

9.

Кораци у доношењу добрих
односа

10.

Митови и заблуде у вези
конзумације алкохола

11.

Дан школе

12.

Изостајање из школе и последице
Правилник о оцењивању
Правилник о дисциплинској и
материјалној одговорности
ученика

13.

Пожељно и непожељно понашањеМеђународни дан толеранције

14.

Комуникација без стреса

15.

16.

17.

Оспособљавање ученика за
самостално и одговорно доношење
одлука, развијање
социјалних вештина, осећаја
припадности колективу
Анализа успеха и остварених
резултата у раду на на крају I
класификационог периода
ХИВ/АИДС

Циљ

Уважавање индивид. потреба
и потреба одељ.
Развијање међупредметне
компетенце одговоран
однос према здрављу
Превенција ризичног
понашања и развијање
међупредметне компетенце
одговоран однос према
здрављу

Реализација

Носилац

Разговор

Одељ. стареш. и
ученици

Радионица

Одељењски старешина

Праћење

Динамика

Дневник
евиденције

X

Радионица

Одељ. стареш. и
ученици

Развијање школског духа

Изложба радова,
представа,

Драмска секција

Боља постигнућа ученика

Разговор

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

X

Радионице,
представа

Одељењски старешина
и ученици, Тим за
заштиту од ДНЗЗ

Дневник
евиденције

XI

Дебата

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

XI

Разговор

Одељењски старешина
и ученици

Евиденција
одељењског
старешине

XI

Разговор и анализа

Одељењски старешина
и ученици

Евиденција
одељењског
старешине

XI

Презентација и
предавање

Јазас и Институт за
јавно здравље,
Ученички парламент

Дневник
евиденције

XII

Развијање особина
љубазности, уважавања и
поштовања особа у
интеракцији
Развијање међупредметне
компетенце одговоран
однос према здрављу
Развој талената и
самопоуздања ученика
Развијање одговорности за
сопствени успех и
мотивисање за бољи рад
Превенција ризичног
понашања и развијање
међупредметне компетенце
одговоран однос према
здрављу
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Назив теме

18.

Људска права (Међународни дан
људских права, 10. децембра)

19.

Недеља лепих порука

20.

Тема по избору ученика

21.

Стресни догађаји и како их
тумачимо

22.

Мој избор-омиљена књига,
позоришна представа, филм,
особа.

23.

О пријатељству*

24.

Целоживотно учење
(поводом Светог Саве)

25.

Анализа успеха и остварених
резултата у раду на на крају II
класификационог периода

26.

Зависност од интернета – истина
или мит?

27.

Управљање бесом

Циљ

Одговорно понашање према
себи и другима

Реализација

Презентација и
предавање
Ученици читаве
недеље остављају
Успостављање позитивне климе
лепе поруке на за то
у одељењу и развијање
предвиђеном
самопоуздања ученика
простору у
учионици-школи
Уважавање индивидуалних
Разговор
потреба и потреба одељења
Упознавање појмом ментално
здравље и значајниости бриге
о свом менталном здрављу и
Радионица
развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу
Уважавање индивидуал. и
формирање система вредности
Да се осветле и размотре
значајне каракт. пријатељства и
препозна одговорност за
неговање овог односа
Развијање одговорности за
сопствени успех
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Праћење

Динамика

Ученички парламент

Дневник
евиденције

Ученици и професори
Вршњачки тим

Поруке ученика

XII

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

XII

Одељењски старешина,
психолог

Дневник
евиденције

XII

Дискусија

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

I

Радионица

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

I

Разговор

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

I

Одељењски старешина
и ученици

Евиденција
одељењског
старешине

I

Разговор

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

II

Радионица

Одељ. старешина и
стручни сарадници

Дневник
евиденције

II

Развијање одговорности за
сопствени успех и мотивисање Разговор и анализа
за бољи рад
Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу
Препознавање емоција и
адекватно реаговање и
развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу.

Носилац

XII
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Р. бр.

Назив теме

28.

Репродуктивно здравље

29.

Превенција злоупотребе дрогаДроге међу нама

30.

Правилна исхрана- Научи да
правилно читаш информације
на паковању

Развијање међупредметне
компетенце одговоран
однос према здрављу
Одговорно понашање
према себи и усвајање
здравих навика и
развијање међупредметне
компетенце одговоран
однос према здрављу.
Развијање међупредметне
компетенце одговоран
однос према здрављу.

Циљ

Реализација

Носилац

Праћење

Динамика

Радионица

Диспанзер за младе

Дневник
евиденције

II

Радионица

Одељ. стар. и ученици,
институт за јавно
здравље

Дневник
евиденције

III

Радионица /
разговор

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

III

31.

Очување животне средине

Развој еколошке свести

Презентације

Ученици

32.

Уочавање проблема у одељењу

Уважавање индивидуалних
потреба и потреба одељења

Разговор

Одељ. старешина и
ученици

33.

Како брже и ефикасније учититехнике учења

Побољшање постигнућа
ученика

Радионица

Вршњачки тим

34.

Анализа успеха и остварених
резултата у раду на на крају III
клас. периода

Разговор и анализа

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

IV

35.

Бонтон

Разговор

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

IV

36.

Стратегије за подизање мотивације
за учење

Презентација

Одељ. стар. стручни
сарадн. и Врш. тим

37.

Организовање екскурзије

Разговор

Одељењски старешина

Дневник
евиденције
Дневник
евиденције

38.

Мој лични мото и мото одељења

Развијање одговорности за
сопствени успех и
мотивисање за бољи рад
Неговање културе лепог
понашања у учионици,
школи, на јавним местима;
поздрављање и ословљавање
старијих особа, наставника,
школских другова
Боља организација и
изградња радних навика
Договор о условима и
начину понашања
Рад на развијању
интерперсоналних односа у
одељењу и школи.

Радионица

Одељењски старешина,
ученици
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Дневник
евиденције
Дневник
евиденције
Дн. евиденције
материјали са
радионице

Дневник
евиденције

III
III
IV

IV, V
IV, V
V

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
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Назив теме

39.

Обележавање дана породице

40.

Час осмеха- вицеви, музика,
имитације, пантомима

41.

Ментално здравље

42.

Асертивна комуникација

43.
44.

Моје жеље и очекивања- поређење
са почетним
Анализа успеха и остварених
резултата у раду на на крају IV
класификационог периода

Трећи разред
Р.
Назив теме
бр.

1.

2.

Циљ

Упознавање ученика,
упознавање са школским
календаром и распоредом
часова, и избор представника за
Ђачки парламент и формирање
од.заједнице, испитивање
интересовања ученика
Упознавање са мерама за
сузбијање зар. болести
COVID19.
Правила понашања у школи
Начин облачења у школи
Чување школске имовине

Сагледавање сложености
улога чланова породице и
значаја комуникације и
сарадње међу члановима
Развијање позитивне
атмосфере у колективу
Развијање међупредметне
компетенце одговоран
однос према здрављу
Развијање међупредметне
компетенце одговоран
однос према здрављу
Значај доброг планирања и
организације

Реализација

Носилац

Друштвене игре,
радионица, игре
улога
Разговор

Значај доброг планирања и
организације

Тим за заштиту од
ДНЗЗ, Вршњачки тим,
Одељењске старешине,
родитељи и ученици
Одељењски старешина
и ученици

Праћење

Динамика

Дневник
евиденције,
фотографије
Дневник
евиденције

радионица

Од. старешина, псих.
гост предавач

Дневник
евиденције

Радионица

Одељењски старешина
и гост предавач по
потреби

Дневник
евиденције

Разговор

Одељењски старешина

Дневник
евиденције

Разговор

Одељењски старешина

Дневник
евиденције

V

VI

Циљ

Реализација

Носилац

Праћење

Динамика

Формирање одељењске
заједнице.
Заштита здравља ученика и
запослених, спречавање
ширења инфекције и заразних
болести

Разговор

Одељењски
старешина и ученици

Дневник евиденције

IX

Одговорно понашање у
школској средини

Разговор

Одељењски
старешина и ученици

Дневник евиденције

IX
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Р.
бр.

Назив теме

Циљ

Реализација

Носилац

Праћење

Динамика

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

Дневник евиденције

IX

4.

Зависност од интернета –
истина или мит?

Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу

Радионица

Одељењски
старешина и ученици

Дневник евиденције

IX

5.

Ове године желим да
постигнем

Постављење циљева учења и
развоја талената

Округли сто са
ученицима,
презентације
секција

Дневник евиденције

IX

6.

Управљање временом у учењу

Побољшање постигнућа
ученика

Радионица

Дн. евиденције,
материјали са радионице

IX

7.

Трговина људима

Безбедно понашање

Филм и дискусија

Дневник евиденције

IX

8.

Организовање екскурзије

9.

Превенција злоупотребе
психоактивних супстанци Дроге међу нама

Договор о условима и начину
понашања
Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу

Дан школе

Дневник евиденције

X

10.
11.

Изостајање из школе и
последице,
Правилник о оцењивању

Дневник евиденције

XI

12.

13.
14.

Међународни дан толеранције
Критички однос према
медијима
Критички однос према
медијима

Разговор

Одељењски
старешина и Тим за
каријерно вођење и
саветовање
Одељењски
старешина, педагог
Одељењски
старешина
Одељењски
старешина

Радионица

Црвени крст

Развијање школског духа

Изложба радова,
представа,

Драмска секција,

Боља постигнућа ученика

Разговор

Одељењски
старешина и ученици

Развијање особина
љубазности, уважавања и
поштовања особа у
интеракцији
Развијање критичког
мишљења
Развијање критичког
мишљења

Радионице,
представа
Дебата, филм,
радионица
Дебата, филм,
радионица
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Одељењски
старешина и
ученици, Тим за
заштиту од ДНЗЗ, ВТ
Одељењски
старешина
Одељењски
старешина
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Р.
бр.

Назив теме

15.

Анализа успеха и остварених
резултата у раду на на крају I
класификационог периода

16.

ХИВ/АИДС

17.

Људска права (поводом
међународног дана људских
права, 10.децембра)

18.

Недеља лепих порука

19.

Тема по избору ученика

20.

Ментално здравље- Депресија

21.

22.
23.
24.

Моја препорука- омиљена
књига, позоришна представа,
филм, особа..
У туђим ципелама: Радионица
приручник за водитеље
радионица
Целоживотно учење
(поводом Светог Саве)
Анализа успеха и остварених
резултата у раду на на крају II
класификационог периода

25.

Вршњачко насиље

26.

Самоприхватање-свиђа ми се
како изгледам

Циљ

Реализација

Развијање одговорности за
сопствени успех и
Разговор и анализа
мотивисање за бољи рад
Развијање међупредметне
Презентација
компетенце одговоран однос
према здрављу

Носилац

Праћење

Динамика

Одељењски
старешина и ученици

Евиденција одељењског
старешине

XI

Одељењски
старешина и ученици

Дневник евиденције

XII

Одговорно понашање према
себи и другима

Презентација и
предавање

Ученички парламент

Дневник евиденције

XII

Успостављање позитивне
климе у одељењу и развијање
самопоуздања ученика

Уч. целе недеље
остављају лепе
поруке на за то
предвиђ. простору
у учион.-школи

Ученици и
професори
Вршњачки тим

Поруке ученика

XII

Разговор

Одељењски
старешина и ученици

Дневник евиденције

XII

Презентација,
разговор

Од. старешина, псих.
гост предавач

Дневник евиденције

XII

Дискусија

Одељењски
старешина и ученици

Радионица

Одељењски
старешина и ученици

Дневник евиденције

I

Евиденција одељењског
старешине

I

Дневник евиденције

II

Уважавање индивидуалних
потреба и потреба одељења
Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу
Уважавање индивидуалности
и формирање система
вредности
Да се осветле и размотре
значајне карактеристике

Развијање одговорности за
Разговор
сопствени успех
Развијање одговорности за
сопствени успех и
Разговор и анализа
мотивисање за бољи рад
Развијање међупредметне
Радионица
компетенце одговоран однос
према здрављу
Развијање међупредметне
Радионица /
компетенце одговоран однос
разговор
према здрављу
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Одељењски
старешина и ученици
Одељењски
старешина и ученици
Одељењски
старешина и ученици
Одељењски
старешина и ученици
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бр.

Назив теме

27.

Репродуктивно здравље

28.

Превенција злоупотребе
дрога

29.

Очување животне средине

30.

Уочавање проблема у одељењу

Циљ

Анализа успеха и остварених
резултата у раду на на крају III
класификационог периода
Вештине презентације

Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу
Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу
Развој еколошке свести
Уважавање индивидуалних
потреба и потреба одељења
Развијање одговорности за
сопствени успех и
мотивисање за бољи рад
Побољшање постигнућа уч.

33.

Стратегије за подизање
мотивације за учење

Боља организација и
изградња радних навика

34.

Емпатија

35.

Асертивна комуникација

36.

Обележавање дана породице

37.

Час осмеха-вицеви, музика,
имитације, пантомима

38.

Друштвено корисни рад

39.

Правилна исхрана-Научи да
правилно читаш
информације на паковању

31.
32.

Развијање емоционалне
писмености
Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу
Сагледавање сложености
улога чланова породице и
значаја комуникац. и сарадње
међу члановима
Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу
Одговорно понашање према
околини и другима,
поправљање оцена из владања
Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу.

Реализација

Носилац

Праћење

Динамика

Презентација

Диспанзер за младе
Од. старешина и уч.
Институт за јавно
здравље
Ученици
Одељењски
старешина и ученици

Дневник евиденције

III

Разговор и
анализа

Одељењски
старешина и ученици

Дневник евиденције

IV

Предавање

Ученици
Од. старешина,
стручни сарадници и
Вршњачки тим
Од. старешина,
стручни сарадници
Одељењски
старешина и гост
предавач по потреби
Тим за заштиту од
ДНЗЗ, Вршњачки
тим, Од. старешине,
родитељи и ученици

Дневник евиденције

IV

Дневник евиденције

IV, V

Дневник евиденције

IV, V

Дневник евиденције

V

Дневник евиденције,
фотографије

V

Радионица
Презентације
Разговор

Презентација
Разговор
Радионица
Друштвене игре,
радионица, игре
улога
Разговор

Одељењски
старешина и ученици

Дневник евиденције

V

Презентација

Ученици

Дневник евиденције

V

Радионица

Одељењски
старешина

Дневник евиденције

VI
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Р.
бр.
40.

Назив теме

Циљ

Реализација

Носилац

Праћење

Динамика

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

Реализација

Носилац

Праћење

Динамика

Формирање одељењске
заједнице. Заштита здравља
ученика и запослених,
спречавање ширења инфекције
и заразних болести

Разговор

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

IX

Одговорно понашање у
школској средини

Разговор

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

IX

Развијање позитивног односа
према запосленима и другим
ученицима

Разговор

Одељењски старешина

Зависност од интернета –
истина или мит?

Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу

Радионица

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

IX

5.

Ове године желим да постигнем

Постављење циљева учења и
развоја талената

6.

Трговина људима

7.

Организовање екскурзије

Дневник
евиденције

X

1.

2.

3.

4.

Упознавање ученика, упознавање
са школским календаром и
распоредом часова, и Избор
представника у УП и формирање
одељ. заједнице, Испитивање
интересовања ученика.
Упознавање са мерама за
сузбијање заразне болести
COVID-19.
Правила понашања у школи
Начин облачења.
Чување шк. имовине
Комуникација у школи са
запосленима у школи и
ученицима Подсећање на
Протокол у случају насиља у
школи,коме се обратити за помоћ

Безбедно понашање
Договор о условима и начину
понашања

Округли сто са
ученицима,
презентације
секција
Филм и дискусија
Разговор
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Одељењски старешина
и Тим за каријерно
вођење и саветовање
Одељењски старешина
Одељењски старешина
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Циљ

Адекватна припрема за
матурски испит

Реализација

Носилац

8.

Упознавање са начином
организовања матуре

Назив теме

9.

Професионална орјентација

Помоћ у избору даље каријере

Предавање

10.

Дан школе

Развијање школског духа

11.

Изостајање из школе и
последице. Правилник о
оцењивању

Изложба радова,
представа,

Тим за каријерно
вођење

Боља постигнућа ученика

Разговор

Одељењски старешина
и ученици

12.

Међународни дан толеранције

Развијање особина љубазности,
уважавања и поштовања особа

Радионице,
представа

13.

Поремећаји исхранеанорексија и булимија

Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу.

14.

Критички однос према медијима

Развијање критичког мишљења

15.

Анализа успеха и остварених
резултата у раду на на крају I
класификационог периода

16.

ХИВ/АИДС

17.

Људска права (Међународни дан
људских права, 10. децембра)

Развијање одговорности за
сопствени успех и мотивисање
за бољи рад
Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу
Одговорно понашање према
себи и другима

18.

Недеља лепих порука

19.

Тема по избору ученика

20.

Ментално здравље-Депресија

Успостављање позитивне климе
у одељењу и развијање
самопоуздања ученика

Праћење

Динамика

Одељ. старешина и
ученици, Тим за
заштиту од ДНЗЗ

Дневник
евиденције

XI

Презентација

Одељењски старешина,
ученици

Дневник
евиденције

XI

Дебата, филм,
радионица

Одељењски старешина

Разговор и анализа

Одељењски старешина
и ученици

Презентација и
предавање

Јазас и Институт за
јавно здравље, УП

Дневник
евиденције

XII

Ученички парламент

Дневник
евиденције

XII

Ученици и професори

Поруке ученика

XII

Одељењски старешина
и ученици
Одељ. старешина
психолог, гост
предавач

Дневник
евиденције

XII

Дневник
евиденције

XII

Презентација и
предавање
Ученици читаве
недеље остављају
лепе поруке на за
то предвиђеном
простору у
учионици-школи

Уважавање индивидуалних
потреба и потреба одељења
Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу

Разговор
Презентација,
разговор
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Драмска секција

Дневник
евиденције
Евиденција
одељењског
старешине

XI
XI
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Назив теме

Циљ

Реализација

Носилац

21.

Како видим себе у будућности

Постављање циљева

Дискусија

Одељењски старешина
и ученици

Како реаговати у „врућим“
ситуацијама (конфликти и
насиље)
Целоживотно учење
(поводом Светог Саве)
Анализа успеха и остварених
резултата у раду на на крају II
класификационог периода

Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу
Развијање одговорности за
сопствени успех
Развијање одговорности за
сопствени успех и мотивисање
за бољи рад
Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу
Преузимање иницијативе и
освешћивање капацитета за
промену
Упознавање са могућностима за
нставак школовања

Радионица

Одељењски старешина
и ученици

Разговор

Одељењски старешина
и ученици

Разговор и анализа

Одељењски старешина
и ученици

Радионица

Одељ. стареш. и
ученици, институт за
јавно здравље

Радионица

Одељењски старешина
и стручни сарадници

Презентације

Тим за каријерно
вођење и саветовање

Презентације

22.
23.
24.

25.

Превенција злоупотребе дрога

26.

Бити лидер

27.

Презентације факултета

28.

Очување животне средине

29.

Уочавање проблема у одељењу

30.
31.
32.
33.

Анализа успеха и остварених
резултата у раду на на крају III
клас. периода
Вештине презентације
Добровољно давање крви
Како се спремити за матурски и
пријемни испит

34.

Активно слушање

35.

Час осмеха- вицеви, музика,
имитације, пантомима

Развој еколошке свести

Праћење

Динамика

Дневник
евиденције

I

Евиденција
одељењског
старешине

I

Дневник
евиденције

II

Ученици

Дневник
евиденције

III

Уважавање индивидуалних
потреба и потреба одељења
Развијање одговорности за
сопствени успех и мотивисање
за бољи рад
Побољшање постигнућа
Усвајање хуманих вредности

Разговор

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

III

Разговор и анализа

Одељ. старешина и
ученици

Дневник
евиденције

III

Побољшање постигнућа

Разговор

Ученици
Црвени крст
Од. стар. стручни
сарадници

Дн. евиденције
Дн. евиденције
Дневник
евиденције

Презентација

Од. стар. и гост
предавач по потреби

Дневник
евиденције

IV

Разговор

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

IV, V

Предавање
Предавање

Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу
Развијање позитивне атмосфере
у колективу

151

III
IV
IV
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Назив теме

36.

Самоприхватање- свиђа ми се
како изгледам

Циљ

37.

Обележавање дана породице

38.

Припрема матурске вечери

39.

Анализа успеха и ост. резултата у
раду на на крају IV клас. периода

Развијање међупредметне
компетенце одговоран однос
према здрављу
Сагледавање сложености улога
чланова породице и значаја
комун. и сарадње међу
члановима
Комуникација жеља и правила
понашања на матурској вечери
Значај доброг планирања и
организације

40.

Желим да кажем на крају

Сумирање утисака

Реализација

Носилац

Праћење

Динамика

Радионица

Одељењски старешина
и ученици

Дневник
евиденције

IV, V

Друштвене игре,
радионица, игре
улога

Тим за заштиту од
ДНЗЗ, Вршњачки тим,
Одељ. стар. родитељи
и ученици

Дневник
евиденције,
фотографије

V

Разговор

Одељењски старешина

Разговор

Одељењски старешина

Разговор

Одељењски старешина

152

Дневник
евиденције
Дневник
евиденције
Дневник
евиденције

V
V
V
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Планови рада стручних већа за област предмета









План рада стручног већа Електротехника
План рада стручног већа за област предмета на подручју рада
Пољопривреда, прозводња и прерада хране
План рада стручног већа за област предмета на подручју рада
Хемија, неметали и графичарство
План рада стручног већа за област предмета на подручју рада
Геодезија и грађевинарство
План рада сручног већа за Физичко васпитање
План рада стручног већа за Друштвене науке
План рада стручног већа за Српски и стране језике
План рада стручног већа за Математику, физику, рачунарство и информатику

153

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
План рада стручног већа Електротехника
Р. б.
састанка

Циљ

Активност

Носиоци
активности

Динамика

Упознавање са
активностима и
динамиком рада СВ

Начин реализације
(како)

Усвајање годишњег плана рада
Стручног већа;

Анализирање активности, подела
задужења, одређивање динамике

Чланови Стручног
већа

IX

Анализа самопроцене и одабир
програма за СУ; Договор о терминима
интерних обука

Чланови Стручног
већа

IX

На основу искустава из онлајн наставе
дати предлоге о садржајима који би
требало да се нађу у бази.
Договор и подела задужења.

Чланови Стручног
већа

IX

Договор око динамике, кључних
сегмената/области иниц. тестирања

Чланови Стручног
већа

IX

Анализа одговора ученика.

Чланови стручног
већа, одељењске
старешине.
Руководиоци
секција
СТИО

IX

Чланови стручног
већа.
Одељењске
старешине

IX

Стицање нових знања
и вештина у процесу
извођења наставе
Подршка
наставницима и
ученицима у
образовно васпитном процесу*
1.

Уважавање полазих
знања ученика
Омогућити да
ученици са сметњама
у развоју и
инвалидитетом
учествују у
различитим
активностима
школе*
Родитељи активно
учествују у животу и
раду школе*

Упознавање са каталогом
програма стручног усавршавања
иорганизација семинара и
неформалних облика СУ
Упознавање са предностима
формирања базе знања и њених
категорија (ученички радови,
наставни материјали, примери
добре праксе, критеријуми
оцењивања).
Дефинисање критеријума и
начина достављања материјала
Планирање иницијалног
тестирања
Мотивисање ученика за учешће
у раду секција које му највише
одговарају и да представи себе
и своје таленте током
школовања

Усмеравање ученика на одабране
секције.

На основу резултата анкете о
начинима партиципације
родитеља у школском животу,
наставници планирају
активности које могу да укључе
родитеље у што већем броју.

У планиране активности стручних већа
и тимова, унети организовање
заједничких активности
(спортске, културне, друштвене игре),
поводом обележавања значајних
догађаја

Праћење постигнућа
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. б.
састанка

2.

Циљ

Начин реализације
(како)
(Дан школе, Дани породице, Дани
толеранције....)

Активност
Мотивисање наставника да
учествују у заједничким
активностима са родитељима и
ученицима

Предлози плана рада писмених
задатака за све разреде на основу
годишњег календара рада за средње
школе и глобалног плана.
Припремити за Одељењска већа
распоред за провере дуже од 15 минута
за текући класификациони период
Предлози плана рада извођења блок
наставе на основу годишњег календара
рада за средње школе и глобалног
плана
Мапирање ресурса ван школе
(културне и научне институције,
историјски локалитети, привредне и
друге организације и сл.).
Израда плана коришћења ресурса
(временска динамика, начин
реализацје)

Носиоци
активности

Динамика

Чланови Стручног
већа

IX

Чланови Стручног
већа

IX

Чланови Стручног
већа.

IX

Остваривање
усклађености рада са
ученицима

Усвајање плана израде
писмених задатака.
План израде писаних провера
дужих од 15 минута

Организација наставе
према важећим
педагошким нормама

Израда плана извођења блок
наставе

Више од 70%
наставника користи
ресурсе ван школе у
функцији наставе и
учења*

Током глобалног и оперативног
планирања наставници
укључују и ресурсе ван школе

Организација наставе
према важећим
педагошким нормама

Усвајање предлога уџбеника за
школску 2021/2022. годину

Попуњавање табеле о уџбеницима за
текућу школску годину

Чланови Стручног
већа.

IX

Након иницијалних тестирања у
складу са резултатима (не
мерити процентуално или
бројчано постигнуће, већ по
областима, оствареним
исходима за сваког ученика)
извршити оперативно
планирање

Aнализа и дефинисање препорука за
рад. Договор о изради оперативних
планова и наставног материјала.

Чланови Стручног
већа

X

Унапређивање
квалитета наставе кроз
прилагођавање
наставног процеса
потребама ученика
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. б.
састанка

Циљ

Активност

Носиоци
активности

Динамика

Развијање социјалних
вештина и
оснаживање
капацитета за емпатију
код ученика

Начин реализације
(како)

Договор о учешћу у
активностима предложеним од
стране Тима за заштиту од
ДНЗЗ - Дани толеранције

Дефинисање активности за учешће у
Данима толеранције

Чланови Стручног
већа
Стручна служба

X

Анализа потребе допунске наставе и
ангажовање ученика и наставника за
додатну наставу

Чланови Стручног
већа

X

Одабир критеријума посете и
прављење распореда, делегирање

Чланови Стручног
већа

X

Анализа досадашњих искустава у
настави на даљину и давање предлога
за стручно усавршавање (на основу
самопроцене). Дискусија и анализа о
начинима примене наученог

Чланови Стручног
већа

Унапређење квалитета
наставе
Стицање нових знања
и вештина у процесу
извођења наставе
Унапређење
дигиталних
компетенција
наставника**
Стицање нових знања
и вештина у процесу
извођења наставе

3.

Унапређење квалитета
наставе
Унапређивање
квалтета наставе
кроз реализацију
Пројектне наставе
(пројекат у
настави)**

Организовање додатне и
допунске наставе, ученичке
секције
Предлог посете часовима
других колега, посета другим
стручним већима
Утврђивање потреба и ресурса
за унапређење дигиталних
компетенција наставника
Информисање и размена
запажања након реализованих
обука
Размењивање запажања са
посећених часова и давање
препорука за унапређивање
рада
Предлог примене нових метода
и начина интерпретације
наставних садржаја
Упознавање са одликама и
фазама пројектне наставе.
Анализа и дефинисање
препорука за рада
Евалуација резултата и
постигнућа у пројектној настави

Анализа чек листи и запажања са
посећених часова
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X
II, VI

Чланови Стручног
већа

XI-XII

Анализа примене интерактивних
техника и метода и њихови ефекти
кроз дигиталну наставу

Чланови Стручног
већа

X

Презентовање приручника са сајта
наше школе. Размена запажања са
реализоване пројектне наставe.
Анализа и размена примера добре
праксе

Чланови Стручног
већа

X
VI

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. б.
састанка

Циљ

Активност

Самопроцена и
унапређивање
сопствене праксе*

Наставници и стручни
сарадници континуирано врше
самоевалуацију свог рада, да би
на основу добијених резултата
могли да унапређују сопствену
праксу

Стицање нових знања
и вештина у процесу
извођења наставе
Стратегија развоја и
планирање наставе
4.

Унапређење квалитета
наставе

Успостављање
сарадње између школа

5.

Организовање наставе
према важећим
педагошким нормама
Унапређење квалитета
наставе
Стицање нових знања
и вештина у процесу
извођења наставе
Стратегија развоја и
планирање наставе

Начин реализације
(како)
Израда инструмента (упитника) за
евалуацију рада наставника и стручних
сарадника.
Анализа резултата и прављење плана
побољшања на седницама стручних
већа

Носиоци
активности
Чланови стручног
већа;
Стручни
сарадници

Динамика
XII
V

Праћење савремених техничкотехнолошких достигнућа

Организовање предавања

Сарадници из
привреде

II

Планирање уписа у наредну
школску годину

Договор у вези уписа за наредну
школску годину, усаглашавање
предлога

Чланови стручног
већа, Помоћници
Директор

II

Чланови стручног
већа

II

Анализа успеха ученика у
претходном периоду и начини
унапређења

Размена искустава, примери добре
праксе, дискусија

Анализа рада наставника у
претходном периодусамопроцена

Процена рада наставника путем
анкетних листића које ће анонимно
попуњавати ученици (наставник ће
листиће чувати као део документације)

Планирање сарадње са чeшком
школом из Соколница

У складу са планом организација
сарадње

Чланови стручног
већа Помоћници
Директор

Планирање такмичења ученика
из појединих области

Ангажовање наставника у складу са
планом такмичења

Чланови стручног
већа

III

Планирање посете сајмовим

Предлагање посете сајмовима које
треба посетити

Чланови стручног
већа Помоћници

III

Праћење савремених техничкотехнолошких достигнућа

Организовање предавања

Сарадници из
привреде

III

Планирање уписа у наредну
школску годину

Договор у вези уписа за наредну
школску годину, усаглашавање
предлога

Чланови стручног
већа, Помоћници
Директор

III
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Р. б.
састанка

6.

7.

8.

Начин реализације
(како)

Носиоци
активности

Динамика

Дефинисање активности за учешће у
Данима породице

Чланови стручног
већа
Стручна служба

V

Чланови Стручног
већа

V

Чланови стручног
већа, Помоћници

V

Чланови стручног
већа, Помоћници

VI

Анализа рада наставника у
претходном периоду –
самопроцена. Анализа успеха
ученика у претходном периоду
и начини унапређења

Предлагање и усвајање комисија и
календара реализ. матурских испита
Размена искуства о примени
савремених метода и облика рада и
начина интерпретације у наставним и
ваннаставним облицима рада
Презентовање слободних норми за
наредну школску годину и предлагање
прелиминарне расподеле
Процена рада наставника путем анкете
коју ће анонимно попуњавати ученици
(наставник ће листиће чувати као део
документације) Размена искустава,
примери добре праксе, дискусија

Чланови стручног
већа

VI

Анализа реализоване пројектне
наставе

Презентовање добрих примера из
праксе, дискусија

Чланови стручног
већа

VI

Коначна подела часова за
школску 2021/2022. год.

Увид у табелу коначне расподеле
часова и усвајање предлога

Чланови стручног
већа, Помоћник

VIII

Предлози за уџбенике за
школску 2022/2023. год

Попуњавање табеле предлога за
уџбенике за школску 2022/2023.

Чланови стручног
већа

VIII

Циљ

Активност

Развијање социјалних
вештина и оснаживање
капацитета за емпатију
код ученика
Реализација матурских
испита

Договор о учешћу у
активностима предложеним од
стране Тима за заштиту ДНЗЗ Дани породице
Планирање матурских испита.
Комисије за реализ. матурс. ис.

Успостављање сарадње
између школа

Сарадња са другим сродним
школама у окружењу

Организовање наставе у
наредној школској
години

Прелиминарна подела часова за
школску 2022/2023. год

Унапређење квалитета
наставе
Унапређ. квалитета
наставе кроз реализ.
Пројектне наставе
(пројекат у настави)**
Оптимизација
оптерећења наставника
Организација наставе
према важећим
педагошким нормама

Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, припреме наставника, педагошка
документација наставника, решења о ангажовању, гугл диск, Ес-дневник, ИОП и евалуације ИОПа, сертификати, иницијални тестови, анкете.
* Приоритети из облaсти Самовредновања
** Приоритети из Развојног планирања
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План рада стручног већа за област предмета на подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране

Р.б.
састанка

1.

Циљ

Активност

Упознавање са
активностима и
динамиком рада
Стручног већа

Начин реализације
(како)

Усвајање годишњег плана рада
Стручног већа и извештаја о
реализацији

Анализирање активности,
подела задужења, одређивање
динамике

Стицање нових знања и
вештина у процесу
извођења наставе

Упознавање са каталогом програма
стручног усавршавања и организација
семинара и неформалних облика
стручног усавршавања. Предлог посете
часовима других колега, посета другим
стручним већима

Уважавање полазих
знања ученика

Планирање иницијалног тестирања

Анализа самопроцене и
одабир програма за стручно
усавршавање. Одабир
критеријума посете и
прављење распореда,
делегирање.
Договор око динамике,
кључних сегмената/области
иницијалног тестирања
Предлози плана рада
писмених провера знања за
све разреде на основу
годишњег календара рада за
средње школе и глобалног
плана
Договор око динамике
реализације блок наставе,
стручних посета предузећима
и сајмовима

Остваривање
усклађености рада са
ученицима
Организација и
планирање блок наставе,
посета предузећима и
сајмовима.
Организација рада у
лабораторији, набавка
хемикалија и опреме
Организација рада са
ванредним ученицима

Усвајање плана израде писмених
провера знања дужих од 15 минута

Израда плана реализације блок наставе,
стручних посета и сајмова

Носиоци
активности

Чланови
Стручног већа
Руководилац
Стручног већа
Чланови стручног
већа

Чланови стручног
већа

Чланови стручног
већа

Чланови стручног
већа, координатор
практичне наставе

Попис потребних хемикалија и опреме

Израда наруџбенице

Чланови стручног
већа

Преглед броја ванредних ученика и
разреда у којима полажу испите

На основу увида у евиденцију

Члан Стручног
већа задужен за
ванредне испите
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Динамика

IX

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р.б.
састанка

Начин реализације
(како)

Циљ

Активност

Организација рада са
приправницима

Давање прелога за менторе

Промотивне активности

Подршка
наставницима и
ученицима у
образовно-васпитном
процесу**

Унапређење
дигиталних
компетенција
наставника**
Омогућити да ученици
са сметњама у развоју
и инвалидитетом
учествују у
различитим
активностима школе*

Постављање извештаја и фотографија
на сајт школе
Упознавање са предностима формирања
базе знања и њених категорија
(ученички радови, наставни материјали,
примери добре праксе, критеријуми
оцењивања)
Дефинисање критеријума и начина
достављања материјала

Динамика

На основу увида у претходно
ангажовање чланова СВ
Достављање материјала Тиму
за ажурирање школског сајта

Носиоци
активности

Председник
Стручног већа
Чланови стручног
већа

На основу искустава из
онлајн наставе дати предлоге
о садржајима који би требало
да се нађу у бази

Чланови стручног
већа

IX

Договор и подела задужења

Чланови стручног
већа

IX

Чланови стручног
већа

IX

Чланови стручног
већа

XI, I, IV, VI

Информисање и размена запажања
након реализованих обука

Достављање материјала,
aнализа и праћење
достављених материјала
Анализа досадашњих
искустава у настави на
даљину и давање предлога за
стручно усавршавање (на
основу самопроцене)
Дискусија и анализа о
начинима примене наученог

Мотивисање ученика за учешће у раду
секција које му највише одговарају и да
представи себе и своје таленте током
школовања

Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа

Увид у базу знања и давање предлога за
побољшање
Утврђивање потреба и ресурса за
унапређење дигиталних компетенција
наставника
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Чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа, одељењске
старешине.
Руководиоци
секција, СТИО

XI, I, IV, VI
IX
Према
плану рада
секција

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р.б.
састанка

2.

Циљ

Активност

Родитељи активно
учествују у животу и
раду школе*

На основу резултата анкете о начинима
партиципације родитеља у школском
животу, наставници планирају
активности које могу да укључе
родитеље у што већем броју.
Мотивисање наставника да учествују у
заједничким активностима са
родитељима и ученицима

Самопроцена и
унапређивање
сопствене праксе*

Наставници и стручни сарадници
континуирано врше самоевалуацију
свог рада, да би на основу добијених
резултата могли да унапређују
сопствену праксу

Више од 70%
наставника користи
ресурсе ван школе у
функцији наставе и
учења*

Током глобалног и оперативног
планирања наставници укључују и
ресурсе ван школе

Стицање нових знања и
вештина у процесу
извођења наставе
Развијање социјалних
вештина и оснаживање
капацитета за емпатију
код ученика

Размењивање запажања са посећених
часова и давање препорука за
унапређивање рада
Договор о учешћу у активностима
предложеним од стране Тима за
заштиту од ДНЗЗ(Дани толеранције и
Дани породице)

Унапређење квалитета
наставе

Предлог примене нових метода и
начина интерпретације наставних
садржаја
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Начин реализације
(како)

У планиране активности СВ и
тимова, унети организовање
заједничких активности
(спортске, културне,
друштвене игре), поводом
обележавања значајних
догађаја (Дан школе, Дани
породице, толеранције...)
Израда инструмента
(упитника) за евалуацију рада
наставника и стр. сарадника.
Анализа резултата и
прављење плана побољшања
на седницама стручних већа;
Мапирање ресурса ван школе
(културне и научне
институције, историјски
локалитети, привредне и
друге организације и сл.).
Израда плана коришћења
ресурса (временска динамика,
начин реализацје)
Анализа чек листи и
запажања са посећених
часова

Носиоци
активности

Динамика

Чланови стручног
већа.

IX

Одељењске
старешине

реализација
ТШГ

Чланови стручног
већа

XII

Стручни сарадници

V

Чланови стручног
већа.

IX
реализација
ТШГ

Чланови стручног
већа

Дефинисање задужења за
организовање и реализацију
активности.

Чланови стручног
већа

Анализа примене
интерактивних техника и
метода и њихови ефекти кроз
дигиталну наставу

Чланови стручног
већа

X, V

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р.б.
састанка

Циљ

Подстицање
интеракције између
ученика у функцији
учења

3.

Побољшање квалитета
рада

Промоција успешног
рада ученика и
наставника
4.

Унапређивање
квалтета наставе кроз
реализацију Пројектне
наставе
(пројекат у настави)**

Активност
-Предложити и одабрати методе и
начине рада који воде ка успешној
интеракцији и сарадњи ученика
На пример:
-ставити ученика у улогу наставника
-групни рад или рад у пару искористити
за вршњачко учење
-евалуација коришћених метода и
предлози примене нових начина рада
Оперативно разрађивање критеријума
оцењивања и уједначавање критеријума
оцењивања и развијање различитих
модела и техника оцењивања
(формативног и сумативног);
утврђивање тематских садржаја
допунског, додатног, индивидуалног
рада и слободних активности и
анализирање резултата тог рада
анализа успеха ученика из појединих
предмета и предузимају мере за
пружање помоћи ученицима који
заостају у раду, као и стимулисање
ученика који брже напредују
Давање предлога за Светосавску
награду избор најбољег ученика на
подручју рада, предлог за ученика
генерације
Упознавње са одликама и фазама
пројектне наставе
Анализа и дефинисање препорука за рад
Евалуација резултата и постигнућа у
пројектној настави
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Начин реализације
(како)
- размена искустава
- дискусија
- избор
- размена искустава
- дискусија

Носиоци
активности

Динамика

Чланови стручног
већа

X, XI, I, IV,
VI

Чланови стручног
већа и од. стар. на
подручју рада
Прехрана

XII, VI

Чланови стручног
већа

IX-VI

Дискусија, размена искустава

Гласање
Презентовање приручника са
сајта школе. Размена
запажања са реализоване
пројектне наставe. Анализа и
размена примера добре
праксе

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р.б.
састанка

Циљ

5.

Планирање уписа у
наредну школску
годину

Анализа уписне политике

Дефинисање предлога
образовних профила за упис у
први разред школске
2022/2023

6.

Оптимизација
оптерећења наставника

Утврђивање расположивог фонда
часова и подела часова

На основу важећих
правилника и норматива

Избор уџбеника, приручника и друге
литературе

Давање предлога литературе
Наставничком већу које треба
да усвоји предлог уџбеника

7.

Поштовање законске
регулативе

Начин реализације
(како)

Активност

Планирање стручно, педагошкопсихолошко и методичко усавршавање
и образовање наставника и прате
учешће у раду стручних друштава и
удружења

Предлагање акредитованих
семинара

Носиоци
активности

Динамика

Чланови стручног
већа

I

Оптимизација
оптерећења
наставника

VI

Чланови стручног
већа

VIII

* Приоритети из облaсти самовредновања
** Приоритети из Развојног планирања

Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, извештаји, припреме наставника, педагошка
документација наставника, решења о ангажовању наставника, електронски дневник, ИОП и евалуације ИОП-а, сертификати и
иницијални тестови.
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

План рада стручног већа за област предмета на подручју рада Хемија, неметали и графичарство
Р. б.
састанка

Циљ

Активност

Упознавање са
активностима и динамиком
рада СВ

Усвајање годишњег плана рада
Стручног већа и извештаја о
реализацији
Упознавање са каталогом програма
стручног усавршавања и
организација семинара и
неформалних облика СУ. Предлог
посете часовима других колега,
посета другим стручним већима

Стицање нових знања и
вештина у процесу
извођења наставе
Уважавање полазих знања
ученика

1.

Планирање иницијалног тестирања

Остваривање усклађености Усвајање плана израде писмених
провера знања дужих од 15 минута
рада са ученицима
Организација и планирање
Израда плана реализације блок
блок наставе, посета
наставе, стручних посета и сајмова
предузећима и сајмовима.
Организација рада у
Попис потребних хемикалија и
лабораторији, набавка
опреме
хемикалија и опреме
Организација рада са
Преглед броја ванредних ученика и
ванредним ученицима
разреда у којима полажу испите
Организација рада са
Давање прелога за менторе
приправницима
Постављање извештаја и
Промотивне активности
фотографија на сајт школе
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Начин реализације
(како)

Носиоци
активности

Анализирање активности, подела
задужења, одређивање динамике

Чланови Стручног
већа, Руководилац

Анализа самопроцене и одабир
програма за стручно усавршавање
Одабир критеријума посете и
прављење распореда, делегирање.
Договор око динамике, кључних
сегмената/области иницијалног
тестирања
Предлози плана рада писмених
провера знања за све разреде на
основу годишњег календара рада
за СШ и глобалног плана
Договор око динамике
реализације блок наставе, посета
предузећима и сајмовима
Израда наруџбенице

Чланови стручног
већа

Чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа, координатор
практичне наставе
Чланови стручног
већа

Члан већа задужен
за ванр. испите
На основу увида у претходно
Чланови стручног
ангажовање чланова стручног већа
већа
Достављање материјала Тиму за
Чланови стручног
ажурирање школског сајта
већа
На основу увида у евиденцију

Динамика

IX

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. б.
састанка

Циљ
Унапређење наставе

Избор тематских дана
Упознавање са предностима
формирања базе знања и њених
категорија (ученички радови,
наставни
материјали, примери добре
Подршка наставницима
праксе,
критеријуми оцењивања)
и ученицима у образовно
Дефинисање критеријума и начина
-васпитном процесу**
достављања материјала
Увид у базу знања и давање
предлога за побољшање
Унапређење
дигиталних компетенција
наставника**

2.

Активност

Омогућити да ученици са
сметњама у развоју и
инвалидитетом
учествују у различитим
активностима школе*

Начин реализације
(како)
Договор између чланова СВ

Носиоци
активности
Чланови СВ

На основу искустава из онлајн
наставе дати предлоге о
садржајима који би требало да се
нађу у бази

Чланови стручног
већа

IX

Чланови стручног
већа

IX

Чланови стручног
већа

XI, I, IV,
VI

Чланови стручног
већа, одељењске
старешине.
Руководиоци
секција, СТИО

IX
Према
плану рада
секција

Чланови стручног
већа.
Одељењске
старешине

IX
(релиз.
ТШГ)

Договор и подела задужења

Информисање и размена запажања
након реализованих обука

Достављање материјала, aнализа и
праћење достављених материјала
Анализа досадашњих искустава у
настави на даљину и давање
предлога за стручно усавршавање
(на основу самопроцене)
Дискусија и анализа о начинима
примене наученог

Мотивисање ученика за учешће у
раду секција које му највише
одговарају и да представи себе и
своје таленте током школовања

Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на одабране
секције.
Праћење постигнућа

Утврђивање потреба и ресурса за
унапређење дигиталних
компетенција наставника

На основу резултата анкете о
начинима партиципације родитеља
у школском животу, наставници
планирају активности које могу да
Родитељи активно
учествују у животу и раду укључе родитеље у што већем броју.
Мотивисање наставника да
школе*
учествују у заједничким
активностима са родитељима и
ученицима
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У планиране активности стручних
већа и тимова, унети
организовање заједничких
активности
(спортске, културне, друштвене
игре), поводом обележавања
значајних догађаја
(Дан школе, Дани породице, Дани
толеранције....)

Динамика

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. б.
састанка

Циљ

Наставници и стручни сарадници
континуирано врше самоевалуацију
Самопроцена и
унапређивање сопствене свог рада, да би на основу добијених
резултата могли да унапређују
праксе*
сопствену праксу
Више од 70% наставника
користи ресурсе ван
школе у функцији
наставе и учења*
Стицање нових знања и
вештина у процесу
извођења наставе

3.

4.

Активност

Током глобалног и оперативног
планирања наставници укључују и
ресурсе ван школе
Размењивање запажања са
посећених часова и давање
препорука за унапређивање рада
Упознавање са одликама и фазама
пројектне наставе

Унапређивање квалтета
наставе кроз реализацију
Анализа и дефин. препорука за рад
Пројектне наставе
(пројекат у настави)**
Евалуација резултата и постигнућа
у пројектној настави
Договор о учешћу у активностима
Развијање социјалних
предложеним од стране Тима за
вештина и оснаживање
заштиту од дискриинације, насиља,
капацитета за емпатију код
злостављања и занемаривања (Дани
ученика
толеранције и Дани породице)
Унапређење квалитета
наставе

Предлог примене нових метода и
начина интерпретације наст. садрж.

Побољшање квалитета
рада

Оперативно разрађивање и
уједначавање критеријума
оцењивања и развијање различитих
модела и техника оцењивања
(формативног и сумативног);
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Начин реализације
(како)
Израда инструмента (упитника) за
евалуацију рада наставника и
стручних сарадника. Анализа
резултата и прављење плана
побољшања на седницама СВ
Мапирање ресурса ван школе
(културне и научне институције,
историјски локалитети, привредне
и друге организације и сл.).
Израда плана коришћења ресурса
(врем. динамика, начин реализ.)
Анализа чек листи и запажања са
посећених часова

Носиоци
активности
Чланови стручног
већа;
Стручни
сарадници

Чланови стручног
већа.

Динамика
XII
V

IX
(релиз.
ТШГ)

Чланови стручног
већа

Презентовање приручника са
сајта наше школе
Размена запажања са реализоване
пројектне наставe
Анализа и размена примера добре
праксе

Чланови стручног
већа

Дефинисање задужења за
организовање и реализацију
активности.

Чланови стручног
већа

Анализа примене интерактивних
техника и метода и њихови ефекти
кроз дигиталну наставу

Чланови стручног
већа

X

Дискусија, размена искустава

Чланови стручног
већа

XI, II, IV

X

X
V

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. б.
састанка

Циљ

Активност
Утврђивање тематских садржаја
допунског, додатног, индивидуалног
рада и слободних активности и
анализирање резултата тог рада
Анализа успеха ученика из
појединих предмета и предузимају
мере за пружање помоћи учен. који
заостају у раду, као и стимулисање
ученика који брже напредују

Начин реализације
(како)

Носиоци
активности

Динамика

Гласање

Чланови стручног
већа и одељењске
старешине на
подручју рада
Хемија

XII, VI

Чланови стручног
већа

I

Оптимизација
оптерећења
наставника

VI

5.

Промоција успешног рада
ученика и наставника

Давање предлога за Светосавску
награду избор најбољег ученика на
подручју рада, предлог за ученика
генерације

6.

Планирање уписа у
наредну школску годину

Анализа уписне политике

Дефинисање предлога образовних
профила за упис у први разред
школске 2022/2023.

7.

Оптимизација оптерећења
наставника

Утврђивање расположивог фонда
часова и подела часова

На основу важећих правилника и
норматива

Избор уџбеника, приручника и
друге литературе

Давање предлога литературе
Наставничком већу које треба да
усвоји предлог уџбеника

Чланови стручног
планирају стручно, педагошкоVIII
већа
психолошко и методичко
Предлагање акредитованих
усавршавање и образовање
семинара
наставника и прате учешће у раду
стручних друштава и удружења
* Приоритети из облaсти самовредновања
** Приоритети из Развојног планирања
Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, извештаји, припреме наставника, педагошка документација
наставника, решења о ангажовању наставника, електронски дневник, ИОП и евалуације ИОП-а, сертификати и иницијални тестови.
8.

Поштовање законске
регулативе
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

План рада стручног већа за област предмета на подручју рада Геодезија и грађевинарство
Р. б.
састанка

1.

Циљ

Активност

Упознавање са
активностима и
динамиком рада СВ

Усвајање годишњег плана рада
Стручног већа и извештаја о
реализацији
Упознавање са каталогом
програма стручног усавршавања
и организација семинара и
Стицање нових знања и
неформалних облика стручног
вештина у процесу
усавршавања. Предлог посете
извођења наставе
часовима других колега, посета
другим стручним већима
Уважавање полазих
знања ученика

Планирање иницијалног
тестирања

Остваривање
усклађености рада са
ученицима

Усвајање плана израде писмених
провера знања дужих од 15
минута

Организација и
Израда плана реализације блок
планирање блок наставе,
наставе, стручних посета и
посета предузећима и
сајмова
сајмовима.
Орган. рада у лаборат.
Попис потребних материјала и
за испитивање, набавка
опреме
матер. и опреме
Организација рада са Преглед броја ванредних ученика
ванредним ученицима и разреда у којима полажу испите
Организација рада са
Давање прелога за менторе
приправницима
Постављање извештаја и
Промотивне активности
фотографија на сајт школе

Начин реализације
(како)
Анализирање активности,
подела задужења, одређивање
динамике
Анализа самопроцене и одабир
програма за стручно
усавршавање
Договор око динамике,
кључних сегмената/области
иницијалног тестирања
Предлози плана рада писмених
провера знања за све разреде на
основу год. календара рада за
СШ и глобалног плана
Договор око динамике
реализације блок наставе,
стручних посета предузећима и
сајмовима

Носиоци активности
Чланови Стручног већа
Руководилац Стручног
већа

Чланови стручног већа

Чланови стручног већа

Чланови стручног већа
Чланови стручног већа,
координатор практичне
наставе

Израда наруџбенице

Чланови стручног већа

На основу увида у евиденцију

Члан већа задужен за
ванредне испите

На основу увида у претходно
ангажовање чланова СВ
Достављање материјала Тиму
за ажурирање школског сајта
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Динамика

Чланови стручног већа
Чланови стручног већа

IX
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Р. б.
састанка

Циљ

Активност

Планирање посета Сајмовима
грађевинарства, Салинима
Унапређење наставе
архитектуре, привредним
предузећима
Упознавање са предностима
формирања базе знања и њених
категорија (ученички радови,
наставни материјали, примери
Подршка
добре праксе, критеријуми
наставницима и
оцењивања)
ученицима у образовно
Дефинисање критеријума и
-васпитном процесу**
начина достављања материјала
Увид у базу знања и давање
предлога за побољшање

1.
Унапређење
дигиталних
компетенција
наставника**

Утврђивање потреба и ресурса за
унапређење дигиталних
компетенција наставника
Информисање и размена
запажања након реализ. обука

Омогућити да ученици
са сметњама у развоју Мотивисање ученика за учешће
у раду секција које му највише
и инвалидитетом
одговарају и да представи себе и
учествују у
своје таленте током школовања
различитим
активностима школе*

Начин реализације
(како)

Носиоци активности

Договор између чланова
стручног већа

Чланови стручног већа

На основу искустава из онлајн
наставе дати предлоге о
садржајима који би требало да
се нађу у бази

Динамика

IX
Чланови стручног већа

Договор и подела задужења
Достављање материјала,
aнализа и праћење достављених
материјала
Анализа досадашњих искустава
у настави на даљину и давање
предлога за стручно
усавршавање (на основу
самопроцене)
Дискусија и анализа о
начинима примене наученог

Чланови стручног већа

IX

Чланови стручног већа

XI, I, IV,
VI

Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа

Чланови стручног већа,
одељењске старешине.
Руководиоци секција
СТИО

IX
Према
плану рада
секција
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2.

Циљ

Активност

Родитељи активно
учествују у животу и
раду школе*

На основу резултата анкете о
начинима партиципације
родитеља у школском животу,
наставници планирају активности
које могу да укључе родитеље у
што већем броју. Мотивисање
наставника да учествују у
заједничким активностима са
родитељима и ученицима

Више од 70%
наставника користи
ресурсе ван школе у
функцији наставе и
учења*

Током глобалног и оперативног
планирања наставници укључују
и ресурсе ван школе

Стицање нових знања и
Размењивање запажања са
вештина у процесу
посећених часова и давање
извођења наставе
препорука за унапређивање рада
Упознавање са одликама и
Унапређивање
фазама пројектне наставе
квалитета наставе
Анализа и дефинисање
кроз реализацију
препорука за рад
Пројектне наставе
Евалуација резултата и
(пројекат у настави)**
постигнућа у пројектној настави
Договор о учешћу у
Развијање социјалних
активностима предложеним од
вештина и оснаживање
стране Тима за заштиту од ДНЗЗ
капацитета за емпатију
(Дани толеранције и Дани
код ученика
породице)

Начин реализације
(како)
У планиране активности
стручних већа и тимова, унети
организовање заједничких
активности
(спортске, културне, друштвене
игре), поводом обележавања
значајних догађаја
(Дан школе, Дани породице,
Дани толеранције....)
Мапирање ресурса ван школе
(културне и научне
институције, историјски
локалитети, привредне и друге
организације и сл.). Израда
плана коришћења ресурса
(временска динамика, начин
реализације)

Носиоци активности

Чланови стручног већа.
Одељењске старешине

IX
Реализ.
ТШГ

IX
Чланови стручног већа.

Анализа чек листи и запажања
са посећених часова

Чланови стручног већа

Презентовање приручника са
сајта наше школе
Размена запажања са
реализоване пројектне наставe
Анализа и размена примера
добре праксе

Чланови стручног већа

Дефинисање задужења за
организовање и реализацију
активности.

Чланови стручног већа
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Реализ.
ТШГ

X

X
X

X
V
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Циљ

Активност

Предлог примене нових метода и
Унапређење квалитета
начина интерпретације наставних
наставе
садржаја

3.

Побољшање квалитета
рада

Самопроцена и
унапређивање
сопствене праксе*

4.

Промоција успешног
рада ученика и
наставника

5.

Планирање уписа у
наредну школску
годину

Оперативно разрађивање и
уједначавање критеријума
оцењивања и развијање
различитих модела и техника
оцењивања (формативног и
сумативног);
Утврђивање тематских садржаја
допунског, додатног,
индивидуалног рада и слободних
активности и анализирање
резултата тог рада
анализа успеха ученика из
појединих предмета и
предузимају мере за пружање
помоћи ученицима који заостају
у раду, као и стимулисање
ученика који брже напредују
Наставници и стр. сарадници
континуирано врше самоевал.
свог рада, да би на основу
добијених резултата могли да
унапређују сопствену праксу
Давање предлога за Светосавску
награду избор најбољег ученика
на подручју рада, предлог за
ученика генерације
Анализа уписне политике

Начин реализације
(како)
Анализа примене
интерактивних техника и
метода и њихови ефекти кроз
дигиталну наставу

Носиоци активности

Динамика

Чланови стручног већа

X

Дискусија, размена искустава

Чланови стручног већа

XI, II, IV

Израда инструмента (упитника)
за евалуацију рада наставника и
стручних сарадника. Анализа
резултата и прављење плана
побољшања на седницама СВ

Чланови стручног већа;
Стручни сарадници

XII

Гласање

Чланови стручног већа и
одељењске старешине

XII, VI

Дефинисање предлога
образовних профила за упис у
први разред школске 2022/2023

Чланови стручног већа

I
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састанка
6.

Циљ

Начин реализације
(како)
На основу важећих правилника
и норматива
Давање предлога литературе
Наставничком већу које треба
да усвоји предлог уџбеника

Активност

Оптимизација
Утврђивање расположивог фонда
оптерећења наставника
часова и подела часова
Избор уџбеника, приручника и
друге литературе
Поштовање законске
регулативе

7.

планирају стручно, педагошкопсихолошко и методичко
усавршавање и образовање
наставника и прате учешће у раду
стручних друштава и удружења

Предлагање акредитованих
семинара

Носиоци активности

Динамика

Оптимизација оптерећења
наставника

VI

Чланови стручног већа

VIII

* Приоритети из облaсти самовредновања
** Приоритети из Развојног планирања
Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, припреме наставника, педагошка
документација наставника, решења о ангажовању наставника, гугл диск, електронски дневник, ИОП и евалуације ИОПа, сертификати, иницијални
тестови, анкете и сл.
План рада сручног већа за Физичко васпитање
Р. бр.

1.

Циљ
Конкретизовање
задатака и
унапређивање рада
Заинтересовати учен.
да се укључе у
активности које
организује веће
Афирмација спорта

Активност

Начин реализације

Подела задужења у оквиру већа

Састанци

Договор о начуну промовисања
секције

Израда презентације.
Подла задужења

Договор о начинима подизања
мотивација ученика за бављење
спортом

Вођење ученика на спортске приредбе
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Носиоци
активности

Динамика
IX

Чланови
стручног већа

Професори
физичког
васпитања

Током целе
године
X
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Р. бр.

Циљ
Омогућити да
ученици са
сметњама у развоју
и инвалидитетом
учествују у
различитим
активностима
школе*
Међусекторска
сарадња: Организ.
обуке пливања.

2.

3.

Родитељи активно
учествују у животу и
раду школе*

Развијање социјалних
вештина и
оснаживање
капацитета за
емпатију код ученика
Афирмација
спортског духа међу
ученицима и
запосленима

Начин реализације

Носиоци
активности

Динамика

Мотивисање ученика за учешће
у раду секција које му највише
одговарају и да представи себе и
своје таленте током школовања

Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на одабране
секције.
Праћење постигнућа

Чланови
стручног већа,
одељењске
старешине.
Руководиоци
секција
СТИО

IX
Према плану
рада секција

Договор о начинима
организовања пливања за
ученике на затвореном базену
На основу резултата анкете о
начинима партиципације
родитеља у школском животу,
наставници планирају
активности које могу да укључе
родитеље у што већем броју.
Мотивисање наставника да
учествују у заједничким
активностима са родитељима и
ученицима

Позивање надлежне особе. Утврђив.
термина. Обавештавање ученика.
Одлазак 4 пута у току месеца на базен

Професори
физичког васп.
Ученици

Током целе
године

У планиране активности стручних
већа и тимова, унети организовање
заједничких активности (спортске,
културне, друштвене игре), поводом
обележавања значајних догађаја (Дан
школе, Дани породице, Дани
толеранције...)

Чланови
стручног већа.
Одељењске
старешине

Договор о учешћу у
активностима предложеним од
стране Тима за заштиту од ДНЗЗ
(Дани толеранције)

Дефинисање задужења за
организовање и реализацију утакмице
у малом фудбалу између ученика,
родитеља и наставника

Чланови стр.
већа, чланови
тима за ДНЗЗ

XI

Организација школских
такмичења, турнира

Подела задужења и одређивање
временске динамике за спортске
манифестације

Чланови
стручног већа

Сталан
посао

Активност
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Током целе
године
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Циљ
Самопроцена и
унапређивање
сопствене праксе*

4.

Евалуација

5.

Унапређење
дигиталних
компетенција
наставника**

6.

Обука скијања

7.

Развијање социјалних
вештина и
оснаживање
капацитета за
емпатију код ученика

8.

Евалуација

9.

Оптимизација
оптерећења
наставника
педагошким нормама

Активност

Начин реализације

Наставници и стр. сарадници
континуир. врше самоевалуацију
свог рада, да би на основу
добијених резултата могли да
унапређују сопствену праксу
Писање извештаја о
реализованим активностима

Израда инструмента (упитника) за
евалуацију рада наставника и
стручних сарадника.
Анализа резултата и прављење плана
побољшања на седницама СВ
Дискусија
Анализа
Анализа досадашњих искустава у
настави на даљину и давање предлога
за стручно усавршавање (на основу
самопроцене)
Дискусија и анализа о начинима
примене наученог
Прављење процедуре за пријављивање
ученика. Прављење спискова

Утврђивање потреба и ресурса за
унапређење дигиталних
компетенција наставника
Информисање и размена
запажања након реализ. обука
Организација студијског
путовања

Носиоци
активности
Чланови
стручног већа;

Динамика
XII

Стручни
сарадници
Чланови
стручног већа

V

Чланови
стручног већа

X, XI, I, IV,
VI

Професори
физичког

Зимски
распуст

I

Договор о учешћу у
активностима предложеним од
стране Тима за заштиту од ДНЗЗ
(Дани породице)

Дефинисање тема за организовање и
реализацију активности за време
трајања Дана породице.

Чланови стр.
већа. Чланови
тима за ДНЗЗ

V

Писање извештаја о
реализованим активностима

Дискусија. Анализа рада

Чланови
стручног већа

VI

Утврђивање расположивог
фонда часова и подела часова за
наредну 2022/2023 годину

Анализа планова и програма за
наредну школску годину

Руководилац
стручног већа

VIII

* Приоритети из облaсти самовредновања
** Приоритети из Развојног планирања
Инструмент праћења: записници, сајт школе, извештаји, фотографије, статистика посећености
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План рада стручног већа за Друштвене науке
Р. бр.
састанка

Циљ

Активност

Упознавање са
активностима и
динамиком рада

Начин реализације
(како)

Усвајање годишњег плана рада
Стручног већа

Анализирање активности, подела
задужења, одређивање динамике

Упознавање са каталогом
програма стручног усавршавања и
организација семинара и
неформалних облика СУ
Планирање иницијалног
тестирања

Анализа самопроцене и одабир
програма који развијају дигиталне
копетенције. Договор о терминима
интерних обука
Договор о динамици и кључних
садржаја теста
Попуњавање табеле о уџбеницима за
текућу школску годину, упознавање
са новим обасцима

Стицање нових знања
и вештина у процесу
извођења наставе
1.

Уважавање полазих
знања ученика
Организација наставе
према важећим
педагошким нормама
Остваривање
усклађености рада са
ученицима
Унапређивање
квалитета наставе
кроз прилагођавање
наставног процеса
потребама ученика

2.
Родитељи активно
учествују у животу и
раду школе*

Ажурирање глобалних и
оперативних планова
План израде писаних провера
дужих од 15 мин у складу са
комбинованим моделом
организације наставе
Оперативно планирање у складу
са резултатима иниц. тестирања
(не мерити процент. или бројчано
постигнуће, већ по областима и
оствар. исходима за сваког уч.)
На основу резултата анкете о
начинима партиципације
родитеља у школском животу,
наставници планирају активности
које могу да укључе родитеље у
што већем броју.
Мотивисање наставника да
учествују у заједничким
активностима са родитељима и
ученицима
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Носиоци
активности

IX

IX
Чланови стручног
већа

У планиране активности стручних
већа и тимова, унети организовање
заједничких активности (спортске,
културне, друштвене игре), поводом
обележавања значајних догађај (Дан
школе, Дани породице, Дани
толеранције...)

IX
IX

Припремити за Одељењска већа
распоред за провере дуже од 15мин
за текући класификациони период
Анализа и дефинисање препорука за
рад. Договор о изради опер. планова
и наставног материјала. Анализа и
размена примера добре праксе

Динамика

IX, II

Чланови стручног
већа

X

Чланови стручног
већа.

IX

Одељењске
старешине

(реализ.
ТШГ
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Р. бр.
састанка

3.

4.

Циљ

Активност

Омогућити да ученици
са сметњама у развоју Мотивисање ученика за учешће у
раду секција које му највише
и инвалидитетом
одговарају и да представи себе и
учествују у
своје таленте током школовања
различитим
активностима школе*
Упознавање са предностима
формирања трезора знања и
његових категорија (ученички
радови, наставни материјали,
Подршка
примери добре праксе,
наставницима и
критеријуми
оцењивања)
ученицима у образовно
-васпитном процесу**
Дефинисање критеријума и
начина достављања материјала.
Увид у базу знања и давање
предлога за побољшање
Унапређење
дигиталних
компетенција
наставника**

Вредновање у
функцији даљег учења
кроз унапређивање
формативног
оцењивања

Начин реализације
(како)
Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на одабране
секције.
Праћење постигнућа

Носиоци
активности
Чланови стручног
већа, одељењске
старешине.
Руководиоци
секција
СТИО

Динамика
IX
Према
плану
рада
секција

Иницирање и давање предлога
предметним наставницима о
наставним садржајима који могу да
се налазе у бази

Тим за израду и
ажурирање сајта,
Тим за дигиталну
стратегију, Стр.
већа

X

Договор и подела задужења.
Достављање материјала, aнализа и
праћење достављених материјала.

Чланови стручног
већа

X

Анализа досадашњих искустава у
настави на даљину и давање
предлога за стручно усавршавање
(на основу самопроцене)
Дискусија и анализа о начинима
примене наученог

Чланови стручног
већа

X - VI

Анализирање примера добре праксе
типова евиденције који ће се
примењивати

Чланови стручног
већа

X

Анализа сврсисходности
примењеног типа евиденције

Разговор и размена примера добре
праксе везана за евиденцију праћења
напредовања ученика

Чланови стручног
већа

X

Корекција евиденције

Увођење измена у “свеске” праћења

Чланови стр. већа

Током
год.

Утврђивање потреба и ресурса за
унапређење дигиталних
компетенција наставника.
Информисање и размена запажања
након реализованих обука
Одабир евиденције праћења
напредовања ученика на нивоу
стр. већа (коришћење примера
евиденције о напредовању учен.
које су израдиле наше колеге)
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састанка

Циљ

Активност

Развијање социјалних
вештина и
оснаживање
капацитета за
емпатију код ученика

Договор о учешћу у активностима
предложеним од стране Тима за
заштиту од ДНЗЗ (Дани
толеранције)

Подстицање
интеракције између
ученика у функцији
учења
5.

Самопроцена и
унапређивање
сопствене праксе*

6.

7.

Развијање соц. вешт. и
оснаж. капацитета за
емпатију код ученика
Стицање нових знања
и вештина у процесу
извођења наставе
Унапређење квалит.
наставе кроз реализ.
Пројектне наставе
(пројекат у наст.)**

Предложити и одабрати методе и
начине рада који воде ка успешној
интеракцији и сарадњи ученика
(нпр: ставити ученика у улогу
наставника; групни рад или рад у
пару искористити за вршњачко
учење; евалуација коришћених
метода и предлози примене нових
начина рада)
Евалуација коришћених метода и
предл. примене нових начина рада
Наставници и стручни сарадници
континуирано врше
самоевалуацију свог рада, да би на
основу добијених резултата могли
да унапређују сопствену праксу
Договор о учешћу у активностима
предложеним од стране Тима за
заштиту од ДНЗЗ (Дани породице)
Размена запажања са посећених
часова и давање препорука за
унапређивање рада
Упознавње са одликама и фазама
пројектне наставе. Анализа и
дефинисање препорука за рад.
Евалуација резултата и
постигнућа у пројектној настави
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Начин реализације
(како)
1.Дефинисање теме за ликовни
конкурс, одабир чланова комисије,
деф. рокова за достављање радова.
2.Дефинисање тема за организовање
и реализацију тематских часова за
време трајања Дана толеранције.

Носиоци
активности

Динамика

Чланови стручног
већа.
Чланови тима за
ДНЗЗ

XI

Размена искустава.
Дискусија. Избор

Чланови стручног
већа

XII

Размена искустава.
Дискусија
Израда инструмента (упитника) за
евалуацију рада наставника и
стручних сарадника. Анализа
резултата и прављење плана
побољшања на седницама СВ
Дефинисање тема за организовање и
реализацију активности за време
трајања Дана породице.

Чланови стручног
већа

XI, I,
IV, VI

Чланови стручног
већа;
Стручни
сарадници

XII
V

Чланови стручног
већа. Чланови
тима за ДНЗЗ

V

Анализа чек листи и запажања са
посећених часова

Чланови стручног
већа

V

Презентовање приручника са сајта
наше школе. Размена запажања са
реализоване пројектне наставe.
Анализа и размена примера добре
праксе

Чланови стручног
већа

Током
године
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Р. бр.
састанка

Циљ

8.

Оптимизација
оптерећења
наставника

9.

Организација наставе
према важећим
педагошким нормама

Активност
Утврђивање расположивог фонда
часова и подела часова
Презентације за изборне предмете.
Предлог другим стручним већима
за пројектну наставу
Коначна подела часова за школску
2022/2023.
Предлози за уџбенике за школску
2022/2023.

Начин реализације
(како)
Анализа планова и програма за
наредну школску годину.
Прављење и слање презентација
разредним старешинама и
председницима актива
Утврђивање броја часова и мањка.
Састављање списка предложених
уџбеника

Носиоци
активности

Динамика

Чланови већа,
предметни
наставници
изборних премета

VI

Чланови стручног
већа, Помоћник
директора

VIII

Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, извештаји, припреме наставника, педагошка документација
наставника, решења о ангажовању наставника, гугл диск, електронски дневник, ИОП и евалуације ИОПа, сертификати, иницијални тестови,
анкете и сл. (допуните)
* Приоритети из облaсти самовредновања
** Приоритети из Развојног планирања
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
План рада стручног већа за Српски и стране језике

Р. б.
састанка

1.

Начин реализације
(како)

Циљ

Активност

Упознавање са
активностима и
динамиком рада СВ

Усвајање годишњег плана рада
Стручног већа

Стицање нових знања и
вештина у процесу
извођења наставе

Упознавање са каталогом програма
стручног усавршавања и организација
семинара и неформалних облика СУ

Стицање нових знања и
вештина у процесу
извођења наставе

Предлог посете часовима
других колега, посета другим
стручним већима

Уважавање полазних
знања ученика и
унапређивање
квалитета наставе кроз
прилагођавање
наставног процеса
потребама ученика*

Планирање иницијалног тестирања.
Оперативно планирање у складу са
резултатима иницијалних тестирања
(не мерити процентуално или
бројчано постигнуће, већ по
областима, оствареним исходима за
сваког ученика)

Остваривање
усклађености рада са
ученицима

Усвајање плана израде писмених
задатака

Подршка наставницима
и ученицима у
образовно-васпитном
процесу**

Упознавање са предностима
формирања базе знања и њених
категорија (ученички радови,
наставни материјали, примери добре
праксе, критеријуми оцењивања)
Дефинисање критеријума и начина
достављања материјала
Увид у базу знања и давање предлога
за побољшање
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Анализирање активности,
подела задужења,
одређивање динамике
Анализа самопроцене и
одабир програма за СУ;
Договор о терминима
интерних обука
Одабир критеријума посете и
прављење распореда,
делегирање.
Договор око динамике,
кључних сегмената/области
иницијалног тестирања
Aнализа и дефинисање
препорука за рад. Договор о
изради опер. планова и
наставног материјала. Aнализа
и размена прим. добре праксе
Предлози писмених задатака
за све разреде на основу
годишњег календара рада за
СШ и глобалног плана рада
На основу искустава из
онлајн наставе дати предлоге
о садржајима који би требало
да се нађу у бази
Договор и подела задужења
Достављање материјала,
aнализа и праћење дост. мат.

Носиоци
активности

Динамика

Чланови
Стручног већа

IX

Чланови
Стручног већа

IX

Чланови
Стручног већа

IX-VIII

Чланови
Стручног већа

IX

Чланови
Стручног већа

IX

Чланови стручног
већа

IX

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. б.
састанка

2.

Начин реализације
(како)

Циљ

Активност

Културна афирмација
школе и боља постигнућа
ученика кроз рад секција
и учествовање на
такмичењима и
конкурсима

Договор и подела задужења за
прославу Дана школе, посету Сајму
књига, могуће посете позоришту или
некој другој културној
манифестацији, разговор и задужења
око праћења конкурса и такмичења.

Унапређивање квалтета
наставе кроз
реализацију Пројектне
наставе (пројекат у
настави)**

Упознавање са одликама и фазама
пројектне наставе. Анализа и
дефинисање препорука за рад.
Евалуација резултата и постигнућа

Родитељи активно
учествују у животу и
раду школе*

На основу резултата анкете о
начинима партиципације родитеља у
школском животу, наставници
планирају активности које могу да
укључе родитеље у што већем броју.
Мотивисање наставника да учествују
у заједничким активностима са
родитељима и ученицима

Вредновање у функцији
даљег учења кроз
унапређивање
формативног оцењивања

Одабир евиденције праћења
напредовања ученика на нивоу СВ
(коришћење примера евиденције о
напредовању уч. код других колега)
Анализа сврсисходности примењеног
типа евиденције
Корекција евиденције
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Одређивање временске
динамике, техничких и
људских ресурса

Презентовање приручника са
сајта наше школе. Размена
запажања са реализоване
прој. наставе. Анализа и
размена прим. добре праксе
У планиране активности
стручних већа и тимова,
унети организовање
заједничких активности
(спортске, културне,
друштвене игре), поводом
обележавања значајних
догађаја (Дан школе, Дани
породице, Дани
толеранције...)
Анализирање примера добре
праксе типова евиденције
који ће се примењивати
Разговор и размена примера
добре праксе везана за
евиденцију праћења
напредовања ученика
Увођење измена у “свеске”
праћења

Носиоци
активности

Динамика

Чланови већа у
сарадњи са
члановима тима за
промоцију и
маркентинг школе,
руководиоцем
драмске секције и
шире заједнице

IX, X

Чланови већа

IX - VI

Чланови стручног
већа. Одељењске
старешине

IX
реализациија
ТШГ

Чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа

IX

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. б.
састанка

3.

4.

Циљ

Активност

Начин реализације
(како)

Носиоци
активности

Оптимизација
оптерећености наставника

информисање и размена запажања
након реализованих обука

Ддискусија и анализа о
начинима примене наученог

Чланови стручног
већа

Унапређење квалитета
наставе и дигиталних
компетенција
наставника**

Реализација обуке креиране у складу
са потребама
Информисање и размена запажања
након реализованих обука

Развијање социјалних
вештина и оснаживање
капацитета за емпатију
код ученика

Договор о учешћу у активностима
предложеним од стране Тима за
заштиту од ДНЗЗ (Дани толеранције)

Омогућити да ученици са
сметњама у развоју и
инвалидитетом учествују
у различитим
активностима школе *

Учествовање на обуци или
извођење обуке
Дискусија и анализа о
начинима примене наученог
Дефинисање теме за
литерарни конкурс, одабир
чланова комисије,
дефинисање рокова за
достављање радова.

Мотивисање ученика за учешће у
раду секција које му највише
одговарају и да представи себе и
своје таленте током школовања

Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа

Учешће стручног већа у
обележавању
наступајућих важних
датума у школи

Подела задужења око прославе
Светог Саве и Светосавских дана

Одређивање временских
рокова, техничких и људских
ресурса

Учешће на такмичењима
из области српског и
страних језика

Подела задужења за припрему и рад
са посебно надареним ученицима
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Одређивање временских
рокова, начина рада са
ученицима

Чланови стручног
већа

Чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа, одељењске
старешине.
Руководиоци
секција, СТИО
Чланови стручног
већа у сарадњи са
члановима већа
осталих подручја
рада, као и
координатор
драмске секције
са
координаторима
ликовне и
музичке секције
Чланови већа

Динамика

X
XI, I, IV, VI

X

IX
Према плану
рада секција

XII, I

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. б.
састанка

Начин реализације
(како)

Циљ

Активност

5.

Самопроцена и
унапређивање сопствене
праксе*

Наставници и стручни сарадници
континуирано врше самоевалуацију
свог рада, да би на основу добијених
резултата могли да унапређују
сопствену праксу

6.

Развијање социјалних
вештина код ученика

Договор о учешћу у активностима
поводом Дана породице

7.

Унапређење рада већа

8.

Припрема за почетак нове
школске године

Прелиминарна подела часова за
наредну школску годину
Извештаји са такмичења и конкурса
Коначна подела часова
Избор председника стручног већа,
руководиоца секција
Избор уџбеника за наредну шк. год.

Носиоци
активности

Динамика

Чланови већа
Стручни
сарадници

XII, V

Чланови већа

V

Дискусија

Чланови већа

VI

Дискусија

Чланови већа

VIII

Израда инструмента
(упитника) за евалуацију рада
наставника и стручних
сарадника.
Анализа резултата и
прављење плана побољшања
на седницама стручних већа
Дефинисање тема, давање
рокова, одабир чланова
комисије

*приоритети из области самовредновања
** приоритети из Развојног планирања
Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, припреме наставника, педагошка
документација наставника, решења о ангажовању наставника, гугл диск, електронски дневник, ИОП и евалуације ИОПа, сертификати, иницијални
тестови, анкете и сл.
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
План рада стручног већа за Математику, физику, рачунарство и информатику
Р. бр.
састанка

Циљ

Активност

Упознавање са активностима и
динамиком рада Стр. већа

Усвајање годишњег плана рада
Стручног већа
Упознавање са каталогом
програма стр. усавршавања и
организација семинара и
неформал. облика стр. усаврш.
Размењивање запажања са
посећених часова и давање
препорука за унапређивање рада

Стицање нових знања и
вештина у процесу извођења
наставе

1.

Начин реализације
(како)
Анализа активности, подела
задужења, утврђив. динамике
Анализа самопроцене и одабир
програма за стр. усавршавање.
Договор о терминима интерних
обука

Носиоци
активности
Руководилац
стручног већа
Руководилац и
чланови стручног
већа

Динамика
IX

X-VI

Анализа чек листи и запажања
са посећених часова

Руководилац и
чланови стр. већа.
Педаг. Психолог

Остваривање усклађености
рада са ученицима

Одређивање календара израде
писмених задатака и вежби
Анализа распореда часова

Предлози плана рада писмених
задатака за све разреде на
основу год. календара рада за
средње школе и глоб. плана

Чланови стручног
већа

IX

Оптимизација оптерећења
наставника

Анализа распор. часова. Предлог
мера за побољшање услова рада
по комб. моделу наставе

Предлози за унапређење
распореда часова

Чланови стручног
већа

IX

Уважавање полазих знања
ученика

Планирање иницијалног
тестирања

Договор око динамике, кључних
сегмената/области иницијалног
тестирања

Чланови стручног
већа

IX

Омогућити да ученици са
Мотивисање ученика за учешће у
сметњама у развоју и
раду секција које му највише
инвалидитетом учествују
одговарају и да представи себе и
у различитим активностима
своје таленте током школовања
школе*
Наставници и стручни сарадници
континуирано врше
Самопроцена и
самоевалуацију свог рада, да би
унапређивање сопствене
на основу добијених резултата
праксе*
могли да унапређују сопствену
праксу
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Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа
Израда инструмента (упитника)
за евалуацију рада наставника и
стручних сарадника.
Анализа резултата и прављење
плана побољшања на седницама
стручних већа

Чланови стручног
IX
већа, од.
Према
старешине.
плану рада
Руковод. секција
секција
СТИО
Чланови стручног
већа;
Стручни
сарадници

XII
V

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. бр.
састанка

2.

Циљ

Активност

На основу резултата анкете о
начинима партиципације
родитеља у школском животу,
наставници планирају активности
Родитељи активно учествују
које могу да укључе родитеље у
у животу и раду школе*
што већем броју. Мотивисање
наставника да учествују у
заједничким активностима са
родитељима и ученицима
Упознавање са кален. такмичења
Организација такмичења
(Дабар, Кенгур, програмирање)
Омогућавање ученицима да
Упутства за индивидуализацију
реализују своје интелектуалне, наставе и примери добре праксе
Размена примера прилагођеих
емоционалне и социјалне
планова и индивидуализованог
потенцијеле на школовање у
приступа ученицима
складу са својим капацитетима

Договор о учешћу у активностима
Развијање социјалних вештина
предложеним од стране Тима за
и оснаживање капацитета за
заштиту од ДНЗЗ (Дани
емпатију код ученика
толеранције)
3.

Унапређивање квалтета
наставе кроз реализацију
Пројектне наставе
(пројекат у настави)**

Упознавње са одликама и фазама
пројектне наставе. Анализа и
дефинисање препорука за рад.
Евалуација резултата и
постигнућа у пројектној настави
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Начин реализације
(како)
У планиране активности
стручних већа и тимова, унети
организовање заједничких
активности
(спортске, културне, друштвене
игре), поводом обележавања
значајних догађаја
(Дан школе, Дани породице,
Дани толеранције...)
Договор о пријави ученика за
такмичење

Носиоци
активности

Динамика

Чланови стручног
већа.
Одељењске
старешине

Чланови стручног
већа
Наставници.
ППС. Чланови
стр. већа који
Анализа потреба. Давање
имају искуства у
смерница за реализацију наставе
раду са
са ученицима из осетљивих
ученицима који
група
су радили по
прилагођеним
или ИОП-има

IX
(реализаци
ја ТШГ)

IX

X и по
потреби

Дефинисање теме за израду
презентација, одабир чланова
комисије, дефинисање рокова за
достављање ученичких радова

Чланови стручног
већа

X

Презентовање приручника са
сајта наше школе. Размена
запажања са реализоване
пројектне наставe. Анализа и
размена примера добре праксе

Чланови стручног
већа

Током
школске
године

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. бр.
састанка

Циљ

Активност

Подршка наставницима и
ученицима у образовноваспитном процесу**

Упознавање са предностима
формирања трезора знања и
његових категорија (учен. радови,
наст. материјали, примери добре
праксе, критеријуми оцењивања).
Дефин. критеријума и начина
достав. материјала. Увид у базу
знања и давање предлога за
побољшање

Унапређење дигиталних
компетенција наставника**

4.

5.

Утврђивање потреба и ресурса за
унапређење дигиталних
компетенција наставника
Реализација обуке креиране у
складу са потребама
Информисање и размена
запажања након реализ. обука

Упознавање са процедуром за
Индентификација ученика са
изузетним способностима и идентификовање уч. са изузетним
стварање услова за њихово способностима и утврђ. ресурса и
услова за подршку у напредовању
напредовање
Идентифик. ученика из осет.
Организ. допунске наставе у
група и предузимање мера за школи. Е-настава. Прилагођ. наст.
материја индивидуалним
њихово редовно похађање
наставе.
потребама ученика
Прилагођавање матурских
Усаглашавање ставова у вези са
тема и задатака
избором задатака за матурски
специфичностима ученика и испит из математике и програм.
подручјима рада
Усклађ. критеријума оцењивања.
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Начин реализације
(како)

Носиоци
активности

Иницирање и давање предлога
Тим за израду и
предметним наставницима о
ажурирање сајта.
наставним садржајима који могу
Тим за дигиталну
да се налазе у бази. Договор и
стратегију.
подела задужења. Достављање
Чланови стручног
материјала, aнализа и праћење
већа
достављених материјала.

Динамика

X

Анализа досадашњих искустава
у настави на даљину и давање
предлога за стр. усавршавање
(на основу самопроцене)
Учествовање на обуци или
извођење обуке
Дискусија и анализа о начинима
примене наученог

Чланови стручног
већа

Дискусија, консултација и
анализа

Стручно веће

XI-VI

Организовање часова.
Консултације. Друштвене групе

Стручно веће

X-VI

Организовање часова.
Консултације. Друштвене групе

Чланови стручног
већа

III-V

X

XI, I, IV,
VI

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. бр.
састанка

6.

Циљ

Активност

Развијање соц. вештина и
оснаживање капацитета за
емпатију код ученика

Договор о учешћу у активн.
предложеним од стране Тима за
ДНЗЗ (Дани породице)

Сарадња са ПМФ-ом.
Унапређивање и осавремењ.
васпитно-образовног рада
Учинити школу центром
иновација и васпитнообразовне изузетности

7.

8.

Унапређивање наставничких
компетенција К1, К2,К4

Менторски рад наставника школе
са студентима.
Организов. заједнице учења на
којима наст. размењују сазнања
и искуства у оквиру школе и у
сарадњи са другим школама.
Развијање и проширивање
moodle платформе и е-учења на
свим образовним профилима.
Самопроцена наставничких
компентенција и израда плана
стручног усавршавања

Начин реализације
(како)
Дефинисање теме за израду
презентација, одабир чланова
комисије, дефинисање рокова за
достављање ученичких радова
Договор, размена информација.
Семинари. Менторски рад.
Промоције
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
Хоризонтално и вертикално
усавршавање: посета угледним
часовима, размена искустава,
посета семинарима и трибинама

Носиоци
активности

Динамика

Чланови стручног
већа

V

Чланови стручног
већа. Наставници

Током
године

Наставници
других стручних
већа. Чланови
овог стручног
већа

Током
године
(једном
месечно)

Чланови стручног
већа

Током
године

* приоритети из области самовредновања
** приоритети из Развојног планирања
Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, припреме наставника, педагошка
документација наставника, решења о ангажовању наставника, гугл диск, електронски дневник, ИОП и евалуације ИОПа, сертификати, иницијални
тестови, анкете и сл. (допуните)
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Праћење реализације годишњег плана рада
Р. б.

1.

2.
3.

Област праћења

Редовна настава

Ваннаставне активн.
(секције, Уч. парлам.
Цр. крст, екскурзија ...)
Додатна, допунска и
изборна настава

Циљ
1. Праћење остваривања броја
одржаних часова ипрограмских
садржаја редовне наставе,у складу са
Год. планом и операт. плановима
2. Праћење квалитета редовне наставе
са циљем повећања квалитета.
Праћење реализације онлајн наставе
Праћење броја, врсте и садржаја
ваннаставних активности
Праћење броја одржаних часова,
усклађивањем са потребама ученика
Праћење броја одржаних часова
Праћење реализације садржаја на
разредном часу

4.

Рад Одељењских
старешина

5.

Акциони план Тима за
развојно планирање

Имплементација у планиране
активности школе

6.

Акциони план Тима за
самовредновање

Имплементација у планиране
активности школе

7.

Педагошко руковођење

Остваривање планова рада
руководилаца и праћење постигнутих
резултата

Методе/Инструменти праћења
На основу докумената: планови и
програми, Дневници рада,
извештај о раду школе, запис. о
обављеној контроли МПШУ
Посета часу, коришћење обрасца
за процену шк. часа евиденције
стр. усавршавања наставника.
Упитник о самопроцени часова
самих наставника. Периодична
анализа успеха ученика
Записник. Извештај са
екскурзија. Књига евиденције
ваннаставних активности

Динамика
На крају
сваке недеље

I и VI
континуирано

Педагог, Тим за
самовредновање

XII, VI

На основу књиге евиденције

Тим за самовредн.
педагог

X, XI, II, V;

Дневник рада

Помоћници и
стручна служба

X, XI, II, V;

Стручни актив за РП,
Тим за самовредн. и
председ. стр. већа

XII, VI

Тим за
самовредновање

XII, VI

Наставничко веће,
Школски одбор

IX, II, VIII

Извештаји тимова и стручних
већа о реализацији развојних
циљева
Планирани инструменти из акц.
плана за процену остварености
стандарда Етос и Руковођење
Записници, извештаји,
самопроцене, анкете и екстерна
процена
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Носиоци
Директор,
помоћници, педагог,
од. ст. представници
МПНТР
Директор,
помоћници, педагог
и психолог,
наставници, Чланови
тима за подршку
онлајн настави

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ТИМОВА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА


План рада Стручног актива за развојно планирање



План рада Стручног актива за развој школског програма



План рада Тима за самовредновање



План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе



План рада Тима за инклузивно образовање



План рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања



План рада Тима за израду и ажурирање сајта школе и школски извештај



План рада Тима за пружање додатне подршке ученицима



План рада Тима за каријерно вођење



План рада Тима за оснаживање и подршку приправницима



План рада Тима за маркетинг, промоцију и афирмацију школе



План рада Тима за професионални развој запослених и Е-учење



План рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва



План рада Тима за израду и конкурисање на пројектима



План рада Тима за подршку онлајн настави



План рада Тима за дигиталну стратегију
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План рада Стручног актива за развојно планирање
Руководилац стручног актива: Милош Марјановић
Чланови: Крстина Ракоњац Бојовић, Емилија Миљковић, Марија Ивановић, Кристина Јеремић, Миљан Божовић, Данијела Петреш Гајић, Велимир
Дуканац, Данко Андријанић, Срђан Убавкић, Драгана Зарков, Бојана Поповић
Члан ЈЛС: Раде Веселиновић, Члан СР: Душица Николић, Члан УП: Софија Јовановић
Саст. бр.
1.

2.

Циљ
Упознавање са
активностима и
динамиком рада
Акциони развојни
план за 2021/2022.
Представљање
Акционог развојног
плана за 2021/2022
школску годину

Активност
Усвајање годишњег плана рада.
Анализа извештаја тима за
самовредновање
Израда акционог развојног плана за
школску 2021/2022. годину.
Анализа коначне верзије Акционог
развојног плана за школску
2021/2022. годину

3.

Анализа
реализације и
праћење Школског
развојног плана

Праћење динамике рада
предвиђених активности Школског
развојног плана

4.

Анализа
реализације
Акционог развојног
плана за школску
2021/2022 годину

5.

Разматрање мера за
ефикаснију реализ.
планир. активности
(по потреби)

Припрема и израда полугодишњег
извештаја о реализацији активности
планираних за I полугодиште шк.
2021/2022. год. Упознавање чланова
Шк. одбора и Савета род. са полугодишњим извештајем о реализ.
Акционог плана за шк. 2021/2022.
Праћење динамике рада
предвиђених активности Школског
развојног плана
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Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Анализирање активности, подела
задужења, одређивање динамике

Координатор.
Чланови.

IX

Договор и подела задужења за
израду акционог развојног плана
Координатор тима упознаје и
анализира акциони развојни план са
члановима школског одбора и
Саветом родитеља
Упознавање са резултатима и
постигнућима реализације
Школског развојног плана. Анализа
и дискусија о досадашњој
реализацији Шк. развојног плана

Координатор.
Чланови.

IX

Координатор тима

IX

Координатор.
Чланови.

X

Анализирање активности, подела
задужења, одређивање динамике
израде полугодишњег извештаја

Координатор.
Чланови.

XII, I

Анализирати и дискутовати о
досадашњој реализацији Школског
развојног плана

Координатор.
Чланови.

III

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

6.

Извештај о реализ.
Акционог плана за
школску 2021/2022.

7.

Извештај о раду
Стручног актива за
развојно планирање

Договор о изради евалуације и
годишњег извештаја о реализацији
Акционог плана за шк. 2021/2022.
Евалуација резултата и постигнућа
коначне верзије годишњег извештаја
о реализацији Акционог плана за
шк. 2021/2022. год. Договор за
израду извештаја о раду Стручног
актива за развојно планирање

планирање активности, подела
задужења, дефинисати динамику
израде извештаја
Анализирати и дискутовати о
коначној реализацији Акционог
плана за шк. 2021/2022. годину.
Планирање активности, подела
задужења, дефинисати динамику
израде извештаја

Координатор.
Чланови.

V

Координатор.
Чланови.

VI

Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, гугл диск, ес-дневник.
Акциони план Стручног актива за развој школског програма
Руководилац тима: Мирјана Николић, заменик: Ивана Петровић
Руководиоци стручних већа: Весна Михаиловић, Весна Савић, Ана Тодоровић, Емилија Миљковић, Марјана Смиљанић, Јелена Краљевић, Борко
Богићевић, Зоран Гавриловић.
Саст. бр.

Циљ

Активност

1.

Планирање рада стручног
актива за школски програм

Формирање актива. Израда
годишњег плана активности

2.

Допуна шк. програма за
нове образовне профиле

3.

Праћење реализације
Школског програма

4.

Евалуација Школског
програма и предлози за
унапређивање

Процедура за усвајање
анекса школског програма
Увид у Годишње и
оперативне планове рада за
наредну школску годину
Прикупљање мишљења о
школском програму

Начин реализације (како)
Усвајање предлога на седници
Педагошког колегијума и
Наставничког већа. Састанак актива

Носиоци
Чланови
Настав. већа.
Координатори

Динамика

Прикупљање потребних мишљења

Координатори

IX

Преглед педагошке документације
Састанци разредних већа.
Стручна већа

Педагог, руков.
стручних већа,
координатори
Одељењске
старешине и
наставници

IX

IX - VI

VI

Инструмент праћења: Записник Педагошког колегијума и Наставничког већа, записник актива, записници Савета родитења, Ученичког парламента,
Наставничког већа и Школског одбора, Планови наставника на гугл-диску, извештај педагога, записници разредних већа, стручних већа и актива.
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План рада тима за самовредновање
Руководилац тима: Мирјана Ивезић. Чланови: Ана Тодоровић, Вера Лазић, Александра Дамњановић, Рада Маринковић, Вера Живанић,
Слађана Обреновић, Јелена Јелић, Маја Стојановић, Представник СР Ана Дујмић, Представник ШО Вера Лазић, Представник УП Петар Бошковић.
Р. б.
састанка

Циљ

Активност
Конституисање тима

1.

Упознавање са
активностима и
динамиком рада тима

Прецизирати
методологију
2.

3.

Усвајање годишњег плана рада
тима
Упознавање са стандардима и
индикаторима за област
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Избор поступака и докумената
који ће пружати потребне доказе
за вредновање одабране
области: ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА

Већа ефикасност, и
равномерност
задужења

Подела задужења унутар тима

Процена квалитета
вредноване области

Анализа прикупљених доказа

Начин реализације
(како)
Верификација нових чланова тима
(представник родитеља, ученика,
нови наставници у тиму).
Упознавање чланова тима са год.
планом рада и усвајање истог
Договор о детаљном упознавању
са стандардима и индикаторима за
вредновање изабране области
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Размена идеја о начинима
вредновања области ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА након што су се сви
чланови тима детаљно упознали са
стандардима и индикаторима
области која се вреднује (анкете,
фокус групе, документи,
извештаји, правилници, сајт школе,
фејсбук страница)
Сваки члан тима добија конкретне
задатке везане за прикупљање
доказа, њихову анализу и
евалуацију
Разматрање прибављених доказа и
процена могућности њихове
имплементације у извештај о
вреднованој области
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Носиоци
активности

Динамика

Руководилац тима
Чланови тима
IX
Чланови тима

Чланови тима
Х
Чланови тима који у
договореном року
прибављају доказе
(до почетка 2022.)
Чланови тима

I

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

Идентификација снага
и слабости у области

4.

5.

Израда извештаја

Информисаност свих
релевантних чинилаца
живота школе

Презентовање извештаја са
планом побољшања вредноване
области

Већа ефикасност Тима

Упознавање са стандардима и
индикаторима за област
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

Прецизирати
методологију

Избор поступака и докумената
који ће пружати потребне доказе
за вредновање одабране области

6.

Већа ефикасност, и
равномерност
задужења

7.

Процена квалитета
вредноване области

Процена остварености сваког
стандарда на основу доказаног
присуства одговарајућиох
индикатора
Размена идеја о акционом плану
побољшања вредноване области који
ће бити саставни део извештаја
Израда презентације и њено
представљање Педагошком
колегијуму, Наставничком већу,
Школском одбору и Савету
родитеља

Чланови тима

Чланови тима

Мирјана Ивезић

II

Договор о детаљном упознавању
са стандардима и индикаторима за
вредновање изабране области

Чланови тима

II

Размена идеја о начинима
вредновања области ОБРАЗОВНА
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. након
тога што су се у претходном
периоду, сви чланови тима
детаљно упознали са стандардима
и индикаторима области која се
вреднује (анкете, фокус групе,
документи, извештаји, правилници,
сајт школе, фејсбук страница)

Чланови тима

Подела задужења унутар тима

Сваки члан тима добија конкретне
задатке везане за прикупљање
доказа, њихову анализу и
евалуацију

Анализа прикупљених доказа

Разматрање прибављених доказа и
процена могућности њихове
имплементација у извештај о
вреднованој области
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III
Чланови тима који у
договореном року
прибављају доказе
(до средине маја
2022.)
Чланови тима

V
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Идентификација снага
и слабости у области

Израда извештаја

8.

Претварање слабости
у снаге

Праћење реализације плана
унапређења Настава и учење

9.

Информиса-ност свих
релевантних чинилаца
живота школе

Презентовање извештаја са
планом побољшања вредноване
области заинтер

10.

Поштовање динамике
у раду

Праћење реализације плана

Процена остварености сваког
стандарда на основу доказаног
присуства одговарајућиох
индикатора
Размена идеја о акционом плану
побољшања вредноване области
који ће бити саставни део
извештаја
Заједно са члановима Стручне
службе који су посећивали часове у
текућој школској години,
анализирати резултате плана
унапређења вредноване области
Настава и учење
Израда презентације и њено
представљање Педагошком
колегијуму, Наст. већу, Школском
одбору и Савету родитеља
Седница тима на којој се анализира
једногодишњи рад

Инструмент праћења: записници са састанака, извештаји, гугл диск;
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Чланови тима

Чланови тима

Руководилац
Чланови тима
Стручна служба

V

Мирјана Ивезић

VI

Чланови тима

VI
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План рада тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе формиран је у складу са Правилником о стандардима квалитета рада установе (Сл. гласник
РС бр. 14/2018). За потребе праћења реализације наставе у Гугл учионицама формиран је Тим за праћење онлајн наставе кога чине: директор,
помоћници директора, ПП служба и Јасминка Воштинић, спољни сарадник МПНТР за област предмета електротехника.
Координатори тима: Зоран Зорић, заменик Тамара Ускоковић Чланови: Зоран Николић, Јасминка Воштинић, Мирјана Ивезић, Драгана
Зарков, Бојана Поповић, Весна Павловић, Мирјана Николић, Члан СР: Милош Јанковић, Члан ШО: Славиша Панић, Члан УП: Теа Јанковић
Саст. бр.

Циљ

Активност

Начин реализације (како)

1.

Упознавање са
активностима и
динамиком рада тима

Усвајање годишњег плана
рада тима

Анализирање активности, подела
задужења, одређивање динамике

2.

3.
5.

Стандардизација
процеса рада

Увођење процедура и
стандарда у различите
сегменте рада школе (рад
већа, тимова,
административне
послове...)

Праћење остваривања
школског програма

Систематизација података,
планирање унапр. рада

Праћење вредновања
остваривања међупр.
компетенција, исхода
и станд. постигнућа

Анализа, планирање
унапређења рада

Праћење остваривања
профес. развоја

Анализа планираних и
остварених облика
стручног усавршавања

Израда процедура. Описа позиција
и обавеза председника стр. већа,
координатора тимова. Израда
модела записника. Израда
инструмената за праћење и
евалуацију рада. Систем склад.
информација. Креирање е-базе
персоналних досијеа. Креирање
упитника и инструм. за праћење
Поређење усклађености планова и
реализације
Прикупљање података о реализ.
пројектне наставе и ваннаст.
активн. и иницијативама у циљу
развоја предузетништва. Анализа
успеха на крају клас. периода
Анализа извештаја Тима за
Е-учење и професионални развој.
Ажурирање е-базе стр. усавршав.
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Носиоци
Чланови тима (З. Зорић, З.
Николић, Т. Ускоковић,
Ј. Воштинић, М. Ивезић,
Д. Зарков, Б. Поповић,
В. Павловић, М. Николић
и члан СР, ЈЛС и УП)

(З. Зорић, З. Николић,
Д. Зарков, Б. Поповић,
М. Ивезић, Ј. Воштинић,
Т. Ускоковић. М. Словић)

Динамика

IX

X

Зоран Николић,
Мирјана Ивезић
Јасминка Воштинић
(уз подршку Весне
Павловић)
Мирјана Николић

XI
IV

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Саст. бр.

Циљ
Праћење вредновања
рада стручних органа,
тела и тимова

4.
6.

Праћење вредн. рада
директора, помоћника
и стр. сар.
Праћење вредновања
остваривања шк. прог.

Активност

Систематизација података,
планирање унапређења
рада

Праћење вредновања
остваривања међупр.
компетенција, исхода
и стандарда
постигнућа

Анализа, планирање
унапређења рада

Праћење остваривања
професионалног
развоја

Анализа планираних и
остварених облика
стручног усавршавања

7.

Праћење наставе на
даљину у Еучионицама и
подизања квалитета
ове наставе

Расподела обавеза у Тиму
за праћење онлајн наставе.
Одређивање критеријума за
вредновање.

8.

Обезбеђење
остваривања
предложених мера

Планирање, Извештавање,
Праћење и Евалуација

Начин реализације (како)
Израда анализе и евалуација
извештаја и активности већа,
тимова, стручних органа. Предлог
мера за побољшање
Израда анализе и евалуација
извештаја. Предлог мера за
побољшање
Прикупљање података о реализ.
пројектне наставе и ваннаст.
активности и иницијативама у
циљу развоја предузетништва.
Анализа успеха уч. на крају клас.
периода. Предлог мера за побољ.
Анализа извештаја Тима за
е-учење и професионални развој.
Ажурирање е-базе стр. усавршав.
Израда пред. мера за побољшање
Израда табеле Е-учионица,
Самопроцена наставника по датом
упитнику, Праћење рада и израда
извештаја, Анализа на ПК и стр.
већу, Предлог плана мера
Израда извештаја о раду тима.
Израда плана мера унапр. рада
установе. Извештај презентован на
Педаг. колег. Наст. већу и ШО.

Носиоци
З. Зорић (ШО. Пед.
колегијум, Савет род.),
З. Николић и Т.
Ускоковић (Нас. веће),
Д. Зарков (стр. већа),
Б. Поповић (тимови)
З. Зорић, З. Николић,
Т. Ускоковић, Д. Зарков,
Б. Поповић

Динамика

З. Николић и М. Ивезић

I
VIII

Ј. Воштинић
(уз подршку В. Павловић)

Зоран Николић,
Мирјана Николић
Зоран Зорић, Зоран
Николић, Тамара
Ускоковић, Јасминка
Воштинић, Драгана
Зарков, Бојана Поповић

Током целе
школске
године

Тим

VIII

Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, припреме и педагошка документација
наставника, решења о ангажовању наставника, гугл диск, Ес-дневник, ИОП и евалуације ИОПа, сертификати, иницијални тестови, анкете и сл.
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План рада стручног тима за инклузивно образовање (СТИО)
Координатор тима: Бојана Поповић Чланови: Зоран Зорић, Зоран Николић, Тамара Ускоковић, Драгана Зарков, Наташа Кочовић, Ивана
Петровић, Дејан Рајичић, Драган Јовановић, Јасмина Банковић, Ана Јовановић, Звездана Рвовић, Крстина Бојовић, Марија Благојевић, Дарко
Алексић, марија Ивановић, Ана Антонијевић
Саст. бр.
1.

2.

Циљ
Упознавање са актив.
и динамиком рада
тима
Наставничко веће
упознато о броју уч.
који су уписани по
мишњењу здрав. ком.
и Окружне комисије
Прикупљање
података о броју уч.
и врсти подршке која
им је неоходна
Операционализација
рада
Инклузија ученика у
редовну наставу и
вршњачку групу

3.

Индивидуализован
начин рада,
прилагођен врсти
сметње

Активност

Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Усвајање годишњег плана рада
тима

Анализирање активности, подела
задужења, одређивање динамике

Тим

IX

Информисање о врсти
прилагођавања и неопходној
подршци

Презентација у оквиру стручних
већа

Психолог и директор
школе

Идентификација бројног стања
ученика и врста подршке за
ученике из осетљивих група

Увид у медицинску документацију,
анализа анкете за родитеље учен. I
разреда, запажање одељ. старешине
и предметних наставника

Одељењске старешине,
Наставници, Родитељи

Разговор са ученицима,
родитељима, члановима одељ. већа

Чланови Одељењског
већа и СТИО

Дискусија о активностима које
предузимају одељењски старешина
и мини тимови за подршку

Чланови одређеног
Одељењског већа

Прикупљање података, израда
документације и евалуација

Чланови одређеног
Одељењског већа и тим
за подршку

Формирање тимова подршке за
идентификоване ученике,
прикуп. документације
Разматрање поступака
остварености адаптације и
прихваћености ученика
Израда плана индивидуализац.
еваулација индивидуализације,
ИОП-1, ИОП-2. Орагнизовање
компензаторних програма за
подршку уч. из осетљивих гр.
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IX

IX, X
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4.

5.
6.
7.

Циљ
Додатна подршка у
раду са учеником и
укључивање детета у
редован образовноваспитни рад
Индивидуализован
рад, прилагођавање
врсти сметње
Инклузија ученика у
редовну наставу и
вршњачку групу

Активност

Начин реализације (како)

Носиоци

Организација састанка
одељењског већа, информисање
о потребним прилагођавањима.
Израда педаг. профила ученика

Прикупљање информација и
праћење рада ученика

Одељењски старешина,
психолог, родитељ,
Чланови Одељ. већа

Израда плана
индивидуализације

Прикупљање података, израда
документације и евалуација

Разматрање поступака
остварености адаптације и
прихваћености ученика

Дискусија о активностима које
предузимају одељењски старешина
и мини тимови за подршку

Чланови одређеног
Одељењског већа и тим
за подршку

Едукација
наставника

Организовање интерних
едукација за наставнике

Презентација и радионица

Идентификација
даровитих ученика

Успостављање механизама за
идентификација ученика са
изузетним способн. и стварање
услова за њихово напредовање

Наставници који су већ
похађали семинаре са
овом тематиком, који
су имали искуство у
раду са ученицима који
имају ИОП и СТИО,
удружење студената са
хендикепом

Израда ИОП-а 3

Одељењски старешина,
психолог, родитељ,
чланови Одељ. већа

Корекција и
прилагођавање плана

Праћење и евалуација плана

Инклузија ученика у
редовну наставу и
вршњачку групу

Разматрање поступака
остварености адаптације и
прихваћености ученика

Корекција и
прилагођавање плана

Праћење и евалуација плана

Кориговање планова на основу
информација добијених на
састанцима Одељењских већа и
консултација са родитељима
Дискусија о активностима које
предузимају одељењски старешина
и мини тимови за подршку
Кориговање планова на основу
информација добијених на
састанцима Одељењских већа и
консултација са родитељима
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Динамика

Чланови одређеног
Одељењског већа

XI, XII

Мини тимови.
Представници Мреже
подршке инклузивном
образовању
СТИО, Мини тимови
Мини тимови
Представници Мреже
подршке инклузивном
образовању

I
IV
VI
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Саст. бр.

8.

Циљ
Инклузија ученика у
редовну наставу и
вршњачку групу
Унапређење рада
тима

Активност
Разматрање поступака
остварености адаптације и
прихваћености ученика
Евалуација рада и
систематизација података

Начин реализације (како)
Дискусија о активностима које
предузимају одељењски старешина
и мини тимови за подршку
Процена оставрености циљева и
писање извештаја

Носиоци

Динамика

СТИО, Мини тимови
СТИО

VIII

Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, припреме наставника, педагошка
документација наставника, решења о ангажовању наставника, гугл диск, електронски дневник, ИОП и евалуације ИОПа, сертификати, иницијални
тестови, анкете и сл. (допуните)

План рада тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Координатор тима: Драгана Зарков; Чланови тима: Зоран Зорић, Зоран Николић, Тамара Ускоковић, Бојана Поповић, Марко Словић,
Школски полицајац Оливер Рајовић (по потреби), Представник СР: Снежана Рибарић, Члан Вршњачког тима: Христина Јаковљевић
Према Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ("Службени гласник РС", бр. 46
од 26. јуна 2019, 104 од 31. јула 2020.), задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да:
1) припрема програм заштите у складу са специфичностима установе и утврђеним мерама за унапређивање на основу анализе стања;*
2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке и помоћи од тима за
заштиту;
3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља,
злостављања и занемаривања;
4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у
случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања;
5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје одговарајуће предлоге директору;
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања;
8) води и чува документацију;
9) извештава стручна тела и орган управљања.
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Према Правилнику о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности ("Службени гласник РС", број 65 од 24. августа 2018.); осим надлежности поступања у ситуацијама насиља, злостављања и
занемаривања, задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да:
1) анализира стање у остваривању равноправности и једнаких могућности;
2) припрема програм превенције;
3) информише учеснике у образовању, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима пружања подршке и помоћи;
4) учествује у пројектима и обукама за развијање потребних знања и вештина за превенцију и поступање у случајевима дискриминаторног
понашања;
5) предлаже мере за унапређивање превенције и заштите од дискриминације, организује консултације и учествује у доношењу одлука о
начину поступања у случајевима сумње на дискриминаторно понашање;
6) укључује родитеље у планирање мера и спровођење активности за спречавање и сузбијање дискриминаторног понашања;
7) прати и процењује ефекте предузетих мера и активности за спречавање и сузбијање дискриминаторног понашања и даје одговарајуће
предлоге директору;
8) сарађује са школском управом Министарства и другим надлежним органима, организацијама и службама, ради спречавања и заштите од
дискриминације;
9) води и чува посебну документацију о случајевима и појавним облицима дискриминације, броју пријава и притужби, броју спроведених
неформалних и формалних поступака, њиховом исходу и др.
Установа има Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту: Тим за заштиту).
Саст. бр.

1.

Циљ
Операционализација
активности и
утврђивање плана рада
тима ради ефикаснијег
обављања задатака
Израђен програм
заштите у складу са
мапираним потребама
за школску годину

Активност

Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Израда плана рада
Тима за школску 2021/22. год.

У складу са Правилником о
протоколу поступања у установи
у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање

Тим за заштиту
од ДНЗЗ

IX

Израда програма заштите у
складу са специфичностима
установе и утврђеним мерама за
унапређивање на основу анализе
стања

Анализа мера за унапређење,
дискусија,
израда програма

Координатор и
чланови тима

IX
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Циљ
Ученици су упознати
са постојањем
унутрашње заштитне
мреже, могућношћу
тражења подршке и
помоћи од Тима за
заштиту и корацима
који се предузимају у
ситуацијама ДНЗЗ или
сумње на исте

Родитељи су упознати
са постојањем
унутрашње заштитне
мреже, могућношћу
тражења подршке и
помоћи од Тима за
заштиту
и корацима који се
предузимају у
ситуацијама ДНЗЗ или
сумње на исте
Ученици, запослени и
родитељи су
информисани о
планираним
активностима и
могућности тражења
подршке и помоћи од
Тима за заштиту

Активност
Начин реализације (како)
Договор о начинима и динамици
Координатор Тима шаље
упознавања ученика са
материјале (правилнике, процедуре,
Правилником о протоколу
шеме) одељењским старешинама;
поступања у установи у
Одељ. старешина на ЧОС-у
ученицима презентују правилнике
одговору на НЗЗ, Правилником
и приближава им њихов садржај
о поступању установе у случају
(предавање, презентација,
сумње или утврђеног
радионица); упознаје ученике са
дискриминаторног понашања и
постојањем Тима и упућује их на
вређања угледа, части или
сајт школе за више информација;
достојанства личности и
Заштита - правни оквир
Правилником о васп.- дисц.и
материјалној одговорности уч. у
Заштита - корисни линкови и
Првој техничкој школи
материјали
Договор о начинима и динамици
Координатор Тима шаље
упознавања родитеља са
материјале (правилнике, процедуре,
Правилником
шеме) од. старешинама;
о протоколу поступања у
На разредном већу се појашњавају
установи у одговору на НЗЗ,
материјали; Одељењске старешине
Правилником о поступању
на првом родитељском састанку,
установе у случају сумње или
упознају родитеље са послатим
утврђеног дискриминаторног
материјалом; постојањем Тима и
понашања и вређања угледа,
упућују родитеље на сајт школе за
части или достојанства личности
више информација;
и Правилником о васп.- дисц.и
Заштита - правни оквир
материјалној одговорности уч. у
Заштита - корисни линкови и
Првој техничкој школи
материјали
Договор о начину обавештавања
запослених, родитеља и ученика
о програму заштите и
надлежностима тима за заштиту
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Запосленима послати програм
заштите (саставни део ГПРШ);
Одељењски старешина обавештава
ученике и родитеље свог одељења

Носиоци

Динамика

Координатор
тима
Одељењске
старешине

IX

Координатор
тима
Одељењске
старешине

IX

Координатор
тима
Одељењске
старешине

IX
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2.

3.

4.

5.

Циљ
Унапређивање
компетенција за за
превенцију и
интервенцију у
ситуацијама
дискриминаторног
понашања, насиља,
злостављања и
занемаривања

У школи
функционише систем
заштите од насиља***

Родитељи су укључени
у превентивне и
интервентне мере и
активности;

Праћење и проц.
ефеката предузетих
мера за заштиту
ученика и давање
предлога директору

Активност
Учествовање у обукама и
пројектима за развијање
компетенција запослених
потребних за превенцију и
интервенцију у ситуацијама
насиља, злостављања и
занемаривања
Предлагање мера за превенцију
и заштиту, Организовање
консултације и учествање у
процени ризика и Доношење
одлука о поступцима у
случајевима сумње или
дешавања дискриминаторног
понашања, насиља, злостављања
и занемаривања
Укључивање
родитеља/старатеља ученика
који је жртва, сведок или
починилац ДНЗЗ
Укључивање
родитеља/старатеља ученика
у обележавање Дана
толеранције, Дана породице и
сл.
Анализа ефеката предузетих
мера за постизање позитивне
промене у ученичком понашању
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Начин реализације (како)
Договор о релизацији стручног
усавршавања у установи из
области превенције насиља и
дискриминације (непосредно,
преко Moodle...). Хоризонтална
размена наученог на обукама
Упућивање на националну
платформу https://cuvamte.gov.rs/
(онлајн обуке за запослене)

Договор, анализа, дискусија,
размена, Давање предлога

Договор о задацима и
активностима у оквиру појачаног
васпитног рада, Опер. плана
заштите, даљим корацима и сл.
У складу са програмом:
радионице, трибине, спортсе
активности, предавања,
конкурси... (зависи од
епидемиолошке ситуације и
модела образовно – васпитног
рада)
Анализа прикупљених евиденција
о појачаном васпитном раду са
ученицима који су били
починиоци, жртве или сведоци
насиља 1. нивоа

Носиоци
Координатор и
чланови Тима
за заштиту
Тим за
професионални
развој
запослених

Динамика

X
ТШГ

Тим за заштиту
Одељењски
старешина
ученика

стални
задатак

Тим за заштиту
Одељењски
старешина
ученика

стални
задатак

Тим за заштиту
Председници
СВ
Руководиоци
секција

Тим за заштиту

X
V

I
VI
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Циљ

Међусекторска
сарадња***
6.

7.

8.

Правовремено
реаговање ради
пружање подршке
ученицима

Активност
Начин реализације (како)
Кроз извештаје о реализованим
превентивним и интервентним
активностима дати мере за
Дискусија и предлози
побољшање или утврдити
примере добре праксе, похвалити
Сарадња са стручњацима из
других надлежних органа,
Контатирање сарадника и
организација, служби и медија
договор о теми, циљној групи,
ради свеобухватне заштите
динамици.... (нпр. Влада Арсић,
ученика од ДНЗЗ. Одабир теме и
Игор Јурић, Удружење студената
договор о динамици и
са хендикепом, Институт за јавно
организовању предавања,
здравље, Саветовалиште за брак
трибине, саветовања (нпр.
и породицу, МУП, ЦСУ, ШУ,
опасности неконтролисане
Дом здравља и сл.и сл.)
употребе интернета и друш.
мрежа, ментално здравље...)

Анализа стања
Договор око елемената које треба
безбедности у установи Договор о начинима испитивања
да садржи инструмент.
и дефинисање
информисаности и ставова
Начин дистрибуције и обраде
евентуалних ризика по ученика, наставника и родитеља о
података.
очување психо-физ.
питањима везаним за безбедност
Анкетирање родитеља, наставника
интегритета ученика и
ученика и одраслих у школи
и ученика.
одраслих
Договор о изради извештаја о
Извештавање стручних
Дискусија и предлози;
раду
тела и органа
Подношење извештаја директору,
управљања кроз
УП-у, Савету родитеља,
подношење извештаја
Школском одбору

Носиоци

Динамика

Тим за заштиту

Тим за заштиту

ТШГ

Тим за заштиту
од ДНЗЗ
ВТ

VI

координатор
тима

IX
(за претходну
годину) и I (за
актуелну)

Инструмент праћења: Израђен план рада, који је саставни део ГПР, извештај тима, фотографије, Објављена вест на сајту и фб страни школе,
Сертификат са семинара, Записник Тима за заштиту од ДНЗЗ, Записници са састанака УП-а, ВТ-а седница Савета родитеаља, Школског одбора,
Извештај о реализацији ГПР, Евиденција одржаног ЧОС у дневнику образовно-васпитног рада, мејл комуникација оперативни планови заштите,
Извештаји о појачаномон васпитном раду, Евиденције о пријави насиља...
***Приоритети и циљеви из РПШ
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План рада тима за израду и ажурирање сајта школе и школски извештај
Координатор: Марко Радосављевић; Чланови: Дејан Рајчић, Татјана Миловановић, Зоран Сретеновић, Ана Тодоровић
Саст. бр.

1.

2.

Циљ
Конституисање тима,
конкретизовање задатака и
унапређивање рада
Подршка наставницима и
ученицима у образовноваспитном процесу**
Дефинисање радних задатака
везаних за интернет
презентацијe
Укључивање ученика у рад
на изради и ажурирању
интернет презентације

3.

4.

5.

Редовно ажурирање
интернет презентације и базе
знања
Дефинисање садржаја
школског извештаја
Праћење свих релевантних
активности у школи

Активност

Начин реализације (како)

Усвајање годишњег плана
рада тима

Анализирање активности, подела
задужења, одређивање динамике

Формирање базе знања и
њених категорија
(ученички радови,
наставни материјали,
примери добре праксе,
критеријуми оцењивања)

Договор о критеријумима,
начинима достављања материјала за
базу знања. Подела задужења.
Договор о начинима презентовања
на састанцима стручних већа о
наставним садржајима који могу да
се налазе у бази

Тим за израду и
ажурирање сајта.
Руководиоци
стручног већа

IX

Креирање или модификација
дизајна интернет презентације

Координатори и
чланови тима

X

Чланови тима

XI

Координатори и
чланови тима

Месечно
X - VIII

Договарање и дефинисање које
наслове треба да садржи шк. извеш.

Чланови тима
Директор

X

Размењивање и анализирање
информација о свим релевантним
активностима у школи

Чланови тима.
Предст. стручних,
савет. и руководећих
органа, тимова и уч.
организација

Дефинисање, израда и
ажурирање садржаја
интернет презентације
Дефинисање начина
информисања уч. и
временске динамике за
обуку
Благовр. информисање о
активностима у школи.
Чување корисних
информација, линкова,
предавања
Прелиминарни план
израде сегмената
школског извештаја
Комуникација и сарадња
са свим предст. стручних,
савет. и руковод. органа,
тимовима и уч. организ.

Обавештавање ученика преко одељ.
старешина и руководил. стручних
секција. Осмишљ. презентације за
ученичку обуку. Спровођење обуке
Обнављање базе података сајта,
креирање објава, ажурирање
линкова и постојећих страница.
Ажурирање базе знања и њених
категорија
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Носиоци
Координатори
тима
Чланови тима

Динамика
IX-X

Месечно
X - VIII

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Саст. бр.
6.

7.

Циљ
Извештавање о постигнутом
успеху ученика на крају
другог полугодишта шк.
2021/2022.
Припрема школског
извештаја за штампу

Активност

Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Сарадња са одељењским
старешинама

Размењивање и класификовање
информација о постигнутом успеху
ученика

Чланови тима
Одељењске
старешине

VI

Сарадња са спољним
сарадником

Договарање и деф. како штампани
извеш. треба да изгледа. Корекције.

Чланови тима

VI

Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт школе, радна верзија документа, школски извештај у формату
спремном за штампу.
** приоритети из Развојног планирања

План рада тима за пружање додатне подршке ученицима
Координатор: Велимир Дуканац; Чланови: Зорица Томашевић, Драгана Зарков, Бојана Поповић, Зоран Николић, Тамара Ускоковић, Весна
Павловић
Саст.
бр.
1.

2.

Циљ

Активност

Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Упозн. са активност. и
динамиком рада тима
Упозн. ученика са
Школом, правилником
понашања, обавезама и
правима уч. и унутр.
мрежом зашт. Подр.
уч. из осетљ. група.
Подршка ученицима I
разреда-план. подр. и
наставе у складу са
потенцијалима ученика
и одељења

Усвајање годишњег плана
рада тима

Анализирање активности, подела
задужења, одређивање динамике

Координатор тима,
Помоћници, Директор

IX

Испитивање потреба
ученика за додатном
подршком. Посета
часовима одељенских
старешина у I разреду,
примена процедуре за нове
ученике

Разговор са ученицима на
часовима одељењског старешине.
Индивидуални и групни разговори
са ученицима. Испитивање
потенцијала и слабости,
интересовања ученика и
претходних врста подршке у
образовању. Упитник за родитеље
на првом сусрету са одељењским
старешином

Координатор тима
Одељењске старешине
Помоћници, педагог,
психолог, представник
тима за инклузију
Представник тима за
безбедност и заштиту
ученика од ДНЗЗ
Ученици

IX
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Саст.
бр.

Циљ

Активност

Начин реализације (како)

3.

Успостављање добре
комуникације и
стварање сарадничког
односа са родитељима

Први родитељски састанак и
упознавање са школским
правилима,обавезама ученика и
процедурама.

4.

Заинтересовати запосл.
и ученике да се укључе
у организоване
активности

Обраћање родитељима
ученика I разреда, јасна
комуникација циљева,
очекивања, права и обавеза
школе и родитеља
Представљање плана
активности свим учесн. у
образовном процесу

Представљање на Наставничком
већу, Педагошком колегијуму,
Школском одбору и Савету
родитеља

Спречити осипање
ученика

Појачан васпитни рад за
ученике који највише
изостају. Подршка учен.
који су дошли из других
школа у прилагођавању.
Укључивање у програме за
развој социјалних вештина

Примена инструмената за
смањење осипања ученика и
анализа добијених података
(социјална карта одељења, анкета
за ученике, образац),
Компензаторни програми

6.

Промоција школе и
њених вредности у
широј заједници

Промоција постигнућа
ученика. Организација
такмичења. Сарадња са
медијима

Учествовање на разним сајмовима
и такмичењима. Презентације
ученичких радова. Предавања.
Радионице. Интервјуи са
ученицима

7.

Унапређење квалитета
рада

Анализа реализације

Извештаји рада тима. Предлози за
активности. Дискусија

5.

Носиоци

Динамика

Координатор тима
Директор школе
Помоћници, педагог,
психолог, Родитељи,
Ученици, Одељењске
старешине

IX

Координатор и чланови
тима, Директор,
помоћници, педагог,
психолог, родитељи,
ученици, Одељењске
старешине, наставници,
центар "Књегиња
Љубица"
Координатор и чланови
тима, Тим за промоцију и
маркетинг, Директор,
помоћници, педагог,
психолог, родитељи,
ученици, одељ.
старешине, наставници,
Локална самоуправа
Координатор и чланови
тима

IX-X

Месечно

VI

Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, гугл диск, електронски дневник,
сертификати, анкете и сл.
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План рада тима за каријерно вођење и саветовање
Координатор тима: Драган Милановић; Чланови: Слађана Милошевић, Горица Милановић, , Бојана Поповић, Мара С. Николић, Милица
Михајловић, Љубица Косовац-Симовић
Саст. бр.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Циљ
Упозн. са активн. и
динамиком рада тима
Правилан одабир
занимања
Помоћ у одабиру
адекватног смера
Помоћ ученицима да
открију и развијају
своје потенцијале
Размена сазнања и
помоћ родитељ. да
усмере развој детета
Развити свест о
неопходности
доживотног учења
Усмерити у правцу
жељеног занимања
Оспособити уч. за
тражење посла и
самост. дон. одлука
Пример последњег
састанка

Активност
Усвајање годишњег плана
рада тима
Испитивање способности,
склоности и интерес. уч.
Идентиф. ученика који
нису у стању да прате
предв. прогр. садржаје

Начин реализације (како)
Анализирање активности, подела
задужења, одређивање динамике
Психолошко тестирање ученика
завршне године
Праћење успеха ученика из појединих
предмета

Идентификовање и
усмеравање ученика

Праћење успеха ученика из појединих
предмета, иницијатива за такмичења у
оквиру способности. Додатна настава

Сарадња са родитељима

Планирати заказивање разговора

Информисање ученика о
каријери и свету рада
Упознавање ученика са
програмима факултета
Упознавање ученика са
могућн. запошљавања у
нашој средини
Разговор о испуњености
плана

Посета Сајму образовања и
запошљавања. Посете компанијама као
и посете представника компанија.
Презентација факултета у школи.
Посете факултетима
Планирати презентације. Ангажовање
ученика кроз практичну наставу
Анализа могућности проширења плана
Тима, и укључив. нових колега у Тим

Носиоци
Координатор и чланови
тима
Школски психолог
Одељењски старешина

Динамика

Предметни наставници
Школски психолог
Одељењски старешина

IX-I

Предметни наставници
Стручни сарадници
Одељењски старешина
Предм. наставници. Стр.
сарадници. Одељ. стар.
Наставници грађанског.
Помоћници. Предс. СВ
из подручја рада
Компаније у којима се
обавља практична
настава, НСЗ
Чланови већа

XIII
IX-IV

IX-I

IX-III

IX-V
III, IV
III, IV
VI

Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, припреме наставника, педагошка
документ. наставника, решења о ангажовању, гугл диск, ЕС- дневник, ИОП и евалуације ИОП-а, сертификати, иницијални тестови, анкете и сл.
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План рада тима за оснаживање и подршку приправницима
Координатор тима: Весна Вуковић; Чланови: Емилија Миљковић, Милица Михајловић, Весна Младеновић, Славица Мирковић, Десана
Митровић, Марија Ивановић, Ивана Петровић, Кристина Јеремић, Звездана Рвовић
Саст. бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Циљ
Укључивање, ментора
и заинтересованих
наставника у тим

Активност

Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Формирање тима

Састанак

Педагог, чланови

IX

Презентација. Састанак, дискусија о
броју узајамних часова за посету,
начину евидентирања посета

Тим, педагог, психолог

IX

Педагог, психолог

X

Тим, педагог,
приправници
Педагог, ментори,
приправици

XI

Дискусија анализа

Педагог, ментори,
приправици

XII

Презентација. Рад на педагошким
ситуацијама

Педагог, Секретар

X, XI, I

Упознавање са програмом
увођења приправника у
Подршка у раду
посао. Упознавање са
документацијом
Упознавање приправника са
Подршка у раду
законском регулативом
Упознавање са чек листом
за праћење наставног часа
Подизање квалитета
наставе
Анализа примера добре
праксе
Анализа наученог на
Стручно усавршавање
семинарима и интерним
и унапређење наставе
обука
Ефикасна припрема за
Упознавање са процедуром
стицање знања
за добијање лиценце
наставника

Дискусија. Дефинисање начина слања
материјала
Рад на штампаним чек листама.
Дискусија. Анализа
Дискусија анализа

6.

Остваривање стандарда
Упознавање са
правилником о оцењивању
квалитета рада

Разговор. Упознавање са правилником

Педагог, ментори

7.

Унапређење квалитета
рада

Дискусија, преглед чек листи. Алализа
запажања и препорука за рад
приправника

На самом
почетку
стажа и по
потреби

Тим, педагог, психолог

VI

Евалуација активности

Инструмент праћења: записник, евиденција наставника, документација ментора и приправника
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

План рада тима за маркетинг, промоцију и афирмацију школе
Координатор тима Вера Лазић; Чланови: Драган Милановић, Милена Вучићевић, Јелена Атанасковић, Александар Ристић, Никола Пудар
Саст. бр.

1.

Циљ

Активност
Начин реализације (како)
Извештај о раду тима у
Анализирање активности
школској 2020/21.
Унапређ. и афирмација
Подела задужења
рада школе
Усвајање ГПР тима у
Одређивање динамике
школској 2021/2022.
Договор о промовисању
Подршка
базе знања и њених
наставницима и
категорија (уч. радови,
Иницирање и давање предлога о начинима
ученицима у
наст. материјали, прим.
промовисања базе знања
образовно-васпитном
добре праксе, критер.
процесу**
оцењивања)
Омогућити да ученици Мотивисање ученика за
Иницирање и давање предлога о начинима
са сметњама у развоју и учешће у раду секција које
промовисања секција и ваннаставних
активности
инвалидитетом
му највише одговарају и
учествују у различитим да представи себе и своје
Промоција постигнућа на сајту, facebook
активностима школе* таленте током школовања
страници
Подршка
Иницирање и давање предлога о
Увид у базу знања и
наставницима и
проширивању базе знања на све предмете
предлози за побољшање
ученицима у обр.Промовисање базе знања
васпитном процесу**
На основу резултата
анкете о начинима партиц.
родитеља у школском
животу, Наставници
Иницирање и давање предлога о начинима
Родитељи активно
партиципације родитеља у заједничким
планирају активности које
учествују у животу и
активностима
укључ. родитеље у што
раду школе*
Промовисање активности
већем броју. Мотивисање
наставника да учествују у
заједничким активностима
са родитељима и учен.
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Носиоци

Динамика

Руководилац и
чланови тима

IX

Руководилац и
чланови тима.
Члан тима за
израду и ажур.
Сајта. Члан СА за
развојно планир.
Руководилац тима
Чланови тима
Члан тима за
израду и
ажурирање сајта

IX

IX

IX-VI

Руководилац тима
Чланови тима
Члан тима за
израду и
ажурирање сајта
Одељ. старешине
Савет родитеља

IX-VI

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Саст. бр.

2.

3.

Циљ

Начин реализације (како)
Договор и подела задужења око начина
најаве самог догађаја (на сајту, фб страни),
Промоција прославе Дана
праћење релизације програма (позивање
школе
телевизије, радио станица, новина),
Неговање традиције
извештавања на сајту, фб страни школе.
школе
Подела задужења о начинима праћења
Договор о посети Великом
догађаја, извештавања о на сајту, фб...
школском часу
Прикупљање материјала за фото пано.

Неговање традиције
школе кроз
Светосавске дане и
прославу школске
славе

Активност

Договор о начинима
промоције ученичких
постигнућа и радова
(новогодишњи вашар,
светосавски дани)
Промоција и праћење
реализације програма
поводом школске славе

Подизање угледа школе Промоција постигнућа
ученика и наставника
у заједницама ССШ

4.

Афирмисање школе
кроз међународну
сарадњу са СШЕЕ из
Брна.

Промовисање пројекта
,,Студије без граница“
у школи и на локалу
Промоција постигнућа
наших ученика који
настављају школовање у
СШЕЕ

Афирмисање школе
Организација округлог
кроз међународну
стола: Пром. сарадње са
сарадњу са Монтажним
Монтажним колеџом из
колеџом из
Јекатеринбурга.
Јекатеринбурга.

Договор о начину информисања ученика
(обавештење по одељењима, сајт, фб),
пријави и времену одржавања
манифестације. Слање позивног писма
медијима/позивање медија.
Подела задужења о начинима праћења
догађаја, извештавања о истом на сајту,
фб... Начин прикупљања материјала за фото
пано. Слање позивног писма медијима.
Прикупљање и обрада информација за
снимање промо филма о успесима ученика
и наставника. През. примера добре праксе
Подела задужења. Организовање округлог
стола. Позивање учесника. Припрема промо
материјала
Позивање ученика
Организовање округлог стола на тему :
Постигнућа наших ученика у Чешкој
Договор и планирање учесника округлог
стола, садржаја презентације добре праксе...
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Носиоци

Динамика

Руководилац и
чланови тима.
Коорд. новинарске
секције

X

Руководилац и
чланови тима
Руководилац и
чланови тима.
Координатор тима
за заштиту од
ДНЗЗ. Наставници
српског језика,
музичке уметности
Руководилац и
чланови тима.
Коорд. драмске
секције.

I

Руководилац и
чланови тима.

IX-VIII

Руководилац и
чланови тима.
Професор чешког
језика

IX, I, IV, VI

Руководилац и
чланови тима.
Чланови пројектог
тима за сарадњу са
ЈМК

IX-VIII

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Саст. бр.

5.

Циљ
Активност
Начин реализације (како)
Унапређивање
квалитета наставе
Презентација пројеката
Договор о промовисању пројеката у
кроз реализацију
као примера добре праксе
настави, прикупљање и обрада података
Пројектне наставе
(пројекат у настави)**
Договор о изради
Договор о изради разног штампаног и ел.
промотивног материјала материјала (прикупљање и обрада података)
Договор и подела задужења: (позивно
Организација отворених
писмо за ОШ, контакт особа, временска
Маркетиншко
врата
динамика, садржај презентације...)
представљање школе.
Подизање угледа школе
Одржавање и ажурир.
Прикупљање информација и редовно
у граду и шире.
сајта школе и фб стр.
ажурирање сајта школе и фејсбук странице
Промовисање ПТШ на
Сајму образовања

6.

Извештај о раду тима за
промоцију и маркетинг Анализа рада у 2021/22.
школе

Носиоци

Динамика

Руководилац тима
Чланови тима
Ученици
Наставници

IX-VI

Руководилац и
чланови тима.
Руководилац и
чланови тима.
IX-VI

Договор о презентацији ПТШ, изгледу
штанда. Подела задужења.

Руководилац. Тима
за ажурирање сајта
и фб стране
Руководилац и
чланови тима.

Израда извештаја.

Руководилац тима

VIII

* приоритет из Самовредновања
**приоритети из Развојног планирања
Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
План рада тима за професионални развој запослених и Е-учење
Координатор: Зоран Николић. Чланови: Марија Ивановић, Милена Живковић, Гордана Р. Васиљевић, Биљана Стојановић, Данко Андријанић
Саст. бр.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Циљ
Активност
Начин реализације
Носиоци
Конкретизовање задатака и
Подела задужења у оквиру тима и
Координатор и
Састанци
договор о унапр. рада.
анализа потреба школе.
чланови тима
Заинтересовати и
Презентација реализованих програма
Координатор и
ангажовати што шири круг Е-учења од стране колега и договор о
чланови тима као и
наставника да се укључе у
чланови стручних
активностима стручних већа у
реалицацију Е-учења
реализацији програма.
већа
Састанци, презентације
Реализовати што већи број Помоћ колегама у изради сајтова за
Коорд. и чланови
сајтова за Е-учење
Е-учење. Праћење активности
тима. Заинт. наставн.
Побољшање евиденције
Унапређење софтвера за онлајн
стручног усавршавања
евиденцију стручног усавршавања.
Ажурирање базе стручног
Праћење активности и помоћ при
Рад на уносу података
усавршавања
уносу и обради података
Координатор и
Подела задужења у оквиру тима и
чланови тима.
Састанци
Унапређивање хоризонт.
анализа потреба стручних актива.
Чланови стр. већа.
стручног усавршавања у
Помоћ колегама у изради сајтова за
школи применом Е-учења
Електронски курсеви
Е-учење. Праћење активности.
Унапређење система
Помоћ другим тимовима у реал.
заштите од насиља.
активности усмер. на превенцију.
Састанци, презентације
Помоћ колегама у реализацији
Коорд. и чланови
Развој заједнице учења
њихових активности
тима. Заинт. наставн.
Прикупљање информација о
активностима. Добијање повратних
Координатор и
Праћење и унапређење
Састанци
информација о реализацији
чланови тима
планираних активности.
планираних садржаја. Eвалуација.
Умрежавање и сарадња са Обновити сарадњу са техн. школама Израда протокола и уговора Дир. Тим за пром. и
о сарадњи. Размена
афирмацију. Тим за
другим школама у циљу у Ваљеву, Ужицу и Краљеву. Успост.
сарадњу са школама у граду
искустава.
проф. развој зап.
вредн. и унапр. наставе*

*Активност из предлога мера за побољшање области Самовредновања

Инструмент праћења: Записници, извештаји, сајт школе, презентације фотографије, базе података
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Динамика
IX

X
Сталан
посао
X
Сталан
посао
X
Сталан
посао

Сталан
посао

IV

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
План рада тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
ЦИЉ: Динамичније ангажовање и комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају
функционалну примену.
ЗАДАЦИ: Развој свих појединачних компетенција. Развој кроз наставу свих предмета. Примена у различитим ситуацијама при решавању
проблема и задатака. Развој основе за целоживотно учење. Развој свих општих међупредметних компетенција за крај обавезног основног
образовања и васпитања:
1. Компетенција за целоживотно учење 2. Вештина комуникације 3. Рад са подацима и информацијама 4. Дигитална компетенција 5.
Решавање проблема 6. Вештина сарадње 7. Вештина за живот у демократском друштву 8. Брига за здравље 9. Еколошка
компетенција 10. Естетска компетенција 11. Предузетничка компетенција
Координатор тима: Весна Павловић. Чланови: Милена Кујунџић, Владимир Чабрић, Драган Милановић, Марија Миленковић, Зоран Николић,
Драган Јовановић
Саст. бр.

1.

Циљ
Упознавање
активностима и
динамиком рада тима
Мапирање наставних и
ваннаставних ресурса
за развијење
међупредметних
компетенција и
предузетништва

Операционализација
рада

2.

Утврђивање
заступљености
међупредметних
компетенција у
планирању наставника

Активност

Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Усвајање год. плана рада тима

Анализа активности, подела
задужења, одређивање динамике

Координатор и
чланови тима

IX

Дефинисање пројеката/активности
за развој међупредметних
компетенција и предузетништва
(тематски дани, секције, приредбе,
пројектна настава, пројекти)

Анализирање активности које се
реализују у току школске године
одређивање динамике

Координатор и
чланови тима

IX

Дефин. конкретних задатака за
чланове тима који ће пратити
начине остваривања компетенција
при реализацији планираних
активности (тематски дани, секције,
приредбе, пројектна настава,
пројекти)

Договор. Делегирање задужења
и дефинисање процедуре за
праћење планираних активности

Координатор и
чланови тима

X-XI

Договор о анализирању годишњих
и месечних планова наставника
(заступљеност међупредметних
компетенција)

Договор о прегледу планова:
одређивање динамике, начин
евидентирања и давање мера.
Дискусија.

Координатор и
чланови тима

X - III
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Саст. бр.

Циљ
Подизање квалитета
рада наставе

3.

Операционализација
рада
Подизање квалитета
рада наставе

4.

5.

6.

7.

8.

Активност
Начин реализације (како)
Договор о реализацији активности за
Дискусија.
подстицање наст. да подстичу развој Анализа записника са састанка
стручних већа.
међупредм. компетенција – примери
добре праксе
Заједнице учења.
Договор о посети часова који
Е-мејл комуникација са
подстичу развој међупредметних
руководиоцима стр. већа.
компетенција, на основу прелога Дефинисање динамике и прављење
стручних већа
распореда посете
Е- мејл комуникација са руков.
Договор о начинима праћења развоја
секција. Договор о презентовању
међупредметних компетенција кроз
рада секција, подношење
учешће ученика у раду секција
извештаја. Израда анкете.

Носиоци

Динамика

Координатор и
чланови тима

XI

Координатор и
чланови тима

XI - III

Координатор и
чланови тима

XI

Чланови тима,
У договору са осталим колегама
координатор, ПП
Унапређење квалитета
Учешће у креирању базе знања,
формирати базе знања, иницирати служба, помоћници
наставе, едукација
унапређивање дигиталних
размену искуства и примера добре Тим за дигиталну
чланова тима
компетенција наставника
стратегију, Тим за
праксе, планирати семинаре
ажурирање шк. сајта
Праћење и вредновање
Израда полугодишњег извештаја о
Анализа, Дискусја
Чланови тима,
резултата рада
раду тима
Извештавање на ПК, НВ
координатор тима
Деф. конкретних задатака за чланове
који ће пратити остваривања међупр.
Договор. Састанак. Делегирање
компетенција и предузет. при
Координатор и
Подизање квалитета
задужења и дефинисање процедурa
реализацији план. активности у II
чланови тима
рада наставе
за праћење планираних активности.
полуг. (тематски дани, секције,
приредбе, прој. настава, пројекти)
Подизање квалитета
Упознавање са искуством рада тима Размена искустава на заједничком
Координатор и
рада тима, учествовање
чланови тима
из друге школе
састанку
у животу школе
Утврђивање успеха
Анализа постигнутих резултата и
Координатор и
спровед. активности у
израда извештаја о раду тима,
Састанак чланова тима, дискусија
чланови тима
току године
Констит. тима за наредну шк. год.
Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, извештаји, гугл диск

213

XII

I

III

IV-V

VI-VIII

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
План рада тима за израду и конкурисање на пројектима
Координатор тима: Марина Николић; Чланови: Владимир Чабрић, Душица Антић, Филип Драгаш, Оливера Кудра, Татјана Р. Мојсиловић,
Весна Михаиловић, Ивана Милосављевић, Дејана Вуловић, Крстина Р. Бојовић, Емилија Миљковић, Милена Вучићевић
Р. бр.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Циљ

Активност

Начин реализације (како)

Оптимизација рада
тима

Формирање тима и подела
задатака

Усвајање плана рада, одређивање
приоритета и подела задужења

Мотивација за
конкурисање на
позивима за предају
пројеката
Упознавање тима са
могућн. конкурис. на
тендерима за пројекте

Договор о начину информисања
и анимирања чланова НВ у циљу
подизања свести о бенефитима
рада на пројектима
Конкурисање на пројектима,
праћење сајтова за конкурисање
на пројектима

Проналажење
адекватних пројеката
за школу

Носиоци
Чланови тима и
друга струч. лица
према потреби

Динамика
IX

Информисање и дискусија на
наставничком већу

Тим и чланови
наставничког већа

IX

Средствима школе, донацијама

Чланови тима

IX 2020 до
VI 2021

Конкрентна подела задатака о
праћењу медија и релевантних
сајтова са расписаним позивима
за пројекте

Утврђивање ресурса школе
(средства школе, донације).
Одређивање приоритета. Писање
прој. активности, дефинисање
временске динамике...

Тим

Остваривање бенефита
за школу и подизање
капацитета установе
Израда пројекта
соларне енергије
Сарадња са ЈЛС,
МПНТР и другим
партнерима

Избор адекватног пројекта

Састанак тима са управом школе

Оптимизација рада на одабраном
пројекту
Упознавање наведених инстит. са
стручним и техн. капацитетима
школе за извођење пројекта

Појединачне, конкретне
активности чланова тима

Праћење реализације
пројекта

Договор и размена информација
о реализацији активности

Састанак са наведеним
институцијама
Подношење извештаја о реализ.
пројектним активностима и
предлози за превазилажење
евентуалних потешкоћа

Тим, по потреби и
остали запослени
у школи

Месечно
IX - VII

Марина Николић

V 2021

Директор. Тим и
предст. наведених
институција

Месечно.
IX-III

Координатор и
чланови тима,
директор

Месечно, од
почетка до
краја
пројекта

Инструмент праћења: записници са састанака и извештаји о раду, записник са НВ, извештаји чланова тима, фотографије, сајт, фејсбук страна.
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
План рада тима за подршку онлајн настави
Кординатор тима: Марија Ивановић. Чланови: Зоран Николић, Зоран Зорић, Мирјана Ивезић, Марко Радосављевић, Бранислав Шошкић,
Рената Мишулић, Јелена Атанасковић
Саст. бр.

1.

Циљ
Упознавање са
активностима и
динамиком рада тима
Пружање додатне
образовне подршке
ученицима и родитељима
у складу са њих. потр.

Активност

Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Усвајање год. плана рада

Анализирање активности, подела
задужења, одређивање динамике

Чланови тима

септембар

Анализа различитих метода
рада и платформи за учење.
Ажурирање базе знања у делу
онлајн наставе.

На основу закључака са састанка
припрема материјала писаног и
електронског преко платформи за
учење на даљину.
Креирање и проналажење алата за
онлајн учење. Припрема материјала
писаног и електронског преко
платформи за учење на даљину.
Обуке за проналажење онлајн
семинара за извођење ове наставе.

М. Ивановић,
М. Ивезић,
А. Ристић,
М. Радосављевић

Током
године

Пружање додатне
подршке наставницима

Помоћ наставницима при
коришћењу разноврсних
облика и метода наставе и
учења усмерених на активно
учење и ученика.

2.

Пружање додатне
образовне подршке
ученицима и родитељима
у складу са њиховим
потребама

Давање иницијативе наставницима
за примену различитих метода и
техника учења које одговарају
индивидуалним карактеристикама и
потенцијалима сваког ученика.

М. Ивановић
М. Ивезић
А. Ристић
М. Радосављевић
Тим за инклузију

Током
године

3.

Превазилажење
социјалних, економских и
других огранич. фактора
у обр.-васп. процесу

Примена различитих метода
рада у сврху веће
индивидуализације наставе,
било да је реч о талентованим
ученицима или о ученицима
који имају потешкоће у раду
на даљину, или раде по ИОПу
Обезбеђивање средстава за
учење на дањину

Издавање школских ресурса на
реверс

Зоран Николић,
Зоран Зорић

По
потреби

4.

Унапређење рада тима

Тим билдинг активности.
Евалуација рада.

Процена задовољства рада тима и
процена пружених услуга

Бојана Поповић
Тим

X, XI,
V, VI

Б. Шошкић,
З. Николић,
М. Ивановић,
Р. Мишулић

Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, припреме и педагошка документација
наставника, решења о ангажовању, гугл диск, електронски дневник, ИОП и евалуације ИОПа, сертификати, иницијални тестови, анкете и сл.

215

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
План рада тима за дигиталну стратегију
Координатор тима: Ненад Пешић
Чланови: Марина Николић, Ана Тодоровић, Душица Антић, Дејана Вуловић, Живадин Ерић, Марјана Смиљанић
Овај План је сачињен у намери да се остваре циљеви за које чланови тима сматрају да су приоритетни у овом тренутку. Циљеви су
постављени у складу са проценом чланова тима, сачињеном у складу са подацима од јавног значаја у Републици Србији, као и са Стратегијом
развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период 2020-2024. објављеном у „Службеном гласнику“ број 21 од 6. марта 2020. године.
ЦИЉЕВИ РАДА овог тима су:
Сузбијање дигиталног насиља:
a.
Стање: Према подацима Уницеф-а преко 60% особа до 18-те године живота је претрпело неки облик дигиталног насиља. Од овог
броја око 70% су девојчице а 30% дечаци. Узроци које наводи Уницеф су: Осећај недодирљивости и анонимности, непознавање законског и
технолошког аспекта дигиталне комуникације, социјална незрелост итд.
b.
Начин решавања: Решавање овог проблема мора да се базира на конкретним подацима везаним за нашу школу. Прво треба
предузети снимање ситуације. То подразумева да психолошко – педагошка служба у сарадњи са овим тимом мора да предузме једно истраживање
на репрезентативном узорку ученика наше школе где ћемо добити одговоре на следећа питања: Колико наших ученика је доживело неки облик
дигиталног насиља, одакле они потичу, шта је то у њима изазвало, шта су они предузели поводом тога, коме би се обратили ако га доживе поново...
(допунити у сарадњи са психолошко – педагошком службом).
c.
Конкретни задаци: По добијању ових података направити четири приоритетне теме за разјашњавање. Овај тим саставља текст који
разјашњава сваку од тих тема а одељенске старешине на часовима одељенских већа тај текст предочавају ученицима.
1.

Мултимедијални трезор знања:
a.
Стање: Наша школа има доста образовних профила техничке оријентације тако да је потребна великика количина наставних
материјала који су по својој природи мултимедијални. Сваки предавач се сналази у својој сфери на начине који су њему доступни. Одређени број
наших наставника је предочио своју инвентивност у наставне материјале које само он користи и који су прилагођени образовном профилу и
структури ђака. Један број тих материјала је користан и другим наставницима који предају тај предмет или имају корелацију са тим предметом. У
ситуацији која је тренутно описана нема могућности да неко сазна шта неко други користи у својој настави.
b.
Начин решавања: Формирање мултимедијалног трезора знања подразумевало би да наставници по свом избору одређују шта би од
наставних материјала било корисно, његово снимање на адекватни медијум (за почетак компакт диск) и лагеровање у овај мултимедијални трезор.
c.
Конкретни задаци: Председници стручних већа имају задатак да у својим већима реализују да се направи толико наставних
материјала колико има чланова већа. Ово не подразумева да сваки члан већа мора да припреми неки наставни материјал него да у том већу укупно
буде тих фајлова колико има чланова. Сваки фајл мора да има кључне речи. Чланови овог тима смештају фајлове на медијуме и праве индекс у
складу са кључним речима. Ови компакт дискови би у овој фази били физички смештени у просторијама бибилиотеке док се не осмисли
адекватнији медијум.
2.
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Саст. бр.
1.

Циљ
Упознавање са
активностима и
динамиком рада

2.

Усаглашавање
питања у
упитнику за
ученике

3.

Дефинисање
активности у вези
са формирањем
трезора знања

4.

Упознавање са
подацима из
упитника

5. 7. 9.
10. 12. 13.
15. 16. 17.

Провера
наставних
материјала који
улазе у трезор

6. 8.
11. 14.

Израда предавања
и материјала у
складу са
истраживањем.

Активност

Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Усвајање год. плана рада
тима

Анализирање активности, подела задужења,
одређивање динамике

Чланови тима

IX

Координатор
тима у
сарадњи са
психолошкопедагошком
службом

IX

Сви чланови
тима и
председници
стручних
актива

IX

Састанак на коме се уочавају ризици везано за
дигитално насиље

Координатор
тима

X

Мтеријале прегледају чланови тима. Уколико
има примедби, писмено обавештавају
координатора тима. У случају немања
примедби, такође писмено обавестити
координатора тима.

Сви чланови
тима

X, XI, XII,
I, III, IV,
V, VI, VI

Израда првог предавања за ученике на основу
закључака и предлога донесених на ранијем
састанку.

Координатор
тима

X, XII,
III, IV

Усаглашавање питања и
начин спровођења
упитника

Усаглашавање активности
у вези са формирањем
трезора знања
Презентовање података
који су прикупљени на
репрезент. узорку ученика
Провера наст. материјала
који улазе у трезор знања,
узевши у обзир образ. васп.
циљеве, компетенције
ученика и стратегију
образовања, васпитања и
науке до 2030. године.
Састављање првог
предавања у складу са
упитником у трајању не
дужем од 25 минута.

Састанак са ПП службом око усаглашавања
питања у упитнику за ученика узевши у обзир
доступне међународне и домаће податке, а у
складу са Стратегијом развоја дигиталних
вештина у РС за период 2020-2024. („Сл. гл.“
бр. 21/2020), подацима од јавног значаја у РС,
Законом о основама система обр. и васп. као и
Законом о заштити података о личности.
Састанак са свим председницима стручних
актива везано за координисање и
усаглашавање активности везане за
формирање трезора. Подела свих задатака и
активности, уз саветовање ПП службе.

Инструмент праћења: записници, фотографије, сајт, фејсбук страна, извештаји, припреме наставника, педагошка документација наставника,
решења о ангажовању, гугл диск, Ес-дневник, ИОП и евалуације ИОПа, сертификати, иницијални тестови, анкете и сл. (допуните). Физичко
постојање Трезора знања и смањење појава дигиталног насиља
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

Планови рада секција
На почетку школске године спроведено је испитивање интересовања ученика за ванннаставне активности. Ученици су показали
највеће интересовање за секције чији се планови рада налазе у наставку документа:

Драмска секција

Новинарска секција

Млади програмери

Web програмирање

Информатичка секција

Примена ИКТ-а у математици и свакодневном животу

ПХ клуб

Еколошка секција

3D визуелизација

Ликовна секција

Спортске секције
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

Зједничко за све планове рада секција: Динамика свих активности подлеже променама у зависности од услова рада и еписемиолошке ситуације.
Циљ

На почетку сваког
састанка: Усвајање
записника са претходне
састанка и
дневног реда за текући
састанак;
На крају сваког састанка:
Разно

Р. б. састанка

Обезбеђивање информисаности
свих чланова тима о раду и
одлукама секције

Активност

Начин реализације
(како)

Носиоци
активности

Динамика

Упознавање са записником
са претходног састанка
секције и могућност
приговора

Истакнут записник на гугл диску
до сваког следећег састанка, уз
уважавање основаних приговора

Записничар

месечно

Усвајање дневног реда за
текући састанак и могућност
измене дневног реда

Координатор секције обавештава
чланове о састанку и дневном
реду најмање два дана пре
састанка;
Усвајање дневног реда и измене
путем гласања

Чланови секције

месечно

План рада Драмске секције
Координатор: Марија Благојевић
Циљ: Упознавање са културом драмског стваралаштва, развијање стваралачких способности, размишљања, креативности, усвајање различитих
гледишта, слободног и течног говора. Богаћење и развијање маште, развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе. Кроз
хуманитарне представе јачају одговоран однос према друштву, предузетнички дух, емпатију.
Р. б.
састанка

1.

Циљ

Активност

Упознавање са активностима
и динамиком рада секције

Усвајање годишњег плана рада
секције

Укључивање што већег броја
ученика у рад секције

Организација аудиције за
пријем нових чланова

Омогућити да ученици са
сметњама у развоју и
инвалидитетом
учествују у различитим
активностима школе*

Мотивисање ученика за
учешће у раду секција које му
највише одговарају и да
представи себе и своје таленте
током школовања
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Начин реализације
(како)
Анализирање активности,
подела задужења, одређивање
динамике
Обавештење, састанак
Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа

Носиоци
активности
Чланови секције
Координатор
секције
Координатор
секције, чланови
(досад. и нови)
Чланови стручног
већа, одељењске
старешине.
Руководиоци
секција, СТИО

Динамика
IX

IX
IX
Према
плану рада
секција

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

Састанак поводом
обележавања јубилеја Прве
техничке школе ( 80 година
постојања)

Договор са свим члановима
секције о теми овогодишње
представе за Дан школе,
размењивање идеја

Развијање сарадње, јачање
предузетничког духа

Припремање хуманитарне
представе и договор око њене
реализације

Родитељи активно
учествују у животу и раду
школе*

Мотивисање родитеља да
посећују и помажу
хуманитарне предстваве, да
дају подршку својој деци у
бављењу ваннаставним
активностима

4.

Прослава школске славе и
развијање креативних
способности ученика

5.

Омогућити да ученици са
сметњама у развоју и
инвалидитетом учествују у
различитим активностима
школе *

2.

3.

Састанак на коме сви чланови
подједнако размењују идеје,
после се одлучујемо за
најзанимљивију идеју и
почињемо да радимо на
представи
Проналажење адекватног
простора, осмишљавање
изгледа улазница, њихово
штампање, медијска промоција

Координатор
секције, чланови

IX, X

Чланови секције
Координатор
УП, Остали
запослени у школи

XI

Помоћ родитеља при
штампању и дистрибуцији
улазница, набавка реквизита и
костима, помоћ приликом
прављења сценографије

Координатор
Чланови секције
Родитељи

IX - VI

Договор око припремања
програма за Светог Саву

Размењивање идеја у одабиру
одговарајућег текста, подели
задужења, музика...

Координатор
Чланови

XII, I

Мотивисање ученика са
сметњама у развоју да се
укључе у драмску секцију

Праћење постигнућа
Социјализација са осталим
ученицима и јачање
самопуздања

Координатор
Педагошко –
Психолошка
служба
Родитељи

IX - VI

* Приоритети из облaсти Самовредновања
Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, педагошка документација наставника, гугл диск,
електронски дневник
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
План рада Новинарске секције
Координатор: Зорица Томашевић.
Циљ секције: Подстицање међусобне сарадње. Подстицање ученика да критички разматрају теме о којима пишу. Развијање и оснаживање осећаја
припадања школи бележењем свега онога што прати рад и активности у школи. Разв. спос. вођења дијалога и писменог изражавања код ученика.
Р.
бр.

1.

2.

3.

4.

Циљ

Активност

Активација секције и прикупљање нових
чланова. Планирање рада секције на основу
интересовања ученика

Упознавање уч. са план.
активностима и подстиц.
да се укључе у рад секц.
Мотивисање ученика за
учешће у раду секција
које му највише
одговарају и да представи
себе и своје таленте током
школовања
Радионица за уч. „Како
написати репортажу, вест,
извештај“

Чланови секције стичу знања
интеграцијом теоријских и
практичних садржаја

Састанак секције
предвиђен за начин
писања вести, извештаја и
репортаже

Ученици уче да у 25 речи
напишу вест. Ученици уче
како да од вести направе
извештај

Чланови и
координатор
секције

X

Подстицање за покретање
рубрика и тема

На састанцима секције
разговор и дефинисање
новинарских задатака

Чланови и
координатор
секције

XI

Омогућити да ученици са сметњама у
развоју и инвалидитетом
учествују у различитим активностима
школе*
Упознавање ученика са основним облицима
новинарског истраживања
Упознавање са најважнијом новинарском
формама (вест, извештај, репортажа).
Праћење спортских активности. Праћење
рада драмске секције током припреме
приредбе поводом дана школе. Извештај о
посети Сајму књига.
Развијање критичког мишљења и
креативности код ученика. Интервју са неким
учеником или професором школе.
Проналажење новинарског изражавања у
дневним новинама. Самостално писање
новинског чланка (вести, извештаја и
репортаже)
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Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Промоција у одељењима

Координатор

IX

Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа

Чланови
стручног већа,
одељењске
старешине.
Руководиоци
секција, СТИО
Координатор,
професори
српског језика

IX
Према
плану рада
секција
X

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р.
бр.
5.

Циљ

Активност

Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Ученик активно учестује у раду секције
пратећи дешавања у школи. Репортаже са
актуелних догађаја. Посета музејима,
позоришту, библиотеци и писање репортаже.
Анализа рада новинарске секције.

Сарадња са другим
секцијама, вршњачким
тимом и парламентом

Извештавање о активностима
секција и значајним
догађајима у школи

Чланови и
координатор
секције

Током целе
године

* Приоритети из облaсти Самовредновања
Инструмент праћења: записник, Презентација, фотографије, дневни журнал, Радови ученика, Сајт школе, део за школске новине

План рада секције Млади програмери
Координатори секције: Мирјана Николић Марија Ивановић, Славица Мирковић, Зоран Сретеновић,
Циљ: стицање и продубљивања знања и техника из програмирања. Упознавање са новим пакетима за програмирање.
Р. бр.

Циљ

Активност

1.

Упознавање са активностима и
динамиком рада секције

Усвајање годишњег плана
рада секције

Увођење нових чланова

Промоција рада секције на
часовима програмирања
кроз израду различитих
апликација

Омогућити да ученици са сметњама у
развоју и инвалидитетом учествују у
различитим активностима школе*

Мотивисање ученика за
учешће у раду секција које
му највише одговарају и да
представи себе и своје
таленте током школовања

2.
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Начин реализације (како)
Носиоци
Динамика
Анализирање активности,
Координатори,
подела задужења, одређивање ученици чланови IX - XIII
динамике
секције
Узимајући у обзир техничке
могућности школе и потребе
ученика бира се садржај,
Координатори,
начин и динамика рада.
ученици чланови
IX
Избор оптималног
секције
рачунарског кабинета и план
његовог унапређивања. Избор
термина одржавања секције.
Чланови
Анализа одговора ученика.
IX
стручног већа,
Усмеравање ученика на
Према
од. старешине.
одабране секције.
плану рада
Руководиоци
Праћење постигнућа
секција
секција, СТИО

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. бр.

Циљ

Активност

Начин реализације (како)

3.

Учешће на различитим такмичењима из
програмирања

Израда задатака и
апликација

Примена стечених знања

4.

Учешће у хуманитарним акцијама

Израда различитих
апликација (игрица)

Примена стечених знања

5.

Пријава и учешће ученика на летњу
праксу

Рад на пројектима у ИТ
фирмама

Примена стечених знања

Носиоци
Координатори,
ученици
чланови
Координатори,
ученици
чланови

Динамика

Ученици

V-VIII

XI-V

V-VI

* Приоритети из облaсти Самовредновања
Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, припреме наставника, педагошка
документација наставника, решења о ангажовању наставника, гугл диск, електронски дневник, ИОП и евалуације ИОПа, сертификати и сл.
План рада секције: Web програмирање
Координатор: Марко Радосављевић
Циљ секције: У оквиру секције, ученици ће се упознати са различитим типовима веб-сајтова, као што је званична презентација тима, лични сајт
појединца, веб апликација. Ради се у групама, а осим развоја вештина неопходних за тимски рад, циљ и резултат да се упознају са различитим
решењима у креирању веб апликација.
Р. бр.

Циљ

Активност

1.

Упознавање са активностима и
динамиком рада секције

Усвајање годишњег плана
рада секције

Увођење нових чланова

Промоција рада секције на
часовима веб
програмирања кроз израду
различитих апликација

2.
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Начин реализације (како)
Анализирање активности,
подела задужења,
одређивање динамике.
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.

Носиоци

Динамика

Чланови.
Координатор

IX - XIII

Координатор

IX

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. бр.

Циљ
Омогућити да ученици са сметњама у
развоју и инвалидитетом учествују у
различитим активностима школе*

3.

Савладавање технологија које нису
покривене планом и програмом предмета
Web програмирање

Активност
Мотивисање ученика за
учешће у раду секција
које му највише одговарају
и да представи себе и своје
таленте током школовања
Израда задатака и
апликација

Начин реализације (како)
Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа
Примена стечених знања

Носиоци
Чланови
стручног већа,
од. старешине.
Руководиоци
секција, СТИО

Динамика
IX
Према
плану рада
секција

Чланови.
Координатор

XI-V

* Приоритети из облaсти Самовредновања
Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, припреме наставника, педагошка
документација наставника, решења о ангажовању наставника, гугл диск, електронски дневник, сертификати, иницијални тестови, анкете и сл.
План рада Информатичке секције
Координатор секције: Марина Николић
Циљ секције: 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.
Циљ секције је да нови чланови допуне и надограде знања из РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ школовања. Ученици побољшавају своје
резултате, раде на свом напредку и максималног коришћења својих могућности. Учешће у међународним пројектима, где ученици размењују и
продубљују своја знања из ИКТ-а, примене ИКТ-а у свакодневном животу, примена ИКТ-а у решавању проблема. Сараднички начин учења и
коришћење нових технологија у учењу
Р. б.
састанка

Циљ

1.

Обавештеност
заинтересованих ученика о
постојању Информатичке
секције.
Формирање
Информатичке секције

Активност
Промовисање секције.
Усаглашавање око годишњег
плана рада секције.
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Начин реализације
(како)
Промоција рада секције на
часовима информатике, и на
основу анализе заинтересованих
ученика планирање врши се
размена мејлова, скајп адреса.
Начин комуникације онлајн у
договору са ученицима

Носиоци
активности
Координатор
секције,
Помоћници, ПП
служба,
Директор
ученици

Динамика

IX

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. б.
састанка

Циљ

Активност

Омогућити да ученици са
сметњама у развоју и
инвалидитетом учествују
у различитим
активностима школе *

Мотивисање ученика за
учешће у раду секција које му
највише одговарају и да
представи себе и своје таленте
током школовања

2.

Ажурирање постојећег
блога Информатичка
секција.

Рад на матријалима и
садржајима.

3.

Припрема за такмичења из
рачунарства и
информатике у циљу
популаризације овог
предмета међу ученицима.

Учешће на on-line такмичењу
"Дабар", школском
такмичењу, организованим
школским квизовима.

4. и 5.

-Коришћење Google
сервиса и апликација у
циљу брже и једноставније
комуникације међу
ученицима и
наставницима.
-Учешће, сарадња и
размена ИКТ-а знања у
eTwinning пројектима.

Рад на пројектима у оквиру
eTwinning пројеката.
Промовисање школе у
међународним eTwinning прој.
и приказивање резултата на
сајту школе. Нпр. рад на
пројекту Сигурност на
интернету, обележавање Safer
Internet Day 2022.
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Начин реализације
(како)
Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на одабране
секције.
Праћење постигнућа
Договор о решавању задатака
Истраживање и прикупљање
података на задату тему.
Постављање занимљивих садржаја
и наставних материјала на блог
чиме се повећава углед саме
школе и промоција школа као
позитивне средине, где се ученици
осећају пријатно уз доступност
информација,
Ученици размењују идеје и бирају
најкреативнију уз помоћ
наставника.
Примена стечених знања.
Ученици анализирањем наученог
градива из одговарајуће области
изводе закључке чиме повезују
научено и решавају постављене
задатке.
Анализирањем и применом
наученог градива ученици
креирају презентацију и квизове у
којима промовишу како треба да
се понаша на друштвеним
мрежама (интернет бонтон),
безбедност на интернету,
поштовање ауторских права на
интернету.

Носиоци
активности
Чланови стручног
већа, одељењске
старешине.
Руководиоци
секција, СТИО

Координатор
секције, ученици

Координатор
секције,
Организатори online такмичења
"Дабар", ученици
Координатор
секције, ученици
ПП служба,
Директор

Динамика
IX
Према
плану рада
секција

X- V

X

XI, XII, I,
II

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. б.
састанка

6.

Циљ

Активност

- Развијање свести код
ученика о безбедности на
интернету и правилима
лепог понашања.

Пројекат у којима користимо
апликације за прављење
стрипова, логоа, постера и
кратких филмова на задату
тему.

Надоградња стеченог
знање из Power Point-a
како би се представиле
најзанимљивије наставне
теме из различитих
подручја рада у циљу
популаризације примене
информатике и дигиталне
писмености.

Начин реализације
(како)
Одговоран и критички однос
према подацима које добијамо на
интернету. Размена идеја везаних
за пројекат и избор најбоље уз
помоћ наставника. Наставник
планира теме пројеката и помаже
ученицима да савладају технике
рада са одговарајућим веб
алатима. Ученици се договарају
коју тему желе да изаберу и
добијају смернице од наставника
како да га реализују.

Рад на пројекту. Уч. секције
спроводе заједничке активности
које подстичу напредовање и
интеракцију међу уч. у процесу
Презентовање пројекта,
учења (у оквиру различитих
презентовање рада секције на
предмета). Израда презентације
сајму образовања и при посети
на одговарајуће теме које
ученика основним школама
планира наставник и које
(ученици секције пружају помоћ
повезују више предмета,
око израде презентације која ће
чланови секције врше избор
промовисати њихов образовани
теме гласањем. Ученици секције
профил са гледишта ученика на
уз помоћ и подршку наставника
најбољи могући начин ).
проналазе најбоље начине, како
Ученици секције помажу
да остваре постављене циљеве и
ученицима из својих одељења да
реше задатке. Ученици секције
савладају потешкоће у раду и да
помажу осталим ученицима из
ефикасније уче на часу (вршњачко
одељења да ефикасније уче на
учење)
часу, да развију и побољшају
своје дигиталне компетенције и
презентују резултате свога рада
(вршњачко учење)
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Носиоци
активности

Динамика

Координатор
секције, ученици
ПП служба

III, IV

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. б.
састанка

Циљ

Активност

7.

Надоградња стеченог
знање из Excel-a у циљу
лакше и брже обраде
података.

Рад на пројекту. Ученици
спроводе заједничке
активности које подстичу
напредовање и интеракцију
међу ученицима у процесу
учења. Ученици уз помоћ и
подршку наставника
проналазе најбоље начине,
како да остваре постављене
циљеве и на тај начин
помогну осталим ученицима
из одељења да ефикасније уче
на часу.

Начин реализације
(како)
Презентовање пројекта. Ученици
секције помажу ученицима из
својих одељења да савладају
потешкоће у раду и да ефикасније
уче на часу како се врши обрада
података и графичко
презентовање. Наставник планира
теме пројеката и помаже
ученицима.
Ученици се договарају коју тему
желе да изаберу и добијају
смернице од наставника како да је
реализују.

Носиоци
активности

Динамика

Координатор
секције, ученици

V, VI

* Приоритети из облaсти Самовредновања
Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, припреме наставника, педагошка
документација наставника, решења о ангажовању наставника, гугл диск, електронски дневник, ИОП и евалуације ИОПа, сертификати, иницијални
тестови, анкете и сл. (допуните)блог информатичке секције који се налази на сајту школе
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Примена ИКТ-а у математици и свакодневном животу
Координатор секције: Марина Николић
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.
Циљ секције је да нови чланови допуне и надограде знања из МАТЕМАТИКЕ стечена током школовања. Ученици побољшавају своје резултате,
раде на свом напредку и максималног коришћења својих могућности. Учешће у међународним пројектима, где ученици размењују и продубљују
своја знања из математике, примене математике у свакодневном животу, примене ИКТ-а у математици.
Решавање проблема и потрага за новим и другачијим приступом у решавању. Сараднички начин учења и коришћење нових технологија у учењу
Р. бр.

Циљ

Активност

1.

Обавештавање ученика о
постојању секције.
Формирање секције.

Усаглашавање око
год. плана рада
секције.

2.

Популаризација
математике и стварање
историјско-математичке
писмености код ученика.

Рад на
матријалима и
садржајима.

Популаризација
математике на креативан
начин
3.

Омогућити да ученици
са сметњама у развоју и
инвалидитетом
учествују у различитим
активностима школе*

Упознавање
ученика са
Origametriom.
Упознавање са
геометријским
ликом-Фрактал.
Мотивисање
ученика за учешће
у раду секција
које му највише
одговарају и да
представи себе и
своје таленте
током школовања

Начин реализације (како)
Промоција рада секције на часовима
математике. Договор око начина рада.
Дефинисање терминиа. Размена мејлова,
скајп адреса ...
Договор о решавању задатака. Истраживање
и прикупљање података на задату тему.
Креирање стрипа у задатом програму.
Селекција најуспешнијег рада и поставље
радова на сајт секције и фб страну.
Прављење модела геометријских тела.
Прављење Новогодишњих честитки
примењујући знања о Фракталима. Селекција
најуспешнијег рада и презентовање и продаја
честитки на школском Новогодишњем сајму,
поставље радова на сајт секције и фб страну.

Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на одабране секције.
Праћење постигнућа
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Носиоци активности
Координатор и
чланови секције,
ученици, наставници
математике

Динамика

Координатор и
чланови секције,
ученици, наставници
који желе да
учествују, чланови
Информатичке
секције

X

Чланови стручног
већа, одељењске
старешине.
Руководиоци секција
СТИО

IX

XI, XII

IX
Према
плану рада
секција

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. бр.

4.

5.

6.

7.

8.

Циљ
Активност
Основе GEOGEBRE
(посебан акценат је
стављен на геометрију)
Рад на пројекту
чиме се подстиче усавр.
коришћењем
знања из математике,
стеченог знања из
напредовање и
GEOGEBRE
интеракција међу уч. у
процесу учења.
Популаризација математике
и проширивање знања о
Рад на
матријалима и
броју Пи (и о Архимеду, по
садржајима
којем је број Пи добио име
Архимедова константа).
Развијање стваралачких
способности ученика,
повезивањем математике
и уметности. Повезивање
Рад на
математике са
матријалима и
свакодневним животом.
садржајима
Примена математике у
свакодневном животу,
повезивање математике и
архитектуре.
Учешће, сарадња и
размена математичких
знања у e-Twinning
пројектима.

Конкурисање за
учешће у
међународним
eTwinning
пројектима.

Начин реализације (како)

Селекција најуспешнијег рада, презентовање
и поставље радова на сајт секције и фб
страну.

Договор о решавању задатака. Истраживање
и прикупљање података на задату тему.
Обележавање и прослављање Светског дана
броја Пи. Презентовање најуспешнијих
радова. Реализација такмичења "Кенгур".
Договор о решавању задатака
Рад ученика на задату тему.
Селекција најуспешнијег рада и поставље
радова на сајт секције и фб страну.
Презентовање резултата рада у оквиру
манифестације "Мај месец математике".
Договор о решавању задатака у оквиру
пројекта; Рад ученика на задату тему.
Селекција најуспешнијег рада и поставље
радова на eTwinning платформу, сајт секције
и фб страну. Презентовање резултата на
манифестацији "Мај месец математике".

Носиоци активности

Координатор и
чланови секције,
ученици, наставници
који желе да
учествују, чланови
Информатичке
секције

Динамика

I, II

III
Координатор и
чланови секције,
ученици, наставници
који желе да
учествују, чланови
Информ. секције
Координатор и
чланови секције,
ученици и наставници
који желе да учествују
Координатор и
чланови секције,
ученици, сви
наставници који желе
да учествују, чланови
Информ. секције

IV, V

V, VI

X- VI

* Приоритети из облaсти Самовредновања
Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, припреме наставника, педагошка
документација наставника, решења о ангажовању наставника, гугл диск, електронски дневник, ИОП и евалуације ИОПа, сертификати, иницијални
тестови, анкете и сл.
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План рада секције: ПХ клуб
Координатори: Тамара Ускоковић и Татјана Миловановић
Циљ секције: је оспособљавање ученика за развијање самосталног рада ,сопствених идеја, креативности у лабораторији , одговорности и развијање
љубави према научном раду, као и стварима битним за здравље и очување животне средине.
Р. б. састанка

Циљ

Активност

Начин реализације
(како)

1.

Упознавање са
активностима и
динамиком рада секције

Усвајање годишњег плана
рада секције

Анализирање активности,
подела задужења,
одређивање динамике

Упознавање са планом и
програмом Европске
ноћи истраживача

Планирање и реализација у
виду презентације и огледа
поводом Европске ноћи
истраживача

Омогућити да ученици
са сметњама у развоју
и инвалидитетом
учествују у различитим
активностима школе *

Мотивисање ученика за
учешће у раду секција које
му највише одговарају и да
представи себе и своје
таленте током школовања

3.

Упознавање са планом и
програмом обележавања
међународног дана
хране

Планирање и реализација у
виду презентације поводом
обележавања међународног
дана хране

4.

Упознавање са планом и
програмом обележавања
Дана толеранције
и Дана породице

Обезбеђивање услова рада
и припрема унапред
договорених производа за
дане толеранције уз
консултације са тимом за
заштиту од ДНЗЗ

2.

Одржавање састанака,
припрема презентација ,
огледа и представљање
поводом обележавања
Евр. ноћи истраживача
Анализа одговора
ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа
Одржавање састанака,
припрема презентација и
представљање поводом
обележавања
међународног дана хране
Одржавање састанака,
секција, припрема
производа и
представљање на
новогодишњем сајму
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Носиоци активности
Татјана Миловановић, Тамара
Ускоковић, Милош
Михаиловић и сви чланови
ПХ клуба
Татјана Миловановић, Тамара
Ускоковић, Милош
Михаиловић и и сви чланови
тима ПХ клуба као и ученици
IV разреда „ХТ“ одсека

Динамика
IX

IX

Чланови стручног већа,
одељењске старешине.
Руководиоци секција
СТИО

IX
Према
плану рада
секција

Мара Стојановић Николић,
Емилија Миљковић, Миланка
Павловић, ученици свих
разреда „П“ одсека и сви
чланови

X

Татјана Миловановић, Тамара
Ускоковић, Љиљана
Тасковић, ученици III и IV
разреда „П“ и „ХТ“ одсека и
сви чланови рН клуба

X
V

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Носиоци активности

Динамика

Планирање и реализација у
виду презентације талената
поводом обележавања
светосавских дана

Начин реализације
(како)
Разговори са ученицима

ученици III и IV разреда „П“
и „ХТ“ одсека и сви чланови
ПХ клуба

I

6.

Упознавање са
организацијом око сајма
образовања

Планирање и реализација у
виду презентације школе на
Сајму образовања

Одржавање састанака,
припрема презентација и
представљање школе на
Сајму образовања

7.

Информисање свих
чланова секције о
испуњењу циљева

Сумирање резултата

Анализирање и дискусија
о постигнутим циљевима

Р. б. састанка

Циљ

Активност

5.

Упознавање и
организација поводом
обележавања
светосавских дана

А. Тодоровић, Е. Миљковић,
ученици IV разреда „ХТ“
одсека и ученици IV разреда
„П“одсека и сви чланови ПХ
клуба
Т. Миловановић
Т.Ускоковић, М. Михаиловић
и сви чланови ПХ клуба

III

VI

* Приоритети из облaсти Самовредновања
Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, припреме наставника, педагошка
документација наставника, решења о ангажовању наставника, гугл диск, електронски дневник, ИОП и евалуације ИОПа, сертификати, иницијални
тестови, анкете и сл.
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
План рада Еколошке секције
Координатори секције: Крстина Ракоњац-Бојовић.
Циљ секције: информисање ученика о значају очувања животне средине, повећање еколошке свести, одговорности и развијање љубави према
природи као и важности здравог живота у здравој животној средини.
Р. бр.

1.

Циљ
Формирање секције и
упознавање са предст.
плановима и активностима
Омогућити да ученици са
сметњама у развоју и
инвалидитетом
учествују у различитим
активностима школе*

Активност

Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Упознавање ученика са формирањем
еколошке секције

Тимски рад. Договор.

Координатори
секције

IX

Мотивисање ученика за учешће у
раду секција које му највише
одговарају и да представи себе и своје
таленте током школовања

Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа

Чланови стручног
већа, одељењске
старешине.
Руководиоци
секција. СТИО

IX
Према
плану рада
секција

Тимски рад. Предавања,
презентације.

Ученици и
координатори

X

Ученици

X

Ученици

XI

Тимски рад.

Ученици и
професор

I

Тимски рад. Предавање
радионица.

Ученици, омладина
ЈАЗАС-а

XII

Ученици

II

Ученици, УП

IV

2.

Информисање о штетности
дуванског дима

Реализација активности за
обележавање месеца борбе против
болести зависности

3.

Развијање свести о
очувању животне околине

Уређење школског дворишта

Развијење свести о
важности очувања и
заштите животне средине
Развијање свести о значају
екологије.

Обилазак акваријума и ботаничке
баште.

6.

Стицање знања о
инфекцији ХИВ-ом

Организација предавања/радионица
(ако ЈАЗАС реализује)

7.

Информисање о правилној
исхрани.

Прављење пирамиде исхране Биолошки вредна храна

8.

Упознавање са врстама
чврстог отпада.

Прикуљање рециклажног материјала,
прикупљање електронског отпада.

4.
5.

Уређивање паноа школе,
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Тимски рад. Чишћење
школског дворишта,
фарбање клупа ...
Тимски рад прикупљање
материјала и слика. Израда
паноа.

Тимски рад. Израда цртежа
на хамеру, користећи колаж
технику.
Тимски рад. Организовање
акције у школи.

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. бр.

Циљ

Активност

9.

Информисање о
загађености градова.

Обележавање града биолошке
разноврсности.

10.

Очување биодиверзитета.

Обележавање Светског дана животне
средине.

Начин реализације (како)
Тимски рад. Организовање
предавања на тему
загађености градова.
Тимски рад. Израда
презентације за ученике и
наставнике.

Носиоци

Динамика

Ученици

V

Ученици

VI

* Приоритети из облaсти Самовредновања
Инструмент праћења: Записник, фотографије са дешавања и извештаји о акцијама на сајту и фб страни школе
План рада секције: 3D визуелизација
Координатор секције: Душица Антић
Циљ секције: Оспособљавање ученика за рад у новом софтверу; припрема ученика за технички факултет; стицање самопоуздања приликом
презентовања својих радова.
Р. бр.

Циљ
Информисање чланова о
раду и одлукама; Упозн.
са активностима и
динамиком секције.

1.

2.

Омогућити да ученици
са сметњама у развоју
и инвалидитетом
учествују у
различитим
активностима школе*
Усвајање идеја ученика;
Учење новог софтвера
за рад; Поспешивање
креативности;

Активност
Формирање секције; Формирање група
и ментора; Усвајање год. плана рада
секције; Договор око термина састанка;
Задавање радног задатка за наредни
састанак; Информисање о софтверима.

Начин реализације (како)
Разговор са наставницима и
ученицима и подела задужења;
Анализирање активности; Разговор
са ученицима који су заинтерес. да
се придруже секцији.

Мотивисање ученика за учешће у раду
секција које му највише одговарају и да
представи себе и своје таленте током
школовања
Презентовање идеја ученика;
Предавања у вези новог софтвера
(видео презентација); Радни задатак за
наредни састанак;
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Носиоци

Динамика

Душица Антић
и ученици “Г”
одсека

IX

Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на одабране
секције.
Праћење постигнућа

Чланови
стручног већа,
одељењске
старешине.
Руководиоци
секција, СТИО

IX
Према
плану рада
секција

Дискусија; Анализирање;
Презентовање; Планирање;

Душица Антић
и ученици “Г”
одсека

X

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. бр.
3.

Циљ
Оспособљавање ученика
за разумевање принципа
рада у софтверу; Припр.
за рад у струци;

4.

Упознавање са планом и
програмом обележавања
Дана толеранције

5.

Упознавање и
организација поводом
обележавања
Светосавских дана

6.

Упознавање са
организацијом око
Сајма образовања

7.

Оспособљавање ученика
за рад у софтверу;

8.

Стицање самопоуздања;
Учење о начину
представљања идеје;

9.

Упознавање са планом и
програмом обележавања
Дана породице

10.

Информисање свих
чланова секције о
испуњењу циљева

Активност
Показивање нових опција у софтверу;
Анализирање радова; Преправка
радова; Задавање радног задатка за
наредни састанак;
Припрема плаката и цртежа за дане
толеранције, Припрема других
производа по избору ученика; Радни
задатак за наредни састанак;
Припрема плаката и цртежа за
Светосавске дане; Поставка изложбе;
Планирање и реализација у виду
презентације поводом обележавања
Светосавских дана;
Планирање и реализација у виду
презентације школе на Сајму
образовања; Нов радни задатак;
Рендеровање идеје; Коначна
реализација; Радни задатак за наредни
састанак;

Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Дискусија; Презентовање;
Саветовање и разговор са
ученицима;

Душица Антић
и ученици “Г”
одсека

XI

Одржавање састанака секција;
Припрема и представљање радова;

Душица Антић
и ученици “Г”
одсека

XII

Разговори са ученицима;
Постављање плаката;

Душица Антић
и ученици “Г”
одсека

I

Одржавање састанака; Припрема
презентација; Представљање школе
на Сајму образовања
Дискусија; Рад на рачунару;

Душица Антић
и ученици “Г”
одсека
Душица Антић
и ученици “Г”
одсека
Душица Антић
и ученици “Г”
одсека

II

III

Презентовање идеје на плакату;
Презентовање идеје у виду анимације;

Презентовање; Дискусија;

Припрема плаката и цртежа за дане
породице, Припрема других производа
по избору ученика; Задавање радног
задатка за наредни састанак;

Одржавање састанака секција;
Припрема и представљање радова;

Душица Антић
и ученици “Г”
одсека

V

Сумирање резултата;
Изложба ученичких радова;

Анализирање и дискусија о
постигнутим циљевима

Душица Антић
и ученици “Г”
одсека

VI

* Приоритети из облaсти Самовредновања
Инструмент праћења: фотографије са дешавања; презентације ученика, педагошка документација наставника, записници са састанка;
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IV
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План рада Ликовне секције
Координатор: Татјана Радоњић Мојсиловић
Циљ секције: Равијање осећаја за лепо, односно развијање естетских врености и осећаја за културу, развој креативног мишљења, подстицање
индивидуалног и кративног ставараштва. Социјализација кроз рад и дружење.
Р. бр.

1.

2.

3.

4.
5.

Циљ
Укључивање заинтересованих и
талентованих ученика у рад
секције. Стварање услова за
изражавање креативних
способности и осмишљавање
слободног времена ученика

Активност

Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Усвајање дневног реда за
текући састанак и
могућност измене
дневног реда

Координатор секције обавештава
чланове о састанку и дневном реду
најмање два дана пре састанка

Чланови секције

месечно

Укључивање ученика у
обележавање Дана школе

Израда сценографије за
представу поводом
обележавања Дана школе

Припрема материјала, рад на
сценографији

Драмска секција
Музичка секција
Ликовна секција

IX, X

Омогућити да ученици са
сметњама у развоју и
инвалидитетом
учествују у различитим
активностима школе*

Мотивисање ученика за
учешће у раду секција
које му највише
одговарају и да
представи себе и своје
таленте током
школовања

Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на одабране
секције.
Праћење постигнућа

Чланови стручног
већа, одељењске
старешине.
Руководиоци секција
СТИО

IX
Према
плану рада
секција

Oбележавање Дана
толеранције

Давање предлога. Дефинисање
временске динамике и потребних
средстава. Подела задужења

Развијање социјалних вештина и
оснаживање капацитета за
емпатију код ученика у току Дана
толеранције
Прослава школске славе и
развијање креативних
способности ученика
Унапређење рада секције

Припр. сценографије за
представу поводом
обележавања Св. Саве
Посета ликовном атељеу,
изложбама...

Осмишљавање сценског простора,
рад на сценографији.
Реализација посете
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Координатор и
чланови секције, ВТ,
Члан тима за
заштиту од ДНЗЗ.
Чланови секције.
Коорд. ликовне и
драмске секције
Ликовна секција

V

XII, I
IX-VI

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. бр.
6.

Циљ
Развијање социјалних вештина и
оснаживање капацитета за
емпатију код ученика у току Дана
породице

7.

Промовисање ученичких талената

8.

Естетско уређење школе

9.

Развијање компетенција: сарадња,
комуникација, предузимљивост и
оријентација ка предузетништву,
естетичка, одговорно учешће у
демократском друштву

Активност
Дефинисање теме за
ликовни конкурс, одабир
чланова комисије, деф.
рокова за дост. радова.
Организовање школских
ликовних конкурса
Тематско уређење паноа
ученичким радовима
Кроз све претходно
наведене активности и
обележавање Дана
толеранције и Дана
породице у којима су
ангажовани и чланови

Начин реализације (како)
Осмишљавање теме. Расписивање
конкурса. Преглед радова. Изложба.
Објављивање науспешних радова на
фб страни и сају школе
Одабир теме. Израда материјала,
цртежа, слика... Уређење паноа
Припремање материјала, сцене,
осмишљавање плаката...

* Приоритети из облaсти Самовредновања
Инструмент праћења: Извештај, Дневник евиденције, фотографије са дешавања, сајт школе, фб страна школе
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Носиоци
Координатор и
чланови секције,
Члан тима за
заштиту од ДНЗЗ.

Динамика

Координатор
ликовне секције

IX-VI

Руководилац
ликовне секције.
Стручни сарадници

V

IX-VI

IX-VI

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Планови рада Спортских секција
Координатори: Убавкић Срђан, Ерић Живадин, Гавриловић Зоран, Кочовић Наташа, Јовановић Томислав,
Циљ секције: да ученицима развија љубав према спорту, тимски дух и сарадњу, али и дисциплину и здраве навике. Ученици могу одабрати којим
спортом желе да се баве, у складу са својим интересовањима и талентима.
Р. бр.

Циљ

1.

Стони тенис

2.

Кошарка

3.

Одбојка

4.

Стрељаштво

5.

Рукомет

6.

Мали фудбал

7.

Атлетика

8.
9.

Eфeкти физичкoг вeжбaњa
нa oргaнизaм
Пливање
Омогућити да ученици са
сметњама у развоју и
инвалидитетом
учествују у различитим
активностима школе*

Активност
Заједнички тренинзи мушке и
женске екипе
Посебни тренинзи мушке и
посебни тренинзи женске екипе
Посебни тренинзи мушке и
посебни тренинзи женске екипе
Селекција и индивидуалан рад
Посебни тренинзи мушке и
посебни тренинзи женске екипе
Тренинзи мушке екипе

Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Tакмичења

Убавкић Срђан

IX, X

Гавриловић Зоран

IX, X, XI

Убавкић Срђан

X, XI, XII

Tакмичења

Ерић Живадин

X, XI

Пријатељске утакмице.
Tакмичења

Убавкић Срђан

II, III, IV

Живадин ерић

III, IV, V

Ерић Живадин,
Јовановић Томислав

IX, X, XI, III,
IV, V

Нaстaвници физичкoг
васпитања

X, XI, XII

Чланови стручног већа,
одељењске старешине.
Руководиоци секција
СТИО

IX
Према плану
рада секција

Пријатељске утакмице.
Tакмичења.

Заједнички тренинзи мушке и
женске екипе

Мерење појединачних
резултата за сваку
дисциплину. Tакмичења

Очување здравља и корекција

Сaвeти кaкo вeжбaти

Тренинзи на базенима

Присуство на тренинзима

Мотивисање ученика за учешће
у раду секција које му највише
одговарају и да представи себе и
своје таленте током школовања

Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа

* Приоритети из облaсти Самовредновања
Динамика активности подлеже променама у зависности од услова рада.
Инструмент праћења: Дневник евиденције, Фотографије
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IX-III
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Ученичке организације





План рада Ученичког парламента
План рада Вршњачког тима
План рада Подружнице Црвеног крста
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Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

План рада Ученичког парламента
Ментори: Владимир Чабрић, Велимир Дуканац, Ана Милинић Петровић
Циљ: демократски начин удруживања ученика ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се
њих непосредно тичу.
Р. б.
састанка

Циљ

Активност

Подршка и помоћ ученицима са
циљем боље организованости
Олакшати ученицима рад и
пружити подршку
Омогућити да ученици са
сметњама у развоју и
инвалидитетом учествују у
различитим активностима
школе *

Конституисање скупштине
Ученичког парламента
Избор Владе, председника,
секретара и других органа
Мотивисање ученика за
учешће у раду секција које
му највише одговарају и да
представи себе и своје
таленте током школовања

3.

Промена изгледа дворишта

Организација уређења школе

4.

Право на доступност
информација од јавног значаја

1.
2.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

Промоција људских права
Буђење хуманости
Спортски дух. Фер плеј
Адекватна и правовремена
комуникација на релацијама
ученик-ученик, ученикнаставник у циљу пружања
подршке ученицима.
Промоција репродуктивног
здравља
Скретање пажње на могуће
последице стреса

Информисање
парламентараца о раду
школе
Недеља људских права
Хуманитарне акције
Организ. спорт. манифест.
Обезбдити директну
комуникацју наставникученик; Радионице које
имају за циљ увежбавање
активног слушања.
Обележавање дана борбе
против СИДЕ
Како се решити
свакодневног стреса

239

Начин реализације
(како)
Организација састанка
На конститутивној седници
већином гласова присутних
Анализа одговора ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа

Носиоци активности
Ученици
координатори
Ученици
координатори
Чланови стручног
већа, одељењске
старешине.
Руководиоци секција
СТИО

Динамика
IX
IX
IX
ТШГ

Утврђивање потребне опреме

Ученици

Током
године

Предавање

Влада парламента
институције

XI

Семинар, јавни наступи,
Сасатанак парламента
Турнири

институције
Ученици школе
Влада парламент

XII
Током
године

Предавања, радионице.

Ученици
нставници

Током
године

Предавања и друге
промотивне активности

ЈАЗАС

XII

Трибине, предавања

ПЕПСИ служба

II
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Р. б.
састанка

Циљ

Активност

11.

Буђење еколошке свести,
рециклажа

Обележавање Дана планете
Земље и Дана рециклаже

Размена искустава са
парламентима других школа
Промоција хуманих вредности
Обележавање краја школске
године
Анализа постигнутог успеха
парламента

Организација излета и
екскурзија
Добровољно давање крви
Припрема за матуру и
подела задужења

12.
13.
14.
15.

Сумирање резултата

Начин реализације
(како)
Предавања, акције
прикупљања рециклирајућих
сиривина
Састанак председника
парламената
Добровољност
Састанак Ученичког
парламента
Састанак Ученичког
парламента, анкетирање

Носиоци активности

Динамика

Ученици
Хемијски одсек

III, IV, V

Влада парламента

X, III

Пунолетни ученици

V

Влада парлмента

IV

Чланови парламента

VI

Инструмент праћења: записници са састанка, фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји.

План рада Вршњачког тима
Ментори Вршњачког тима: Драгана Зарков, педагог и Бојана Поповић, психолог
Циљ: Развијање осећаја припадања школској заједници, кроз асертивни начин комуникације, толеранцију, неговање хуманих вредности,
превенцију насиља, као и развијање другарства, поштовања и емпатије, тимског духа, осећања заједништва али и јачање критичног мишљења
Р. бр.

1.

Циљеви

Формирање ВТ и усвојен план
рада
Операционализација рада

Унапређење рада тима

Активност
Одабир чланова ВТ-а на основу
изјашњавања о интересовањима
ученика. Избор руководства ВТ-а
(председник, потпредседник и
записничар). Доношење и усвајање
плана рада. Испитивање
интересовања чланова ВТ за
различите активности и улоге у тиму
(вршњачка едукације, организација.)
Тим билдинг
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Начин

Носиоци

Динамика

Састанак
Договор
Анкетирање

Ментори ВТ
одељењске
старешине и
чланови ВТ

IX

Радионица

Ментори ВТ

X

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. бр.

2.

Циљеви
Подизање свести код ученика о
опасностима трговином људима
(поводом 18.10. – Светски дан
борбе против трговине људима)
Обележавање светског дана
менталног здравља
(10.10.2021.)
Омогућити да ученици са
сметњама у развоју и
инвалидитетом
учествују у различитим
активностима школе*

3.

4.

5.

6.

***Развијање социјалних
вештина код ученика
Повећање нивоа толеранције и
солидарности код ученика и
професора (16. новембар –
Међународни Дан толеранције)
*** Развијање социјалних
вештина код ученика Обука
вршњачких едукатора за
реализацију радионица
*** Развијање социјалних
вештина код ученика
Побољшање ученичких
постигнућа кроз технике
ефикасног учења
***Међусекторска сарадња
Правовремено реаговање ради
пружање подршке ученицима

Активност

Начин

Носиоци

Динамика

Едукација чланова ВТ-а

Радионица

Црвени крст

X

Едукација чланова ВТ-а

Радионица

Диспанзер

X

Мотивисање ученика за учешће у
раду секција које му највише
одговарају и да представи себе и своје
таленте током школовања

Анализа одговора
ученика.
Усмеравање ученика на
одабране секције.
Праћење постигнућа

Чланови
стручног већа,
одељењске
старешине.
Руководиоци
секција
СТИО

IX
Према
плану рада
секција

Договор о организацији Дана лепих
порука

Подела задужења
Одређивање временске
динамике и потребних
материјала

Чланови ВТ,
ментори,
Тим за заштиту
од ДНЗЗ

XI

Обука чланова ВТ-а за реализацију
радионице ученицима који постижу
слабији школски успех

Радионица ,,Научимо да
учимо“

Ментори ВТ

XI

Договор и прављење плана о
реализацији радионице о стиловима и
техникама учења, ученицима који
постижу слабији школски успех

Презентација научених
садржаја са обуке
,,Научимо да учимо“

Обучени
чланови ВТ и
ментори ВТ

Након I и II
клас.
периода

Oбука ученик у складу са планираним
програмским садржајима Јазас-а
(превенција насиља у партнерским
односима)

Присуство

Омладина
Јазас-а

XII
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Р. бр.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Циљеви
Активност
Начин
*** Развијање социјалних вештина
Анализа видео садржаја (о облицима
Гледање видео
код ученика Превентивне
насиља, реаговању на насиље,
материјала (кратки
активности на тему развијања
функционисању унутрашње заштитне
филм). Дискусија
негативног става према насиљу
мреже)
(едукативне и вршњачке радионице)
*** Развијање социјалних вештина
Обучени чланови ВТ-а презентују
код ученика Превентивне
материјале које ће реализовати на
Креирање садржаја,
радионице на тему развијања
ЧОС-у, на тему одговорног поступања
презентација
негативног става према насиљу
у ситуацијама насиља
(едукативне и вршњачке радионице)
Договор о начинима промовисања
***Развијање социјалних вештина
Подела задужења
код ученика (Светосавски дани)
Светосавских дана
Обележавање Међунарадног дана
Договор подела
Договор о начинима обележавања
превенције вршњачког насиља
задужења
(27.фебруар)
Анализа извештаја о раду ВТ
***Кроз давање полугодишњег
Оспособаљавање ученика да
извештаја о раду ВТ-а, размарта се
процене сопствени напредак и
Дискусија
напредак других ученика
ефикасност рада, дају сугестије и
Самовредновање резултата рада и
похвале
анализа извештаја о резултатима
Договор о одласку на позоришне
Посета позоришту
Развијање тимског духа
сусрете ученика средњих школа
,,Јоаким Вујић“
Договор о садржају инструмента за
Договор око елемената
Анализа стања безбедности у
испитивање информисаности и
које треба да садржи
установи и дефинисање евентуалних
ставова ученика, наставника и
инструмент. Начин
ризика по очување психо – физичког
родитеља о питањима везаним за безб. дистрибуције и обраде
интегритета ученика и одраслих
ученика и одраслих у школи
података. Анкетирање
Превентивне,
*** Развијање социјалних вештина
код ученика Афирмација породице
едукативне, креативне
Договор о организ. и реализ. актив.
и пород. вредности, промовисање
радионице и спортске
поводом Дана породице (програм
важности ненасилне комуникације и
активности у којима
активности биће накнадно дефинисан).
учествују ученици,
менталног здравља (обележавање 15.
маја-Међународног Дана породице)
родитељи и професори.
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Носиоци

Динамика

Ментори ВТ
Тим за
превенцију
насиља.
XII
Чланови ВТ,
ментори

Чланови ВТ

I

Вршњачки тим
Ментор ВТ-а
Тим за заштиту
од ДНЗЗ

I, VI

Ментори ВТ-а,
Вршњачки тим

III

Тим за заштиту
од ДНЗЗ
Вршњачки тим

III, IV

Чланови Тима
за заштиту од
ДНЗЗ, Предм.
наст. Родитељи,
ВТ, ПХ клуб,
секције

V

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р. бр.

Циљеви

Активност

13.

Анализа извештаја и извештавање о
раду Вршњачког тима

Начин

Подношење извештаја директору, Педагошком колегијуму,
Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору

Носиоци
Вршњачки тим
Ментор ВТ-а
Тим за заштиту
од ДНЗЗ

Динамика
VIII

* Приоритети из облaсти Самовредновања
***Активности из акционог развојног плана
Инструмент праћења: План рада ВТ као саставни део ГПР, попуњене анкете, записници ВТ-а, извештаји, спискови присутних ученика, фото
материјали, вест на сајту и фб страни школе, извештај, извештај ГПРШ, записник Тима за заштиту од ДНЗЗ, извештај о резултатима, број и
квалитет израђених материјала.

План рада Подружнице Црвеног крста
Координатор: Владимир Чабрић
Циљ: Развијање осећаја припадања школској заједници, кроз асертивни начин комуникације, толеранцију, неговање хуманих вредности,
превенцију насиља, као и развијање другарства, поштовања и емпатије, тимског духа, осећања заједништва, али и јачање критичног мишљења
Р.бр

Циљ
Промоција хуманих
вредности, толеранције и
солидарности

1.

2.

Омогућити да ученици
са сметњама у развоју и
инвалидитетом
учествују у различитим
активностима школе *
Одговорно понашање
према себи и према
другима

Активност
Припрема за учешће у хуманитарно –
рекреат. акцији ''За срећније детињство''
Хуманитарно рекреативна акција
''Трка за срећније детињство''
Мотивисање ученика за учешће у раду
секција које му највише одговарају и да
представи себе и своје таленте током
школовања
Светски дан хране (16.10.)
Светск дан борбе против глади (17.10.)
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Начин реализације
Презeнтација и
показне вежбе, Видео
презентације и
предавања
Анализа одговора
ученика. Усмеравање
ученика на одабране
секције. Праћење
постигнућа
Радионице. Презeнт.
Видео презентације и
предавања

Носиоци активности

Динамика

Подружница Црвеног крста

IX

Подружница Црвеног крста
Диспанзер за младе

X

Чланови стручног већа,
одељењске старешине.
Руководиоци секција
СТИО

IX
ТШГ

Подружница Црвеног крста
Наставници, Ученици, ПХ
клуб, Школски педагог

X
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Р.бр

Циљ

3.

Помоћ социјално
угроженим ученицима

4.

Обележавање
Међународног
хуманитарног права

5.

6.

7.

Промоција здравих
стилова живота

Значај заштите животне
средине
Мотивисање ученика
завршних разреда за
учешће у акцији
добровољног давања крви

Активност

Начин реализације

Обележавање Светског дана заштите
од трговине људима ( 18.10.2021)

Трибина,
Предавања
Презентације

Обележавање Међународног дана
толеранције
припреме за акцију
(16.11.2021)

Продајна изложба
ученика
Трибина
Предавања

Међународни дан борбе против сиде
(01.12.2021)

Видео пројекција
Трибина, Драмски
приказ

Обележавање Међународног дана
Радионице
волонтера (05.12.2021)
Организовати акцију солидарности
Прикупљање уџбеника,
младих под називом “Друг-другу“
одеће, обуће итд.
Обележавање Дана људске солидарности
посета
(20.12.2021)
Организовати предавања на теме:
Презентације, Трибине
Међународног хуманитарног права,
Анализирање
Истраживање хуманитарног права
активности
Трибина о алкохолизму и канабису
Обележавање Националног дана борбе
Здравствено васпитна
против пушења. Обележавање Дана
трибина
оснивања Црвеног крста Србије и
Презентација
Крагујевца. Мотивисање чланова
Предавање
Омладине ЦК за учешће на Републичком
конкурсу “Крв живот значи“
Организовати акцију чишћења и уређења
Трибина и акција
школе и школског дворишта
чишћења
Акција давања крви поводом
обележавања Светског дана здравља
(07.04.2022)
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Одвести ученике у
КБЦ

Носиоци активности
Црвени крст, Вршњачки тим
Тим за заштиту од ДНЗЗ,
Центар за социјални рад,
Полицијска управа
Подружница Црвеног крста,
Предметни наставници
Тим за заштиту од ДНЗЗ,
Ученици, ПХ клуб,
Вршњачки тим

Динамика
X

XI

Подружница Црвеног крста,
Ученици

XII

Волонтери Црвемног крста

XII

Одељенске старешине,
подружница Црвеног крста

XII

Одељенске старешине,
подружница Црвеног крста
Школски педагог

I

Подружница Црвеног крста
Координатор подружнице
рада Црвеног крста
Ученици
Наставници

I,II, III

Одељењске старешине,
УП
Задужен наставник Завод за
трансфузију
Педагог
Координатор Црвеног крста

III

III, IV

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Р.бр

Циљ

8.

Развијање одговорног
односа према здрављу
како телесном тако и
духовном

Активност
Обележавање недеље Црвеног крста
Обележавање Националног дана
давалаца крви (11.05.2022)
Обележавање Националног дана
породице (15.05.2022)
Обележавање Светског дана
добровољних даваоца крви (14.06.2022)

Начин реализације
Предавање о
правилној исхрани.
Предавање о
репродуктивном
здрављу
Радионице за
родитеље и ученике
Предавање

Носиоци активности

Динамика

Подружница црвеног крста

V

Родитељи, Ученици, Тим за
заштиту, ПХ клуб, ВТ
Ученици, Педагог,
Подружница Црвеног крста

V
VI

Напомена: План је направљен за регуларне школске услове. Пошто је ова школска година услед короне почела онлајн наставом, све
планиране акције и начин њихове реализације зависе од епидемилошке ситуације у земљи као и од нормалног функционисања Црвеног
крста са којим имамо сарадњу.
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Посебни програми
Осим редовне, изборне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада са ученицима, школа остварује и посебне програме
из свих области живота и рада, почев од социјалне и здравствене заштите ученика и безбедности на раду запослених; преко заштите од
насиља и дискриминације, инклузивног образовања, сарадње са другим актерима и циљним групама; до програма професионалне
оријентације, културних активности, интерног и екстерног маркетинга и друго.
За све програме израђује се перспективни план, а затим се кроз акциони план на годишњем нивоу детаљно планира рад у текућој
школској години. Посебни програми које школа остварује су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Заштита деце од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања.
Инклузивно образовање.
Програм професионалне оријентације.
Програм културних и друштвених активности.
Излети, екскурзије и настава у природи.
Програм заштите животне средине.
Програм социјалне заштите ученика.
Програм здравствене заштите ученика.
Програм сарадње са породицом.
Програм сарадње са локалном самоуправом.
Програм за представљање рада школе.
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1. Заштита од насиља, злостављања и занемаривања
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања
Према Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
("Службени гласник РС", бр. 46 од 26. јуна 2019, 104 од 31. јула 2020.)
Програм заштите је сачињен у складу са актуелном анализом стања безбедности у школи, капацитетима и ресурсима и прописима.
Превенција насиља, злостављања и занемаривања, као један од приоритета у остваривању образовно-васпитног рада планира се развојним планом и
саставни је део годишњег плана рада. Установа програмом заштите од насиља, злостављања и занемаривања одређује мере и активности које
обезбеђују развијање и неговање позитивне атмосфере и безбедно окружење (у даљем тексту: програм заштите).
Програм заштите утврђује се на основу анализе стања безбедности, односно свих аспеката школске средине,* присутности различитих
облика и интензитета насиља, злостављања и занемаривања *, специфичности установе и резултата самовредновања и вредновања квалитета рада
установе. Програмом заштите дефинишу се превентивне и интервентне активности, одговорна лица и временска динамика њиховог остваривања.
Програм заштите садржи:
1) начине на који се превентивне мере и активности уграђују у свакодневни живот и рад установе (васпитне, наставне и ваннаставне
активности), на свим нивоима (појединац, васпитна група, одељењска заједница, ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски
састанци, родитељи – индивидуално и групно, савет родитеља);
2) стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција запослених за превентивни рад, благовремено уочавање,
препознавање, реаговање на насиље, злостављање и занемаривање;
3) начине информисања о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, злостављања и занемаривања;
4) подстицање и оспособљавање ученика за активно учествовање у раду одељењске заједнице, ученичког парламента, школског одбора и
стручних органа установе;
5) садржаје и начине за појачан васпитни рад ради развијања самоодговорног и друштвено одговорног понашања;
6) поступке за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања;
7) начине реаговања на насиље, злостављање и занемаривање, улоге и одговорности и поступање у интервенцији када постоји сумња или се
оно догађа;
8) облике и садржаје рада са свом децом и ученицима, односно онима који трпе, чине или су сведоци насиља, злостављања и занемаривања;
9) начине, облике и садржаје сарадње са породицом, јединицом локалне самоуправе, надлежном организационом јединицом полиције (у
даљем тексту: полиција), центром за социјални рад, здравственом службом, правосудним органима и др.;
10) начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима програма заштите, а нарочито, у односу на:
(1) учесталост инцидентних ситуација и број пријава;
(2) заступљеност различитих облика и нивоа насиља, злостављања и занемаривања;
(3) број повреда;
(4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака против запослених;
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(4а) број и ефекте оперативних планова заштите;*
(5) остварене обуке у превенцији насиља, злостављања и занемаривања и потребе даљег усавршавања;
(6) број и ефекте акција које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ вршњака;
(7) степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе;
(8) друге параметре.

Програм превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности
(према Правилнику о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности ("Службени гласник РС", број 65 од 24. августа 2018.))

Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (у даљем
тексту: програм превенције) одређују се мере и активности којима се обезбеђује остваривање циљева превенције свих облика
дискриминације и дискриминаторног поступања утврђених овим актом. Програм превенције је део предшколског, односно школског
програма и развојног плана, а конкретизује се годишњим планом рада установе.
Програм превенције утврђује се на основу анализе стања у остваривању равноправности, распрострањености различитих облика
нетолеранције и дискриминације, сагледавања потреба учесника у образовању за додатном подршком, специфичности установе и
резултата самовредновања и вредновања квалитета њеног рада. Годишњим планом рада установе, између осталог, опредељују се
превентивне активности, одговорна лица и временска динамика остваривања планираних активности.
Програм превенције садржи:
1) начине на које се принципи једнаких могућности и недискриминације уграђују и остварују у свакодневном животу и раду
установе на свим нивоима, у свим облицима рада (појединац, васпитна група, одељење, ученички парламент, стручни органи и тимови,
родитељски састанци, родитељи као појединци и група, савет родитеља);
2) начине на које се пружа додатна подршка учесницима образовања и њиховим родитељима из мањинских и осетљивих
друштвених група, а нарочито, у случају сметњи у развоју и инвалидитета, здравствених тешкоћа, недовољног познавања српског
језика или језика на коме се изводи настава, ризика од напуштања образовања и васпитања и др.;
3) стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција за промовисање и развијање културе људских права,
интеркултуралности, толеранције, превазилажење стереотипа и предрасуда код учесника у образовању, рад у мултикултуралној групи,
односно одељењу, стварање инклузивног окружења, препознавање дискриминације и целисходно реаговање на дискриминаторно
понашање;
4) начине информисања о правима, обавезама и одговорностима учесника у образовању у спречавању и заштити од
дискриминације и дискриминаторног понашања;
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5) облике и садржаје рада са учесницима у образовању ради превазилажења стереотипа и предрасуда, развијања свести о
опасности и штетним последицама дискриминације, унапређивања толеранције и разумевања, интеркултуралности, уважавања и
поштовања различитости и др.;
6) облике и садржаје рада са учесницима у образовању који трпе, чине или сведоче дискриминаторно понашање;
7) начине, облике и садржаје сарадње са родитељима, јединицом локалне самоуправе, надлежним органима, службама и др.;
8) начине поступања у случајевима подношења пријаве установи, односно притужбе Поверенику и кривичне пријаве надлежном
органу због дискриминаторског поступања и поступања којима се вређа углед, част или достојанство личности;
9) начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима програма спречавања дискриминације
и дискриминаторног понашања, а нарочито, у односу на:
(1) учесталост дискриминаторног понашања и број поднетих пријава, притужби, односно кривичних пријава;
(2) распрострањеност различитих облика дискриминације;
(3) број лица изложених дискриминаторном понашању;
(4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака против запослених
због дискриминаторног понашања;
(5) број и ефекте предузетих мера и активности које међу учесницима у образовању промовишу толеранцију, уважавање
различитости, једнаке могућности и недискриминацију;
(6) степен и квалитет укључености родитеља у спречавање свих облика дискриминације и др.;
(7) остварене обуке стручног усавршавања за спречавање дискриминаторног понашања и потребе даљег усавршавања.
Ради континуираног праћења ефеката програма спречавања дискриминаторног понашања, установа врши анализу стања у остваривању
равноправности и једнаких могућности. У припреми анализа учествују и представници учесника у образовању и родитеља. Анализа се
разматра у одељењима (часови одељењског старешине и одељењских заједница), на родитељским састанцима, ученичком парламенту,
стручним органима и тимовима и на савету родитеља. Орган управљања разматра и питања дискриминације у оквиру доношења аката
установе (развојни план, годишњи план рада, план стручног усавршавања запослених), усвајања извештаја о њиховом спровођењу и
разматрања поштовања општих принципа, остваривања циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, најмање два пута
годишње кроз извештаје директора о свом раду и раду установе.
Основни принципи на којима је заснован Програм, који уједно представљају и оквир за деловање, јесу:
• право на живот, опстанак и развој;
• најбољи интерес детета;
• недискриминација и
• учешће деце.
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Општи циљ Програма је унапређивање квалитета живота ученика применом:
• мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика;
• мера интервенције у ситуацијама када се јавља дискриминаторно понашање, насиље, злостављање и занемаривање у
установама.
Специфични циљеви у превенцији:
1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања,
2. Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници, административно и помоћно особље,
директори, родитељи, старатељи, локална заједница) у доношење и развијање програма превенције,
3. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за препознавање дискриминаторног
понашања, насиља, злостављања и занемаривања,
4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од дискриминаторног понашања, насиља и реаговања у ситуацијама насиља,
5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од дискриминаторног
понашања, насиља и реаговање у таквим ситуацијама,
6. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање
и решавање проблема дискриминаторног понашања, насиља, злостављања и занемаривања.
Специфични циљеви у интервенцији:
1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама дискриминаторног понашања и насиља,
2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима дискриминаторног понашања инасиља,
3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости дискриминаторног понашања и насиља и процењивање ефикасности
програма заштите,
4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученика у заједницу вршњака и живот установе,
5. Саветодавни рад са ученицима који трпе дискриминаторно понашање и насиље, који га врше и који су посматрачи
дискриминаторног понашања и насиља.
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Превентивне активности
Очекивани резултати

Активности

Извршена анализа стања
безбедности

Анализа стања безбедности

Превентивне мере и
активности као део
свакодневног живота и
рада установе

Реализација активности на свим
нивоима

Ученици су упознати са
постојањем унутрашње
заштитне мреже,
могућношћу тражења
подршке и помоћи од
Тима за заштиту и
корацима који се
предузимају у ситуацијама
ДНЗЗ или сумње на исте

Упознавање ученика са
Правилником о протоколу
поступања у установи у одговору
на НЗЗ, Правилник о поступању
установе у случају сумње или
утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа,
части или достојанства личности
и Правилником о васп.- дисц.и
материјалној одговорности уч. у
Првој техничкој школи

Родитељи су упознати са
постојањем унутрашње
зашт. мреже, могућношћу
тражења подршке и помоћи
од Тима за заштиту и

Договор о начинима и динамици
упознавања родитеља са
Правилником о протоколу
поступања у установи у одговору
на НЗЗ, Правилник о поступању

Начин

Носиоци
активности

Анкетирање ученика, наставника и
Тим за заштиту од
родитеља преко Google forms
дискриминације,
(ослањајући се на стандарде и
насиља, злостављања
индикаторе квалитета који се
и занемаривња
односе на безбедност)
Руководиоци секција,
Уграђивање превентивних
председници СВ,
активности у теме за ЧОС, у теме за
координатори тимова,
родитељске састанке, УП, ВТ,
од. старешине,
Црвени крст, стручних већа и
ментори уч. организ.
тимова за подршку ученицима
педагог и психолог,
Кроз наставне предмете
предм. наставници
Координатор Тима шаље
материјале (правилнике, процедуре,
шеме) одељењским старешинама;
Одељ. старешине на ЧОС-у
презентују правилнике и
приближава им њихов садржај
Координатор тима
(предавање, презентација,
Одељењске
радионица); упознаје ученике са
старешине
постојањем Тима и упућује их на
сајт школе за више информација;
Заштита – правни оквир
Заштита – корисни линкови и
материјали
Координатор Тима шаље
Координатор тима
материјале (правилнике, процедуре,
Одељењске
старешине
шеме) од. старешинама;
На разредном већу се појашњавају
материјали; Одељењске старешине
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Време
XII
VI

IX
(планирање)
реализација по
плану рада

IX

IX
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Очекивани резултати
корацима који се
предузимају у ситуацијама
ДНЗЗ или сумње на исте

Активности
установе у случају сумње или
утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части
или достојанства личности и
Правилником о васп.-дисц. и
материјалној одговорности уч. у
Првој техничкој школи

Ученици, запослени и
родитељи су информисани о Договор о начину обавештавања
планираним активностима и запослених, родитеља и ученика о
програму заштите и
могућности тражења
подршке и помоћи од Тима надлежностима Тима за заштиту
за заштиту
Подстицање и
оспособљавање ученика за
Формирање вршњачког тима,
Ученичког парламента.
активно учествовање у раду
одељењске заједнице, УП-а, Делегирање представника за ШО
(на састанку УП-а)
ШО и стручних органа
школе
Појачан васпитни рад ради Избор активности и мера у складу
развијања самоодговорног и са потребама ученика и учињеном
друшт. одг. понашања
повредом
Рано препознавање ризика
од ДНЗЗ

Израда социјалне карте ученика;
тематски ЧОС; разговори са
ученицима

Урађени опер. планови
заштите за све учеснике у
Предлагање мера за унапређивање
ситуацијма дискрим.
превенције и заштите од ДНЗЗ
понашања и насиља 2. и 3.
нивоа (жртве, свед. почин.)

Начин
на првом родитељском састанку,
упознају родитеље са послатим
материјалом; постојањем Тима и
упућују родитеље на сајт школе за
више информација;
Заштита – правни оквир
Заштита – корисни линкови и
материјали

Носиоци
активности

Запосленима послати програм
координатор тима
заштите (саставни део ГПРШ);
Одељењски старешина обавештава
одељењске старешине
ученике и родитеље свог одељења

Одабир по два представника из
сваког одељења од 1. до 4. разреда
на ЧОС-у за ВТ и УП

Одељењски
старешина

У договору са учеником,
родитељима, по потреби са пп
Одељењски старшина
службом (зависи од повреде)
Одељењски старешина
Одељењски старшина
попуњава/ажурира и прослеђује
Предметни
психологу; према предлогу тема за
наставници, педагог,
ЧОС; индивидуални и групни
психолог
разговори са ученицима
Израда оперативног плана заштите
Тим за заштиту од
и рад са учесницима у образовању
ДНЗЗ, тимови за
који трпе, чине или сведоче
подршку, од. стар.
дискриминаторно и насилничко
Стручна служба
понашање
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Време

IX

IX

по потреби
током године
IX
током школске
године

по потреби
током године
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Очекивани резултати
Праћење, вредновање и
извештавање органа
установе о остваривању и
праћењу ефеката заштите
Родитељи су укључени у
планирање мера и спровођ.
активности за спречавање и
сузбијање ДНЗЗ
Израђени индивидуални
планови заштите ученика
Сарадња саветодавних и
стручних органа
Евидентирање у вези са
нарушавањем реда,
направљен распоред
дежурства наставника

Активности
Прикупљање података
Укључивање родитеља у
планирање мера и спровођење
активности за спречавање и
сузбијање ДНЗЗ
Избор активности и мера у складу
са потребама ученика и учињеном
повредом
Сарадња са Тима за заштиту од
НЗЗ са СТИО, са Тимом за
пружање подршке ученицима,
стручним већима и секцијама
Редовно се води књига
дежурства у коју се бележе све
активности у вези са нарушавањем
реда у школи и шк. дворишту

Одабир теме и договор о динамици
и организовању предавања,
***Међусекторска сарадња.
трибине, саветовања
Правовремено реаговање
(нпр. опасности неконтролисане
ради пружање подршке
употребе интернета и друштвених
ученицима
мрежа, ментално здравље...)
Организација посебних
активности за запослене,
ученике и родитеље, које су
усмерене на прев. ДНЗЗ

Обележавања Дана толеранције
Облежавање Дана породице
Обележавање Недеље против
вршњачког насиља и Дана
безбедног интернета
Облежевање Светосавских дана

Начин

Носиоци
активности
Сви запослени
(пријава)
Тим за заштиту од
ДНЗЗ, од. старешина

Евидентирање свих облика
насилног и дискриминаторног
понашања, доношење ОПЗ-а (за 2.
и 3. ниво), праћење ефеката мера
Заједнички разговор, анализа,
дискусија, Израда плана
Директор школе,
одељењске старешине
Праћење реализације
Заједничка евалуација
Појачан васп. рад који је примерен
Од. старешина,
специфичностима установе и у
педагог, Тим за
најбољем интересу ученика
заштиту од ДНЗЗ
Координатори
Планирање, организација и
тимоава, преседници
релизација зајеничких активности
стручних већа,
руководиоци секција

Време
током године

током године

током године
по потреби
током године

Организовано је дежурство
наставника по спратовима и
дворишту школе

Дежурни наставници

Током године

Контатирање сарадника и договор о
теми, циљној групи, динамици....
(нпр. Удружење студената са
хендикепом1, ИЗЈЗ, Саветовалиште
за брак и породицу, МУП2, ЦСУ,
ШУ, Дом здравља и сл.)

Тим за заштиту

Током године

Укључивање родитеља у обележ.
Дана толеранције, породице и сл. У
складу са програмом: радионице,
Тим за заштиту,
трибине, спортске активности,
Председници СВ
предавања, конкурси... Промоција Руководиоци секција
уч. талената (зависи од епидем.
ситуације и модела обр. васп. рада);
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Очекивани резултати

Активности

Богаћење школске
библиотеке едукативним
књигама

Одабир литературе на тему
ненасилног решавање сукоба и
популаризовање читања књига

Унапређивање
компетенција за превенцију
и интервенцију у
ситуацијама
дискриминаторног
понашања, насиља,
злостављања и
занемаривања

Учествовање у обукама и
пројектима за развијање
компетенција запослених
потребних за превенцију и
интервенцију у ситуацијама
дискриминаторног понашања,
насиља, злостављања и
занемаривања

Прикупљена новчане
помоћи за финансијски
угрожене ученике наше
школе

Организовање хуманитарних
акција

Начин
Набавка књига за школску
библиотеку

Носиоци
активности
Библиотекар
Одељењске
старешине

Договор о релизацији стручног
усавршавања у установи из области
Координатор и
превенције насиља и
чланови Тима за
дискриминаторног понашања
заштиту
(непосредно, преко Moodle...)
Тим за
Хоризонтална размена наученог на
професионални развој
обукама. Упућивање на националну
запослених
платформу https://cuvamte.gov.rs/
(онлајн обуке за запослене)
Прикупљање помоћи по
одељењима

Ученички парламент,
Одељењске
старешине

Време
Током године

Током године

Током године
(по плану УП-а)

Удружење студената са хендикепом1-реализоваће радионице и предавања за ученике, наставнике и родитеље пратећи календар
обележавања значајних датума: 05.10.-Међународни дан дислексије и церебралне парализе, 14.11.-Светски дан дијабетеса, 16.11.Међународни дан толеранције, 03.12.-Међународни дан особа са хендикепом, 08. 03.-Међународни дан жена, 02.04.-Светски дан
аутизма, 15.05.-Међународни дан породице, планиране су следеће активности
МУП2 ће реализовати пројекат „Оснаживање представника младих у области превенције малолетничког криминала“.
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Интервентне активности
Интервентни део тима чине: директор, помоћници директора, стручне сараднице, секретар, школски полицајац и одељењски старешина
одељења у којем су ученици починиоци, жртве, сведоци.
Р. бр.

Циљ

1.

Проверавање сумње или
откривање дискриминаторног
понашања, насиља, злостављања и
занемаривања

2.

Заустављање ДНЗЗ. Смиривање
ученика и процена нивоа ризика

3.

Обавештавање родитеља;
пружање прве помоћи; позивање
лекарске помоћи; обавештавање
полиције и Центра за социјални рад
Идентификација конфликтног
проблема

Област ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Активности и начин
Сазнање о насиљу опажањем (препознавањем
спољашњих знакова) или добијањем информација
(поверавањем од стране жртве насиља или треће
особе родитељ, наставник);
Прикупљањe информација; проверавање сваке
информације о могућем насиљу, злостављању и
занемаривању; преглед видео записа
Прекид насиља, раздвајање и смиривање ученика у
ситуацији насиља и процена да ли је сукоб високо
ризичан (да ли је потребна помоћ)

Носиоци

Динамика

Обавеза свих запослених
Чланови интервентног дела
Тима

IX-VI

Обавеза свих запослених

IX-VI

На основу процене ситуације потребно је извршити
предвиђене радње

Чланови интервентног дела
Тима

IX-VI

Чланови интервентног дела
Тима

IX-VI

Одељењски старешина,
педагог, психолог

IX-VI

Тим за заштиту, одељењски
старешина, родитељ

IX-VI

Одељењски старешина,
одељењска заједница, ВТ,
педагог, психолог

IX-VI

5.

Консултације у установи:
проверавање сумње или откривање
ДНЗЗ

6.

Предузимање мера и активности;
Израда оперативног плана
заштите

Утврдити и анализирати конфликтне ситуације,
обавити саветодавне разговоре
Преглед видео записа, прикупљање информација
директно или индиректно
* по потреби се у консултацију укључују ШУ, ЦСУ,
МУП, Дом здраља, повереник...
План се израђује за конкретну ситуацију за све
нивое дискриминације и за 2. или 3. нивоа насиља за
све ученике/учеснике

7.

Медијација у случају конфликта на
релацији ученик-ученик

Медијативни састанци, конструктивно решавање
сукоба

4.
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8.

Праћење ефеката предузетих мера
и активности

9.

Извештавање о остваривању и
ефектима програма заштите

Праћење понашања ученика, које је трпело и
извршило дискриминацију/насиље и ученика који су
били индиректно укључени (сведоци), укљученост
родитеља и других надлежних служби
Реализатори активности сумирају дотадашње ефекте
рада

Одељењски старешина,
Тим за заштиту, педагог,
психолог

IX-VI

Одељ. старешина, Тим,
педагог, психолог

IX-VI

Инструмент праћења: Записници, Евиденц. о пријави насилног понашања, Операт. планови заштите, Извештаји о појачаном васпитном раду...

2. Инклузивно образовање

Школа се се води Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање,
којим се ближе прописују упутства за остваривање права на индивидуални образовни план (у даљем тексту: ИОП), његову примену и вредновање у
предшколској установи, основној и средњој школи, коjи има за циљ оптимални развоj детета, ученика и одраслог и његово напредовање и
осамостаљивање у вршњачком колективу.
Право на ИОП има ученик коме је потребна додатна подршка због тешкоћа у приступању, укључивању и учествовању у образовању и
васпитању, ако те тешкоће утичу на негову добробит, односно остваривање исхода образовања и васпитања или представљају ризик од раног
напуштања школовања, и односе се на дете, ученика или одраслог који:
1) има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи у учењу или проблема у понашању и емоционалном развоју);
2) има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или сметње из спектра аутизма);
3) потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски, културно, језички сиромашној средини или дуготрајно
борави у здравственој, односно социјалној установи);
4) из других разлога остварује право на подршку у образовању.
Право на прилагођен начин образовања по ИОП-у у смислу проширивања и продубљивања садржаја учења има и ученик са изузетним
способностима који стиче основно и средње образовање и васпитање.
Ове школске године, двоје ученика настављају похађање наставе по ИОП1, двоје ученика настављају похађање наставе по ИОП2 из већине
наставних предмета, једна ученица ће похађати први разред по ИОП2 док су остала два ученика, уписана преко уписне здравствене комисије, још у
педиоду опсервације. Након иницијалног тестирања, извршиће се процена потребе за прилагођавањем начина, метода или садржаја. Детаљнија
документација о ученицима којима је потребна подршка налази се код стручних сарадница. У школи функционише СTИО, као и мини тимови за
подршку који се формирају за посебног ученика. Ове године је и специфичност да I разред похађа ученик који не говори српски језик и за кога ће
бити вршено прилагођавање у смислу превазилажења језичке баријере.
Сарадња ће се остварити и са „Удружењем студената са хендикепом“ у циљу унапређења компетенција наставника Подршка развоју
личности ученика и Комуникација и сарадња (К3 и К4). Удружење студената са хендикепом1-реализоваће се радионице и предавања за ученике,
наставнике и родитеље пратећи календар обележавања значајних датума: 05.10. Међун. дан дислексије и церебралне парализе, 14.11. Светски дан
дијабетеса, 16.11. Међун. дан толеранције, 03,12, Међун. дан особа са хендикепом, 08. 03. Међун. дан жена, 02.04. Светски дан аутизма, 15.05.
Међун. дан породице.
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3. Програм 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. бр.
1.

Циљ
Информисати све
учеснике у образовном
процесу

Активност
Презентовати План
професионалне
оријентације
Упознавање, праћење и
подстицање
професионалног развоја
ученика
Идентификација ученика
који нису у стању да прате
предвиђене програмске
садржаје

2.

Индивидуални
приступ упознавању и
подстицању развоја

3.

Помоћи ученицима
који су погрешили у
избору занимања

4.

Помоћ ученицима да
открију и развијају
своје потенцијале

Идентификовање и
усмеравање обдарених
ученика

5.

Размена сазнања и
помоћ родитељима да
упознају и усмере
развој свога детета

Сарадња са родитељима

6.

Информисање ученика
о свету рада занимања

Повезивање и примена
знања у пракси и процена
за будуће занимање
Прикупљање релевантних
података

Начин реализације

Носиоци активности

Динамика

На огласној табли,
Савету родитеља

Психолог
Педагог

IX

Испитивање способности и интересовања
Праћење успеха из појединих области рада

Одељењске старешине,
председник разредног
већа Психолог,
предметни наставници

Током
године

Психолог, предметни
наставници

Током
године

Психолог, предметни
наставници, тим за
каријерно вођење

Током
године

Психолог, предметни
наставници

Током
године

Тим за каријерно вођење
и саветовање, психолог,
предметни наставници

Током
године

Тестирањем специфичних способности
Договор са наставницима о начину рада са
њима; Пребацивањем на други образовни
профил или у другу школу
Информисање о могућностима развоја
Ангажовањем кроз додатни рад и секције
Тестирање и упућивање у институције које
раде са талентима
Прикупљање података
Информисање родитеља
Саветовање
Родитељски састанак
Психолошко тестирање
Предавање
Практична настава
Презентације о појединим факултетима

Инструмент праћења: документација психолога, документација наставника и одељењског старешине, записник
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4. Програм културних и друштвених активности школе
Р. бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Циљ
Указати на значај и
важност писмености
за појединце,
заједницу и друштво.
Неговање српског
писма
Неговање традиције
школе, осмишљавање
слободног времена
ученика, развијање и
неговање креативних
способности ученика
Сарадња са локалном
заједницом и
неговање културе и
историје Града
Крагујевца. Развијање
хуманих вредности и
толеранције
Родитељи активно
учествују у животу и
раду школе*

Прослава школске
славе; развијање
креативних
способности ученика;
представљање школе

Активност
Обележавање 8. септембра,
Међународног дана писмености и
указивање на важност читања.
Писање литерарних радова. Учешће
на такмичењима из српског језика

Начин реализације (како)
Договор, реализација.
посета Градској библиотеци
Радионице на тему Дан ћирилице
Избор најбољег рада на задату тему о
ћирилици, Литерарна секција
Рецитаторска секција, Блог

Носиоци

Динамика

Професори
српског језика
ученици

IX, V

Организација Дана школе

Припрема текста (драмски текст или
драматизација прозног); припрема
сценографије и музичког дела

Драмска секција,
хор

X

Сећање на октобарске жртве
Полагање венца на хумку поред
Музеја „21 октобар“
Посета музеју 21.октобар
Посета Милошевом конаку
Посета Музеју тополивница
Учешће на прослави Дана града
(06.05.2022.)

Присуство традиционалној
комеморативно уметничкој
манифестацији „Велики школски час“
Присуство, Посета
Презентација

Професори
историје,
Одељењске
старешине,
Ученици

X, V

Тим за заштиту од
ДНЗЗ, ВТ, УП,
психолог,
педагози

XII, V

Драмска секција

I

Обележавање дана породице,
обележавање дана толеранције

Обележавање светосавских дана
Организација прославе школске
славе

учешће у радионицама на задату тему
организација разних такмичења у
спорту (кошарка, фудбал, такмичење
у шаху) писање радова на задату тему,
презент. ликов. и литерарних радова
Неговање ученичких талената кроз
музику и игру; Припрема
одговарајућег текста (историјског и
религиозног карактера);
Осмишљавање сценског простора
помоћу одговарајућих реквизита;
Уклапање музичких деоница
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Р. бр.

Циљ

6.

Обележавање
Државних празника и
важних историјских
датума

7.

Проширење утицаја
школе на васпитање
ученика и културни
развој школског
окружења

Активност
Дан сећања на српске жртве у
Другом светском рату (21.октобар),
Дан примирја у I светском рату
(11. новембар),
Сретење (15, 16. фебруар),
Дан сећања на жртве холокауста,
геноцида и других жртава фашизма
у II светском рату (22. април),
Дан победе (9. мај),
Видовдан (28.јун).
Учешће на спортским такмичењима.
Учешће на изложбама.
Одлазак на сајмове.
Учешће на фестивалима науке.
Посета установима, институцијама и
организацијама ради обогаћивања
културног живота (позориште,
канцеларија за младе, Црвени крст)

Начин реализације (како)

Носиоци

Динамика

Први час по распореду је посвећен
празнику. Упознавање ученика о
историјским чињеницима везаним за
празник.

Професори
историје.
Наставници.
Ученици.

X-VI

Такмичења у спорту између школа у
граду; праћење културних дешавања у
граду. Презентација школе на
фестивалу науке, одлазак у
позориште. Добровољно давање крви.
Посета предавањима које организује
институције из града.

Наставници
Спортске секције
Одељењске
старешине

IX-VI

* Приоритети из облaсти Самовредновања
Инструмент праћења: фотографије са дешавања, сајт, фејсбук страна, извештаји, дипломе, пехари
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5. Излети, екскурзије и настава у природи
У складу са дописом МПНТР број 601-00-00021/1/2021-15 од дана 06.09.2021. године, донетим на основу Уредбе о мерама за спречавање и
сузбијање заразних болести COVID-19, а имајући у виду неповољан тренд раста броја оболелеих од вируса COVID-19 на целој територији
Републике Србије, одлаже се организација екскурзија, излета и наставе у природи до даљњег, односно до безбеднијих епидемиолошких услова.
У случају да дође до побољшања епидемиолошке ситуацију у Републици Србији као и земљама које представљају евентаулну дестинацију
за реализацију ових програма, релације и план извођења екскурзије, биће благовремно анексирани у Годишњи план рада школе.

6. Програм заштите животне средине
Руководиоци програма: Крстина Ракоњац Бојовић
Циљ програма: Заштита човекове природне средине поставља се као један од најзначајнијих захтева савремене цивилизације. Циљ свих активности секције за очување
човекове средине је едукација ученика и подизање еколошке свести о важности очувања животне средине тако да живимо боље, здравије и лепше.
Р.бр
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Циљ
Формирање секције и
упознавање са предстојећим
плановима и активностима
Обележавање Светског дана о
заштити озонског омотача
(16.септембар)
Обележавање Дана хране
(16.октобар)
-Информисање о правилној
исхрани
Обележавање Дана чистог
ваздуха (3.новембар) и Дана
еколошког покрета (17.
новембар)
Обележавање Дана шума
(11.децембар)
Развијање свести о значају
екологије

Активност

Начин реализације

Носиоци
активности

Динамика

Упознавање ученика са формирањем
програма за очување човекове средине

Тимски рад
(Договор)

Руководиоци
секције

IX

Тимски рад
(Предавања, презентације)

Ученици и
координатор

IX

Тимски рад
(Израда цртежа на хамеру,
користећи колаж технику)

Ученици

X

Реализација активности за
обележавање ова два битна датума

Тимски рад
(Предавања, презентације)

Ученици и
координатор

XI

Реализација активности за
обележавање Дана шума
Обилазак акваријума и ботаничке
баште

Тимски рад
(Предавања, презентације)

Ученици и
координатор
Ученици и
кординатор

Реализација активности за
обележавање Светског дана заштите
озонског омотача
Реализација активности за
обележавање Светског дана хране
(прављење пирамиде исхране Биолошки вредна храна)
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Р.бр

Циљ

Активност

Начин реализације

7.

Обележавање Светског дана
вода (22.март)

Реализација активности за
обележавање Светског дана вода

8.

Развијење свести о важности
очувања и заштите животне
средине

Уређење школског дворишта;
Уређивање паноа школе, прикупљање
материјала и слика

9.

Информисање о загађености
градова-Обележавање дана
биолошке разноврсности

Реализација активности за
Обележавање дана биолошке
разноврсности

10.

Очување биодиверзитетаОбележавање Светског дана
животне средине (5.јун)

Реализација активности за
обележавање Светског дана животне
средине

Тимски рад
(Израда презентације и
презентовање ученицима и
наставницима)
Тимски рад
(Израда паноа, чишћењење
школског дворишта,
фарбање клупа...)
Тимски рад
(Организовање предавања
на тему загађености
градова)
Тимски рад
(Израда презентације и
презентовање ученицима и
наставницима)

Носиоци
активности

Динамика

Ученици,
наставници

III

Ученици

IV

Ученици

V

Ученици

VI

Инструмент праћења: Записник, фотографије са дешавања и извештаји о акцијама на сајту и фб страни школе

7. Програм социјалне заштите ученика

Социјална заштита ученика подразумева систем различитих мера и активности чији је циљ пружање најбоље подрше ученицима са
социјалним проблема тј. ученицима који припадају осетљивим групама као што су: материјално угрожене породице, деца без родитељског старања,
једнородитељске породице, ромска национална мањина, лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима, избегла и расељена лица, деца са
сметњама у развоју и поремећајима у понашању.
Циљеви и задаци програма:
o пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању,
o пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе из дефицијентних породица или породица са
проблематичним односима,
o сарадња са установама и организацијама које се бави социјалним питањима,
o упознавање и праћење социјалних прилика ученика / упућивање у остваривање социјално-заштитних мера,
o утврђивање социоекономског статуса родитеља,
o упућивање родитеља на остваривање права,
o развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности.
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Помоћ социјално угроженим ученицима
Идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима врши се стално. Одељенске старешине, педагошко – психолшка служба и
директор школе, на почетку сваке школске године снимају социјално стање ученика и на основу њега раде план деловања. Током године, свака нова
ситуација бива опсервирана.
Школа уочене проблеме покушава да реши сарадњом са родитељима (службеним позивима у школу и инфомативним разговорима), а уколико
нема резултата, у току школске године укључују се установе и организације социјалне заштите.
Помоћ материјално угроженим ученицима
Идентификација ученика који се налазе у тешкој материјалној ситуацији обавља се како на почетку, тако и током целе године. Школа
израђује план помоћи овим ученицима у виду:
уплате котизације за такмичење,
бесплатне екскурзије, излета
бесплатне позоришне представе, концерта, мјузикла, опере.
бесплатних уџбеника.
Школа периодично и по потреби организује хуманитарне представе и акције прикупљања новца, одеће, обуће и школског материјала за
ученике тешког материјалног стања. Носиоци активности су одељењске старешине, педагошко – психолошка служба, УП, ВТ, директор школе, али
и чланови тима за заштиту деце од насиља као и чланови тима за инклузију и тим за пружање додатне подршке ученицима.

8. Програм здравствене заштите ученика ,,Здрави стилови живота“

Циљеви програма здравствено - васпитног рада: стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим
начином живота и развојем хуманизације односа међу људима; унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који
штетно делују на здравље; остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређењу
здравља ученика.
Р.б.
1.

2.

Циљ активности
Заштита здравља ученика и
запослених, спречавање
ширења инфекције и
заразних болести
Обезбедити здраве услове
рада (безбедност и хигијена)

Активност

Начин реализације

Носиоци

Динамика

Упознавање са мерама за
сузбијање заразне болести
COVID-19.

Разговор на часу
одељењског старешине

Одељ. старешина и ученици

IX

Анализирати услове рада
ученика и наставника

Редовно одржавање

Помоћници, Помоћно особље и
сви запослени
Помоћници и здравствени
радници, одељ.старешине
Здравствени радници,
одељ.старешине

Сталан
посао

3.

Превенција болести зуба

Систематски преглед зуба

4.

Превенција здравља ученика

Комплетан систематски
преглед ученика

Преглед у школској
амбуланти
Преглед у школи
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5.

6.

Очување здравља
адолесцената (унапређење
међупредметне компетенце
код ученика Одговоран
однос према здрављу)

7.

Здравствени проблеми
адолесцената,
репродуктивно здравље,
ментално здравље

Предавања, радионице

Одељењске старешине, Школски
диспанзер, Црвени Крст, Јазас,
ИЗЈЗ Крагујевац

Болести зависности

Предавања, радионице,
саветовање

На часовима од. старешине,
предавачи Института за ЈЗ
одељ.старешине и здравствени
радници Института за ЈЗ

Превенција СИДЕ

разговори
Разговор

Јазас, стручни сарадници

XI

Сталан
посао

8.

Развој етичких и моралних
норми

Међусобно уважавање и
поштовање међу половима

9.

Развој свести о значају
очувања жив.околине

Акције заштите човекове
околине

Еколошка секција,часови
биологије

XI, III, IV

10.

Превенција и
корекција(унапређење
међупредметне компетенце
код ученика Одговоран
однос према здрављу)

Сређивање школе,
дворишта, прикупљање
електронског отпада

Eфeкти физичкoг вeжбaњa
нa oргaнизaм

Кaкo вeжбaти - сaвeти

Нaстaвници физичкoг
васпитања, спортска секција

X, XI ;XII

11.

Развијање свести о очувању
здравља

Здрави стилови живота

Штампани материјали,
разговори, излети у
природу, пешачење

Еколошка секција и наставници
биологије

IX, X, III,
IV, V

У току ове године кроз часове одељењског старешине и часове редовене наставе реализоваће се пројектне активности предвиђене
програмом „Унапређење међупредметне компетенције ученика Одговоран однос према здрављу“.
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9. Програм сарадње са породицом

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања,
поштовања и поверења. Програми у области сарадње са породицом усмерени су на јачање родитељске компетенције и имају социо-едукативни и
саветодавни карактер. Сарадња са породицом одвијаће се плански и систематски током целе године укључујући породице у планирању, реализацији
и еволуацији те сарадње. Да би се што боље одговорило потребама деце, породице и средине, сарадња ће се реализовати применом и комбинацијом
различитих облика сарадње:
Облик сарадње
Садржај тема
Носиоци активности
Динамика
Упознавање са НПП, уџбеницима, наставницима, Правилн.
Општи родитељски састанци
о оцењивању, заштити података ученика и безбедности
Одељењске старешине
IX
ученика, успех и дисциплина ученика и екскурзије
Саветодавни рад са родитељима
Различити облици саветодавног рада у зависности од
ученика чија деца имају потешкоћа
проблема, размена информација, упућивање
у понашању и учењу
Одељењске старешине
Саветодавни разговори са
Према потреби
Стручне сараднице
Разлчичити облици саветодавног рада
родитељима талентованих ученика
родитеља
Индивидуални контакти са
На иницијативу родитеља, стручне службе, одељ. стар. или
родитељима
пред. наст. са циљем информисања о напредовању детета
Отворена врата
Присуство родит. различитим облицима обр. вас. процеса
Одељ. стар. Наставници
Анкетирање родитеља о задовољству програмом сарадње са
Одељењске старешине
Крај 1. и 2.
Анкетирање родитеља
породицом
Стручне сараднице
полугодишта
Одељењске старешине
Кутак за родитеља
Размењивање информације о напредовању ученика
Током године
Предметни наставник
Индиректни контакти са
Одељ старешине
родитељима Родитељи активно
Телефонски позиви, службени потиви, е-мејл комуникација
Предметни наставник
Свакодневно
Стручне сараднице
учествују у животу и раду школе*
Школски одбор, Савет родитеља, манифестације, Дан
Учешће чланова породице у
школе, Свети Сава, Дани породице, Дани толеранције.
Родитељи, ученици,
заједничким активностима
Тимови и стручни активи, Фокус групе на теме које су
запослени у школи
Током године
актуелне родитељима
Деловање Савета родитеља
Према дефинисаним надлежностима у ЗОСОВ-а
Чланови Савета родитеља
* Приоритети из облaсти Самовредновања
Инструмент праћења: План прегледа Дневника рада, дневника евиденције, ЕС-дневника, преглед глобалних родитељских састанака, фотографије
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Предлог глобалног плана обавезних родитељских састанака
Р. бр.

Циљ

Активности

1.

Упознавање родитељa
са динамиком и
начином рада и
подршкама које школа
нуди и ваннаставним
активностима

Први родитељски
састанак за све
разреде

2.

Информисање
родитеља и добијање
сагласности за
одређене активности

Други родитељски
састанак за 3. разред
и матуранте

3.

Остваривање што
бољег успеха ученика
и наставника

Други родитељски
састанак за 1. и 2.
разред,
Трећи родитељски
састанак за 3. разред
и матуранте

4.

Праћење остварених
резултата и развоја
ученика и
сагледавање праваца
за корекцију

Трећи родитељски
састанак за 1. и 2.
разред, Четврти
родитељски
састанак за 3. разред
и матуранте

Начин реализације
Носиоци
Међусобно представљање, Читање поздравног писма
за родитеље 1. разреда, Усвајање Плана рада
родитељских састанака, Информисање родитеља о
подручју рада и предметима, Упознавање родитеља
Одељењски
са Правилником о понашању ученика, Избор
старешина,
представника у Савет, Договор о терминима за
Родитељи,
консултације, Прикупљање информација о здрављу
Представник
ученика или другим специфичностима-разговором и Савета родитеља
анкетом (за ученике 1. разреда). Упознавање са
безбедносном ситуацијом у школи, Информисање о
„ђачком динару“, Предлог екскурзије за 3. и 4. раз.
Договор око екскурзије за 3. и 4. разред,
Информисање родитеља о ставовима Разр. већа

Одељењски
старешина,
Директор

Упознавање родитеља са успехом ученика и
ставовима Одељењског већа, Конкретно
информисање о организовању допунске наставе
(подела препорука), додатне наставе, секција,
упућивање у Петницу и регионални Центар за
таленте. Упознавање са изостанцима,
Одељењски
дисциплином, награђивању и кажњавању ученика.
старешина
Упознавање са инклузивном наставом и
прихватањем различитости. Упознавање са
међународном сарадњом, могућност школовања у
Чешкој и свим планираним активностима у Школи.
Упознавање са Правилником о оцењивању.
Анализа успеха и дисциплине на полугодишту,
Одељ. стареш.
упознавање родитеља са ставовима Одељ. већа,
Представник тима
упознавање одељењског старешине са ставовима и
за Каријерно
предлозима родитеља и обавештавање надлежних о
вођење (по
томе. Подстицање родит. да мотивишу матуранте
потреби за 4. раз.)
за упис на студије. Предлог екскур. за 1. и 2. раз.
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5.

6.

7.

8.

Информисање
родитеља
Информисање и
договор око
благовременог
организовања
ученика, Евалуација
ангажовања одељ.
старешине, ученика и
родитеља
Информисање
родитеља и добијање
сагласности за
одређене активности
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

Крај IV

Четврти родитељски
састанак за 1. 2. и 3.
разред

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
трећег класификационог периода, Анкета о
задовољству сарадње са школом

Одељењски
старешина

IV

Пети родитељски
састанак за 1. и 2.
разред

Договор око екскурзије за 1. и 2. разред,
Информисање родитеља о ставовима Разредних
већа

Одељењски
старешина,
Директор

IV,V

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

VI

266

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину

10. Програм сарадње са локалном самоуправом
Сарадња са локалном заједницом реализује се на основу програма сарадње са локалном заједницом, који чини део школског програма.
Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним представницима планира садржај и
начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак школе.
Установе на локалу са којима школа сарађује: Школска управа, Центар за образовање, Крагујевац, Институт за јавно здравље, Црвени крст,
МУП, Дом здравља, образовно – васпитне институције (основне школе, средње школе, Факултети крагујевачког универзитета), Саветовалиште
за брак и породицу, Центар за пружање услуга социјалне заштите ,,Кнегиња Љубица“, Канцеларија за младе, Омладина Јазас-а, компаније из
привреде приватне и државне и др.

11. Програм представљања рада школе
О својим активностима, понудама, успесима и плановима школа редовно обавештава јавност путем локалних медија и интернета и путем
сопствених медија. Циљ ових активности јесте обезбеђивање транспарентности рада школе, популаризација активности и информисање и
укључивање локалне заједнице у живот школе, те промоција успеха ученика и наставника. Са локалним медијима, телевизијом, радиом,
комуницирају задужени наставници, а политику представљања рада школе креира и води посебан тим наставника.
Школа има свој сајт http://www.prvatehnicka.edu.rs/ и фб страну Prva tehička škola, o чијем ажурирању брине Тим за школски сајт, као и Тим
за промоцију и маркетинг школе.
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Прилог 1

ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
ДИРЕКТОРА, НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОД.
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)
У складу са
потребама
Тачан назив
семинара у
зависности од
организатора

Стручно
усавршавање у
установи

Област
усавршавања
Закони, правилници, упутства
Педагогија, дидактика, методика
Педагошка и развојна
психологија
Комуникација и конфликти
Руковођење
ИКТ у служби образовања
Посета часовима, учешће у раду
Настав. већа, Педаг. колегијума
и тимова и заједнице учења

Начин
реализације
Ниво (у школи и ван ње)
Упознавање са прописима,
упутствима, консултације
Праћење периодичне и савремене
литературе, интернет претрага,
консултације и дискусије са
сарадницима, размена искустава,
и/или присуство на семинару
Ниво (на нивоу школе)
Присуство и евалуација

Време
реализације
Континуирано
праћење
Континуирано
Током шк. године
Континуирано
Током шк. године

Реализатор

У зависности од проблематике
Лично, у сарадњи са Педагогом
или на семинару
Лично, у сарадни са
Психологом или на семинару
Лично или на семинару
Стручна литература, часописи,
увид у реализацијуугледних
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 за професионални развој запослених и е-учење предлаже семинаре који
унапређују К4. За јачање ове компетенције планирано је и хоризонтално усавршавање. Такође, одабрани су семинари за јачање компетенције К1 и
К2 за све три групе наставника.
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Назив планираног стручног усавршавања

Време остваривања
Носиоци активности
Стручно усавршавање у установи
Наставници, тим за е-учење и стручно усавршавање,
Размена-заједница учења-примери добре праксе, К2 и К4
Једном месечно
психолог и педагог
Угледни часови, Компетенције К2, К3 и К4
У току године
Наставници
Зимски дани просветних радника, Комп. К1, К2, К3 и К4
Фебруар
ЦСУ КГ
Обуке за наставнике на тему учење у онлајн окружењу
Новембар
Психолог Бојана Поповић, педагог Драгана Зарков
Чланови СТИО, психолог Бојана Поповић, педагог
Фокус група: размена искустава о примени ИОП-а
У току године
Драгана Зарков
Презентација за одељењске старешине: "Процедуре и
По потреби
Психолог Бојана Поповић, педагог Драгана Зарков
протоколи у школи"
Стручно усавршавање ван установе
Праћење, вредновање и подстицање напредовања ученикаТоком школске године
ЦСУ Ужице
кат.бр.435, 8 бодова, Ужице, К2
Школа отворена родитељима, кат.бр. 140, 8 бодова,
Током школске године
ЦСУ Крагујевац
Крагујевац, К4
Мој ученик, потенцијална жртва, починилац или насилник,
Током школске године
ЦСУ Крагујевац
кат.бр.49, К3, П4

Годишњи план стручног усавршавања стручне службе
Планирани облик стручног усавршавања

Време реализације
Носиоци активности
Стручно усавршавање у установи
Огледни и угледни часови
Током школске године
Наставници
Активи стручних сарадника
Током школске године
Педагози Драгана Зарков и психолог Бојана Поповић
Презентације са стручних усавршавања
Током школске године
Стручна већа, педагог и психолог
Руководоци стручног већа и тимова за е-учење и
Електронски семинари / вебинари
Током школске године
професионални развој
Активности у Заједници учења
Током школске године
Педагог, психолог, чланови стручног већа
Зимски дани просветних радника, Комп. К1, К2, К3 и К4
Фебруар
ЦСУ Кг
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Стручно усавршавање ван установе
Кат. бр. 116. "Комуникацијом до успешне сарадње у школи"
Према термину
Образовни форум, Београд. Психолог Б. Поповић,
Компетенцијa К4, Приоритет П4, Бодова 8.
организатора
педагози Д. Зарков
Кат.бр. 265; Управљање стресом наставника и ученика
Према термину
Педагошко друштво Србије, Београд;
,,Зашто зебре немају чир“, К4, П2, 8 бодова
организатора
Педагог Д. Зарков и психолог Б. Поповић
Акредитован семинар који ће одабрати Актив стручних
Према термину
Педагог Д. Зарков и психолог Б. Поповић
сарадника града Крагујевца.
организатора
ТОТ обука: ,,Комуникационим вештинама до демократског
ангажовања у друштву“, Програм је одобрен од стране
Филозофски факултет Ниш;
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под
Септембар
Драгана Зарков, педагог
бројем 610-00-00854/2021-07, К3, К4, 16 бодова,
П: међупредметне компетенције,
Годишњи план стручног усавршавања
Стручног већа електротехника
Планирани облик стручног усавршавања

Време реализације
Стручно усавршавање у установи
Предавања стручњака из привреде
У току школске године
Пројектна настава
У току школске године
Угледни часови
У току школске године
Посета сајмовима
Март, мај
Зимски дани просветних радника
Фебруар
Стручно усавршавање ван установе
Кат. бр. 70. "Припрема ученика за тржиште рада-самопроц.
У договору са
вештина и представљање послодавцима". Комп. К3.
реализаторима семинара
Кат. бр. 469. "Ефикасно планирање и креирање наставе
У договору са
вежби и блок наставе орјентисане ка циљевима". Комп. К2,
реализаторима семинара
Бодова 8
Кат. бр. 629. "Eфикасан рад школских тимова усмерен на
У договору са
унапређивање образовно-васпитног рада установе".
реализаторима семинара
Компетенција К4, Приоритет П3, Бодова 8.
Кат. бр. 337. „Коришћење CMS система у настави и
У договору са
ваннаставним активностима школе“-К4, П1, Бодова 26
реализаторима семинара
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Носиоци активности
Стручњаци из привреде
Весна Михаиловић
Чланови стручног већа
Председник стручног већа, руководство школе
Руководство школе
Аутор акредитованог семинара: Фондација Темпус.
ЦСУ Крагујевац
ЦСУ Крагујевац
Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
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Годишњи план стручног усавршавања
Стручног већа хемија, неметали и графичарство
Планирани облик стручног усавршавања

Време реализације

Стручно усавршавање у установи
У току године
У току године
Стручно усавршавање ван установе
Априлски дани за наставнике хемије, Београд, К1 и К2
Април 2022.
Планирање наставе хемије-смернице за квалитетну
Током школске године
наставу. Кат. бр. 796 К1 8 бодова
Управљање пројектима из области заштите животне
Током школске године
средине. Кат.бр. 820 К2 8 бодова
Ефикасно планирање и креирање наставе вежби и блок
Током школске године
наставе орјентисане ка циљевима. Кат. бр 469 К2 8 бод.
Праћење, вредновање и подстицање напредовања
Током школске године
ученика- кат.бр.435, 8 бодова, Ужице, К2
Креативни приступ еколошким темама у школиТоком школске године
кат.бр.634, 8 бодова, Београд, К2
Дебата- кључ који отвара и гвоздена врата, кат.бр.8, 8
Током школске године
бодова, Ниш, К2
Одељенски старешина у савременој школи, кат,бр. 148,
Током школске године
24 бода, Ужице, К3
Школа отворена родитељима, кат.бр. 140, 8 бодова,
Током школске године
Крагујевац, К4
Заједница учења – примери добре праксе, К2, К4
Угледни часови, К2, К3, К4
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Носиоци активности
Чланови стручног већа
Чланови стручног већа

Клет, друштвво за развој образовања
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању , Горанска бб Смедерево
ЦСУ Крагујевац
ЦСУ Ужице
ЦСУ Београд
ЦСУ Ниш
ЦСУ Ужице
ЦСУ Крагујевац
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Годишњи план стручног усавршавања
Стручног већа геодезија и грађевинарство
Планирани облик стручног усавршавања
Заједница учења – примери добре праксе, К2, К4
Угледни часови, К2, К3, К4

Време реализације

Носиоци активности

Стручно усавршавање у установи
У току године
Чланови стручног већа
У току године
Чланови стручног већа
Стручно усавршавање ван установе

Школа отворена родитељима, кат.бр. 140, 8 бодова,
Крагујевац, К4
Ефикасно планирање и креирање наставе вежби и блок
наставе орјентисане ка циљевима. Кат. бр 469, К2,
8 бодова
Праћење, вредновање и подстицање напредовања
ученика- кат.бр.435, 8 бодова, Ужице, К2
Дебата- кључ који отвара и гвоздена врата, кат.бр.8, 8
бодова, Ниш, К2
Одељенски старешина у савременој школи, кат,бр. 148,
24 бода, Ужице, К3

Током школске године

ЦСУ Крагујевац

Током школске године

ЦСУ Крагујевац

Током школске године

ЦСУ Ужице

Током школске године

ЦСУ Ниш

Током школске године

ЦСУ Ужице

Годишњи план стручног усавршавања
Стручног већа пољопривреда, производња и прерада хране
Планирани облик стручног усавршавања
Заједница учења – примери добре праксе, К2, К4
Угледни часови, К2, К3, К4

Време реализације

Носиоци активности

Стручно усавршавање у установи
У току године
Чланови стручног већа
У току године
Чланови стручног већа
Стручно усавршавање ван установе

Планирање наставе хемије-смернице за квалитетну
наставу. Кат. бр. 796 К1 8 бодова
Ефикасно планирање и креирање наставе вежби и блок
наставе орјентисане ка циљевима. Кат. бр 469 К2 8 бод.
Праћење, вредновање и подстицање напредовања
ученика- кат.бр.435, 8 бодова, Ужице, К2

Током школске године

Клет, друштво за развој образовања

Током школске године

ЦСУ Крагујевац

Током школске године

ЦСУ Ужице
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Креативни приступ еколошким темама у школикат.бр.634, 8 бодова, Београд, К2
Дебата- кључ који отвара и гвоздена врата, кат.бр.8, 8
бодова, Ниш, К2
Одељенски старешина у савременој школи, кат,бр. 148,
24 бода, Ужице, К3
Школа отворена родитељима, кат.бр. 140, 8 бодова,
Крагујевац, К4

Током школске године

ЦСУ Београд

Током школске године

ЦСУ Ниш

Током школске године

ЦСУ Ужице

Током школске године

ЦСУ Крагујевац

Годишњи план стручног усавршавања
Стручног већа за српски и стране језике
Планирани облик стручног усавршавања

Време реализације

Носиоци активности

Стручно усавршавање у установи
Огледни и угледни часови
Презентације са стручних усавршавања

Током школске године
Током школске године

Електронски семинари

Током школске године

чланови стручног већа
Руководилац и чланови стручног већа
Руководилац стручног већа и Тим за е-учење и
професионални развој

Стручно усавршавање ван установе
К.Б.837, Компетенција: К1, Приоритет: П1,Бодова: 8
Према термину организатора
Друштво за српски језик и књижевност
Центар за стручно усавршавање запослених у
К.Б.849, Компетенција: К2, Приоритет: П3, Бодова: 8
Према термину организатора
образовању, Крагујевац
К.Б.850, Компетенција: К2, Приоритет: П3, Бодова: 8
Према термину организатора
Клет
К.Б.843, Компетенција: К2, Приоритет: П3, Бодова: 8
Према термину организатора
Клет
К.Б.857, Компетенција: К1, Приоритет: П3, Бодова: 8
Према термину организатора
Дата Дидакта
Центар за стално образовање и евалуацију
К.Б.873, Компетенција: К2, Приоритет: П1, Бодова: 8
Према термину организатора
Филошког факултета у Београду
К.Б.869, Компетенција: К1, Приоритет: П3, Бодова: 8
Према термину организатора
Друштво за стране језике и књижевности
К.Б.871, Компетенција: К1, Приоритет: П3, Бодова: 8
Према термину организатора
Master translation
Регионални центар за професионални развој
К.Б.888, Компетенција: К2, Приоритет:П3, Бодова: 8
Према термину организатора
запослених

273

Годишњи план рада Прве техничке школе у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину
Годишњи план стручног усавршавања
Стручног већа за математику, физику, рачунарство и информатику
Планирани облик стручног усавршавања
Огледни и угледни часови
Презентације са стручних усавршавања
Активности у Заједници учења

Време реализације
Носиоци активности
Стручно усавршавање у установи
Током школске године
Чланови стручног већа
Током школске године
Руководилац и чланови стручног већа
Током школске године
Педагог, психолог, чланови стручног већа
Стручно усавршавање ван установе

К.Б. 345- Државни семинар о настави математике и
рачунарства Друштва математичара Србије
Компетенција:К1, Приоритет:П3, Бодова:16
К.Б.298- Основе веб дизајна – креативни начин за развој
ученика; Компетенција:К1, Приоритет:П1, Бодова:32
К.Б.527- Оцењивање у функцији развоја и учења
Компетенција:К2, Приоритет:П3, Бодова:38
К.Б.418- Веб алатима до интерактивне наставе
Компетенција:К2, Приоритет:П1, Бодова:36
К.Б.783-Демонстрациони оглед иексперименталне
вежбе из физике за наставнике у основним и средњим
школама;Компетенција:К1, Приоритет:П3. Бодова:8
К.Б.581-Тестови знања-водич за израду и примену
Компетенција:К2, Приоритет:П3, Бодова:36
К.Б.630-Интернет учионица
Компетенција:К4, Приоритет:П1, Бодова:32

Према термину организатораонлајн семинар
Према термину организатораонлајн семинар
Према термину организатораонлајн семинар
Према термину организатораонлајн семинар
Према термину организатора
Према термину организатораонлајн семинар
Према термину организатораонлајн семинар

Друштво математичара Србије
Образовно креативни центар-Бор
Образовно креативни центар-Бор
Образовно креативни центар-Бор
Универзитет у Београду-Физички факултет
Образовно креативни центар-Бор
Образовно креативни центар-Бор

Напомена: Неке колеге за ову школску годину планирају похађање семинара који нису акредитовани, али сматрају да су им потребни ради
унапређивања својих компетенција.
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Годишњи план стручног усавршавања
Стручног већа за друштвене науке
Планирани облик стручног усавршавања

Време реализације
Носиоци активности
Стручно усавршавање у установи
Огледни и угледни часови
Чланови стручног већа
Презентације са стручних усавршавања
Током школске године
Руководилац и чланови стручног већа
Електронски семинари
Руководилац СВ и тимови за е-учење и профес. развој
Стручно усавршавање ван установе
Кат. бр. 293. "Електронски тестови". К1, П1, Бодова 36.
Средња техничка школа, Сомбор
Кат. бр. 35. "Каријерно вођење и саветовање у средњој
Београдска отворена школа
школи" Компетенција К1, Приоритет П3, Бодова 8.
Кат. бр. 439. "Е-Твининг за почетнике-први кораци".
Фондација Темпус
Компетенција К1, Приоритет П1, Бодова 8.
Кат. бр. 221. "Кључни појмови као инструмент за оствар.
Агенција за едукацију и маркетинг Дуга, Београд
исхода уч. у настави предмета историје". К1, П1, Бод. 8.
Кат. бр. 226. "Учење о ратовима 90-их на простору бивше
Удружење за друштвену историју Еroclio
Југославије". Компетенција К1, Приоритет П3, Бодова 16.
Према термину
Кат. бр. 959. "Слика и прилика-визуелна писменост и
Центар за музеологију и херитологију филозофског
организатора
ликовно наслеђе". Компет. К1, Приоритет П3, Бодова 16.
факултета, Београд
Кат. бр. 948. "Музика уз помоћ рачунара". К1, П1, Бод. 32.
Образовани креативни центар
Кат. бр. 394. "Интернет технологија у служби наставе".
Центар за унапређење наставе Abakus
Компетенција К1, Приоритет П1, Бодова 20.
Кат. бр. 97. "Безбедност деце и младих на интернету".
Nit solutions
Компетенција К4, Приоритет П4, Бодова 8.
Кат. бр. 70. "Припрема ученика за тржиште радаФондација Темпус
самопроцена вештина". Комп. К3, Приор. П3, Бодова 8.
Кат. бр. 393. Компетенција К1, Приоритет П1, Бодова 24.
Достигнућа младих у Србији-ДМуС
Кат. бр. 21. "Дечји страхови као инхибиотори напредовања
Центар за стручно усавршавање, Шабац
у развоју и учењу". Комп. К3, Приоритет П4, Бодова 8.
Кат. бр. 283. "Развијање антивизма и волонтеризма код
Према термину
Образовање плус
организатора
ученика". Компетенција К3, Приоритет П3, Бодова 8.
Кат. бр. 629. "Eфикасан рад школских тимова усмерен на
Центар за образовање Крагујевац.
унапређивање образ. Васп. рада установе". К4, П3, Бод. 8.
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Годишњи план стручног усавршавања Стручног већа за физичко васпитање
Планирани облик стручног усавршавања

Време реализације
Носиоци активности
Стручно усавршавање у установи
Огледни и угледни часови
Чланови стручног већа
Током школске године
Активности у оквиру учења нових умења
Чланови стручног већа
Презентације са стручних усавршавања
Септембар
Руководилац и чланови стручног већа
Стручно усавршавање ван установе
Кат. бр. 996. "Кооперативни приступ у савременој настави
Удружење педагога физичке културе, Ниш
физичког и здравственог васпитања". К1, П3, Бодова 8.
(Небојша Стојановић)
Кат. бр. 993. "Једна мала лопта може покренути свет".
Удружење педагога физичке културе, Београд
Према термину
Компетенција К1, Приоритет П3, Бодова 8.
(Милана Петронијевић)
организатора
Кат. бр. 1007. "Шта ученици треба да знају о физичкој
Центар за здравље, вежбање и спортске науке,
активности и исхрани и како да их томе научимо".
Београд (Вишња Ђорђевић)
Компетенција:К1, Приоритет:П3, Бодова:8
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