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1. УВОДНИ ДЕО 
 

1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
 

Закон о основама система образовања и васпитања је основ за образовање и васпитање младих 

за рад и перманентно стручно усавршавање. 

Годишњи план рада школе представља целокупне  планиране активности школе у текућој школској 

години. 

Приликом израде плана полазило се од следећих захтева: 

Kомплексност планирања - Пошто се у нашој школи образује 8 различитих образовних профила, врло 

је комплексно израдити добар план и ускладити све захтеве. Планом се разрађују и уређују сви видови 

васпитно-образовног рада. Овакво планирање омогућава и да се вреднује рад у школи.  

Kонкретност планирања - Основна тежња је да планови рада буду конкретни и да дају одговор на  

питање, шта, када, ко, где, а по могућности и како остварује поједине задатке. Углавном је предвиђено  

када ће који задатак бити реализован и одређени су извршиоци задатака. 

Реалност планирања - Важна карактеристика овог плана је реалност која се заснива на стеченом 

искуству у досадашњем раду. Основни елементи од којих се полазило приликом планирања били су: 

кадрови, материјални услови и потребно време за реализацију. У току поделе послова на извршоиоце 

водило се рачуна о степену оспособљености кадрова за одређене послове, затим о потребним 

дидактичко - техничким условима за реализацију послова и радних задатака, потребним материјалним 

средствима и томе слично. Реалност планирања обезбеђује и временска компонента о којој се водило 

рачунa, зато је план усклађен са Школским календаром за 2021/2022. годину. 

Полазне основе за израду годишњег плана рада школе су: 

 Закон  о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 

27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) 

 Закон о средњем образовању и васпитању "Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 

27/2018 - др. закон, 6/2020 и 52/2021 

 Статут средње стручне школе „Др Радивој Увалић“ 

 Наставни планови и програми свих образовних профила који постоје у школи 

 Школски програм средње стручне школе „Др Радивој Увалић“ 

 Развојни план средње стручне школе „Др Радивој Увалић“ 

 Извештај о раду школе 

 Извештај о самовредновању 

 Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа на  територији АП 

Војводине за школску 2021/2022.годину. 

 Правилник о стандардима квалитета рада установе 

 Стручно упутство за Организацију рада средњих школа 2021/2022 
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1.2.ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ 
 

Школски Развојни план је дефинисао развојне циљеве из којих произилазе примарни задаци за 

ову школску годину: 

 Унапређење безбедности и сигурности ученика( посебно у превенцији заразе од 

КОВИД19) 

 Побољшање физичког, здравственог и социјалног стања ученика 

 Увођење нових различитих видова оцењивања 

 Унапређење сарадње са родитељима 

 Сарадња са школским одбором и локалном заједницом 

 Побољшање материјално техничких услова рада школе 

  Спровођење дуалног образовања  и увођење нових образовних профила 

 Унапређење додатне подршке ученика и спровођење ИО 

 Рад са даровитим и талентованим ученицима 

 Укључивање  школе у програме међународне мобилности ученика и наставника 

 Одржавање угледних и огледних часова, примена метода активне наставе и увођење 

иновација  

 Уједначавање критерија оцењивања  

 Пројектно планирање, укључивање у међународне пројекте и сарадњу 

 Усавршавање дигиталних компетенција ради успешног остваривања наставе на даљину 

 

За несметани почетак рада у школској 2021./2022. Години извршене су одговарајуће припреме као што 

су: 

-  Усвојен распоред часова за шк.2021./ 2022.год. 

- Наставници су добили упутства за планирање и програмирање индивидуалних наставних планова и 

програма као и форму за извештаје и планове стручних већа 

- ОС добили упутства да изаберу родитеље у Савет родитеља, ОС првих разреда су одржали 

родитељске састанке и упознавање са ученицима, поштујући мере безбедности. 

- Наставници су упознати са стручним упутством за Организацију рада средњих школа 2021/2022 

-Наставници су упознати са Правилником о посебном програму васпитања и образовања. 

-Наставници, родитељи и ученици су упознати са мерама заштите здравља ученика и запослених за 

основне и средње школе(Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије) 

- извршени су потребни радови на инвестиционом и текућем одржавању школских објеката. 

-предузете су све препоручене хигијенске мере неопходне за превенцију ширења КОВИД19 

 

 

ЗАДАЦИ ПРОИЗАШЛИ ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ  

На основу Извештаја и анализa, успеха ученика у протеклој школској години, проблема који су 

пратили реализацију Годишњег плана, дефинисани су следећи задаци:  

1. Радити на унапређењу наставе, примењивати интерактивне методе и наставну технологију, који ће 

допринети ефикасности наставе и учења.  
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2. Уложити додатни напор на мотивисању ученика за додатну наставу и учешће на такмичењима. 

Постигнути резултати на такмичењима имају снажну мотивацију за ученике и развијање интелектуалне 

радозналости;  

3. Кроз допунску наставу и подстицање ученика на посећивање допунске наставе помоћи ученицима да 

стекну основна знања и могућност за праћење и учење наставних садржаја у редовној настави;  

4. Планирање и припремање за наставу треба да буде примарни задатак свих наставника. Наставници, 

који имају припреме за наставу за предмет и разред из претходне школске године, дужни су да те 

припреме допуне оним што су уочили као слабости у ранијој реализацији и прилагоде 

специфичностима одељења, у циљу ефикасности наставе и учења.  

5. Наставник је у обавези да има писане припреме за сваки наставни час и да их да на увид директору 

школе, стручним сараднику или просветним саветницима у поступку праћења реализације и евалуације 

наставе;  

6. У складу са реализацијом циљева и задатака Развојног плана школе, наставници су дужни да кроз 

рад Стручног већа и у настави, имплементирају дефинисане нивое постигнућа у поступку оцењивања и 

вредновања знања ученика.  

7. Сваки наставник је дужан да, на почетку школске године упозна ученике са начинима и 

критеријумима оцењивања за сваку оцену из своје наставне области.  

8. Одељењски старешина је дужан да ученике свог одељења упозна са Правилником о оцењивању у 

средњој школи, са обавезама и правима ученика у поступку оцењивања.  

9. Одељењски старешина је дужан да на почетку школске године упозна ученике са обавезама 

редовног посећивања наставе, начином правдања изостанака и начином покретања васпитно-

дисциплинског поступка, када постоји неоправдано изостајање.  

10. Одељењски старешина је дужан да у поступку сарадње са родитељима ученика /родитељски 

састанци/ упозна родитеље са правима и обавезама редовног ученика, планом сарадње и начином 

покретања васпитно-дисциплинског поступка, када постоје неоправдани изостанци.  

11. Одељењски старешина је дужан да води писану документацију за сваког ученика свог одељења, 

која поред основних података треба да садржи социјалну „карту“ и друге податке који ће дати реалнију 

слику услова у којим одраста ученик. Подаци се чувају на одговајући начин и дају се на увид када је то 

у интересу ученика.  

12. Наставник је дужан да води писану документацију, о реализацији наставе и постигнућима сваког 

ученика. Оцену треба схватити као повратну информацију о раду и напредовању ученика. Треба да 

буде јавна, образложена и дата пред одељењем.  

10. Наставник је у обавези да користи само прописане уџбенике од стране Министарства просвете РС 

као основну литературу, а са широм литературом да упозна ученике, али која за ученике није обавезна;  

11. Наставник је дужан да у настави користити расположива наставна средства, савремену видео-

технику и да кроз захтев Стручног већа, школа планира набавку наставних средстава у складу са 

материјалним могућностима школе;  
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12. При изради наставних планова, вођење школске документације и писање сведочанстава и диплома, 

користити службено писмо РС (ћирилица).  

13. Наставник је дужан да ради на стручном усавршавању и професионалном развоју, кроз активности 

Стручних органа школе, Регионалног центра и др. институција. 

14. Школа је обавезна да свим ученицима обезбеди безбедност и сигурност и да упозна ученике са 

Повељом о правима деце, о превентивним мерама у циљу сузбијања насиља  

15. Школа jе обавезна да остварује све активности које доприносе борби против свих облика 

дискриминације. 

16. Залагање за увођење дуалног образовања у школи. 

 

1.3. КРАЋИ ОСВРТ НА ПРОШЛОСТ  ШКОЛЕ 
 

Школа је основана након јавне расправе о кадровској структури Среза Бачка Паланка где се указао 

проблем недостатка великог броја стручњака са средњим економским образовањем.  

Одлуком Народног одбора априла 1956.год. решењем бр.5938/2-1956. основана је Економска средња 

школа у Бачкој Паланци на локацији данашњег Музеја града. 

Након полагања пријемног испита, уписана је прва генерација и то 3 одељења редовних ученика и два 

одељења вечерње школе за одрасле.У школи је био запослен 41 радник. Основни проблем се огледао у 

недостатку стручних кадрова што је захтевало хонорарно ангажовање дипломираних економиста из 

привреде. Прва генерација 120 ученика матураната  завршила је 1960. год. 

Школа је у свом 63 годишњем постојању доживљавала многе реформе мање или више успешне с 

увођењем различитих занимања односно образовних профила.  

 У хронологији постојања евидентно је било повећање броја ученика као и броја запослених у 

извођењу образовно васпитног процеса са обострано запаженим резултатима како у наставним тако и 

ваннаставним активностима. Највећи број ученика – 1939, школа је уписала шк.1975/76. год.  а 

константно ужива велуку популарност и запажен рејтинг  што је заслуга позитивних резултата. У свом 

постојању школа је имала 8 директора. 

Детаљни приказ настанка и развоја Школе током 60 година постојања дати су у Монографији “Школа 

крај старог платана” која је објављена априла месеца 2016. године. 
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2. УСЛОВИ РАДА 
 

Примена нових наставних планова и програма као и њихове измене изискују нове услове рада и 

велика материјална средства за набавку средстава и опремање кабинета.Захтев свих субјеката у 

васпитно – образовном процесу је да постојећа наставна средства максимално чувају, максимално 

користе, а да се набавка врши према могућностима школе. 

 

2.1. МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 
2.1.1 Школски објекти 

 
Средња стручна школа “ Др Радивој Увалић “ дели школску зграду заједно са школом 

Гимназије “ 20. октобар “, тако да се у редовним условима објекат користи у две смене, а промена 

смене се врши месечно. Организација рада школе зависиће од епидемиолошке ситуације, према три 

модела.  

 Први модел подразумева непоредни рад у школи са целим одељењем и трајање часова 45 

минута.  

 Други модел подразумева поделу одељења у групе које би се смењивале на следећи 

начин: једне недеље прва група је у школи понедељком, средом и петком а друга 

уторком и четвртком. Следеће недеље ученици присуствују непосредно у настави по 

обрнутом распореду. Група ученика која не долази у школу, прати наставу на даљину. 

Чадови трју 45 минута. 

 Трећи модел подразумева наставу и учење на даљину за све ученике. 

Школска година почиње 1. септембра у преподневној смени, према првом моделу. 

У школској згради се користи 29 учионицa,  8 кабинета, фискултурна сала, библиотека, 

амфитеатар-свечана сала, наставничка зборница, канцеларије школског педагогаи психолога, 

канцеларија секретаријата и  канцеларија директора школе, као и  школски хол,ходници, просторија за 

помоћно особље,просторија школске архиве, просторија за видео- надзор и разговоре са родитељима и 

ученицима,санитарни чворови .  

 

2.1.2 Наставна средства 
 

За потребе мултимедијалне наставе у школи је обезбеђено девет видео пројектора са 

пројекционим платном. Школа поседује  видео надзор.  

За потребе коришћења електронског дневника све учионице и кабинети су повезани на 

интернет. 

Кабинет за куварство,поседује савремене вишенаменске пећнице,затим професионални радни 

сто и фрижидере ,што је у складу са нормативима предвиђеним за извођење часова вежби из предмета 

куварство и посластичарство. 
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За потребе извођења наставе из предмета услуживање постоји неопходна опрема ( столови и 

инвентар) у складу са прописаним стандардима опреме за овај наставни предемет. Из средстава 

добијених од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину купљена је опрема за фискултурну салу 

( козлић, струњаче, шведске клупе, сто за стони тенис, морнарске лестве, кошаркашки обручи и табле и 

други реквизити).Такође у свлачионицама у фискултурној сали постављени су бојлери и туш батерије. 

Школа је опремљена са 113 компјутера, фотокопир апаратом, 10 штампача,телефакс апаратом. 

За потребе извођења наставе у образовном профилу туристички техничар постоји рецепцијски пулт. У 

школи постоји интерактивна табла, комплети лаптопова и пројектора и 10 таблета 

 

 

Наставна средства Количина 

Компјутери 113 
Лаптоп 10 

Штампач 10 
Видеопројектор 9 

Скенер 1 
Пројекциона платна 3 
Фотокопир апарати 2 

Плазма лцд телевизори 4 
Музичке линије 2 

Фотоапарат 2 
Камера 1 

Факс 1 
Графоскоп 1 

Сто за стони тенис 1 
Таблет 10 

Интерактивна табла 1 

 
 

У овој школској години у зависно од расположивих новчаних средстава а у циљу побољшања 

материјално техничких услова рада планира се: 

- Хобловање паркета у учионицама, зборници, библиотеци, канцеларијама 

- Набавка намештаја за 2 кабинета, 3 учионице и канцеларију 

 

- Кречење 4 учионице 
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2.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 
 

 

Структура запослених у школској 2021/2022: 

 

наставно особље 57 

Ваннаставно особље 17 

Укупно 74 

 

 

У ваннаставно особље убрајају се: 

 

 директор школе, 

 школски педагог, 

 школски психолог 

 библиотекар, 

 организатор практичне наставе, 

 секретар школе, 

 шеф рачуноводства, 

 финансијско-административни радник, 

 техничар одржавања информационих система и технологија 

 школски домар, 

 чистачице. 

 
ДИРЕКТОР 

 

Томислав Ђуретић, професор физичког васпитања са 20 година радног стажа. Има положен стручни 

испит за наставика физичког васпитања. 

 

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА 

 

Психолог: Санела Марковић, дипломирани психолог 

Педагог: Далиборка Борковић, мастер педагог 

АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ 

Секретаршколе: Јелена Лазаревић,дипломираниправник 

Књиговодство: Иванка Ајдер шеф рачуноводства 

Административно финансијски радник: Пудар Милош,дипломирани  правник   

ПОМОЋНО ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

5 радника на одржавању чистоће и школскид омар. 

Спремачице: 

Јегдић Нада, зграда 2, спрат први и фискултурна сала  

Гемеш Соња, два амфитеатра, приземље у згради 2, канцеларија педагога,библиотека 

Николчић Биљана,зграда 2, други и трећи спрат, 

Вакула Сандра, први улаз  десна страна, канцеларије директора и секретара 
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Абаџић Слободанка, други улаз лева страна, наставнички WC 

Домар:Петровић Дејан 

 

 

Хол школе пред прославу Дана школе. 

 

 

     Кабинет информатике  

     

 

Школска библиотека 
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Фискултурна сала школе 
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3. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 
 

За успешно реализовање стручног дела наставних планова и програма (часови практичне 

наставе, блок настава, вежбе, професионална пракса, као и поједини садржаји општеобразовних 

предмета: посета изложби, градској библиотеци, активностима Културног центра...) школа је упућена 

на сарадњу са социјалним партнерима како у самом граду тако и на територији Општине.  

За реализацију практичне наставе из подручја рада трговине поред властитиог кабинета, 

користимо и одређени број продавница.Обзиром на смањен промет роба и услуга, један део часова 

практичне наставе  се реализује и у објектима  приватних предузетника са којима су потписани уговори 

о сарадњи . 

Школа је обезбедила у самом школском објекту адекватан реновиран и опремљен кабинет за 

угоститељску струку, тако да ће се један део часова вежби  обављати у истоименом кабинету, као и у 

хотелима, ресторанима и кухињама предшколских, основношколских установа и геронтолошког 

центра, Објекти у којима ученици обављају практичну наставу су: 

1. Угоститељско-посластичарска радња „ПРИНЦЕЗА“ 

2. Угоститељска радња „ДУНАВ ИТ “ 

3. Ресторан „БАЧКИ ДВОР“ Вајска 

4. GRAND hotel & restaurant 

5. Угоститељска радња ресторан „ИДИЛА“ 

6. ДОО „ТУРИСТ“ 

7. ДОО „ЦЕНТРАЛ ГХ БП“ 

8. ДОО „ДУНАВПРЕВОЗ“ 

9. ДОО „DELHAIZE SERBIA“ 

10. АД „ПОДУНАВЉЕ“ 

11. Трговина мешовитом робом „КАСИЦА-С“ 

12. СТР „ЂЕНИН“ 

13. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ 

14. Путничка агенција „МК ТРАВЕЛ“ 

15. Туристичка агенција „ШАЈКА“ 

16. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 

17. РЕСТОРАН ТАЈНИ ЗАЧИН 

18. ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „Дунав тоурс“ 

19. ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „L&M TOURS“ 

20. ДОО Пашин-Фарм 

21. доо Гастро бар 

22. Угосатитељска радња ИКОБАЈА 

23. СЗТР ВОДОВОД 

24.  ДОО ДАЛУРИ кетеринг 

25. Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин 

26. ДОО GRAND GROUP 

Уговором потписаним измећу поменутих објеката и наше школе јасно су прецизирани услови под 

којима ученици обављају практичну наставу и професионалну праксу у овим објектима. 
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Од осталих објеката друштвене средине који ће се користити за остваривање програмских 

садржаја су Дечија установа „Младост“, градска библиотека «Вељко Петровић», галерија културног 

центра, Туристички савез општине Бачка Паланка, туристичке агенције у граду, две преостале средње 

школе у Бачкој Паланци, као и терени спортско - рекреативног центра „Тиквара“. 

Школа ће у овој шк.год. наставити процедуру тражења дозволе за додатну делатност како би 

могли у догледној перспективни радити на отварању школске кантине односно ресторана што изискује 

велике припреме и ангажовање. 

Такође, од школске 2021/2022. године школа ће продубити сарадњу са Културним центром 

Бачка Паланка у чијем је саставу Музеј града. Планира се да ученици образовног профила туристичко-

хотелијерски техничар део професионалне праксе обављају у овој установи. 

 Школа максимално користи све постојеће ресурсе средине и сарадња је обострано оцењена као 

задовољавајућа. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

4.1 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 
 

4.1.1.БРОЈ ОДЕЉЕЊА ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА 
 

Школа образује ученике у два подручја рада: 

Економија, право и администрација – образовни профили:  

Економски техничар  

Финансијски  техничар  

Пословни администратор 

 

Трговина, угоститељство и туризам – образовни профили :  

Трговац  

Конобар 

Посластичар  

Кувар  

Туристичко-хотелијерски техничар 

 

       Укупан број одељења у школи је 22 од чега су 16 одељења у четворогодишњем трајању, и 6 

одељења у трогодишњем трајању са следећим образовним профилима: 

СМЕР БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

Економски техничар  4 

Финансијски техничар  
 

4 

Пословни администратор  
 

4 

Туристичко-хотелијерски 

техничар 

3 

Туристички техничар  

 

1 

Трговац0,5 + 0,5 + 0,5 1,5 

Кувар 0,5 + 0,5 + 1 2 

Конобар 0,5 + 0,5 + 0,5 1,5 

Посластичар 0,5+0,5 +0 1 
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4.1.2.БРОЈНО СТАЊЕ ПО ОДЕЉЕЊИМА, УЧЕЊУ СТРАНОГ ЈЕЗИКА И 

ИЗБОРНОМ ПРЕДМЕТУ 

Одељење 

 
Мушки Женски Укупно Путника 

Руски 

(други 

страни) 

Енгл. 

Нем. 

(други 

страни) 

Грађ. 

васп. 

Вер. 

наст. 

I/1 5 23 
28 

13  28  3 25 

I/2 7 21 
28 

19  28  9 19 

I/3 8 22 
30 

12 5 30 25 6 24 

I/4 9 21 
30 

17 7 30 23 8 22 

I/5 10 12 
22 

11  22 10 4 18 

I/6 9 15 
24 

12  24  11 13 

Свега 48 114 162 84 12 162 58 41 121 

II/1 6 14 
20 

4  20  3 17 

II/2 4 21 
25 

17  25  6 19 

II/3 5 23 
28 

8 6 28 22 4 24 

II/4 9 18 
27 

8 4 27 23 6 21 

II/5 17 8 
25 

10  25  5 20 

II/6 14 10 
24 

16  24  3 21 

Свега 55 94 149 63 10 149 45 27 122 

III/1 7 20 
27 

9  27  1 26 

III/2 1 14 
15 

10  15  5 10 

III/3 5 21 
26 

11 9 26 17 3 23 

III/4 6 24 
30 

16 8 30 22 9 21 

III/5 12 13 
25 

4  25 13 8 17 

III/6 11 15 
26 

20  26  5 21 

Свега 42 107 149 70 17 149 52 31 118 

IV/1 11 14 
25 

9  25  6 19 

IV/2 7 15 
22 

13  22  4 18 

IV/3 6 21 
27 

11 6 27 21 7 20 
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Ове школске године имамо 275 путника, што чини 48,02% на нивоу школе. 

Највећи број ученика путника је из места наше општине, док је мањи број ученика путника из 

других општина, првенствено Новог Сада , Бача и Бачког Петровца. 

И даље велики број ученика путника представља отежавајућу околност за сам образовно – 

васпитни процес посебно за организацију ваннаставних активности.Ред вожње не може у потпуности 

да се подеси према потребама школе иако превозничке куће инсистирају на доброј сарадњи ( увођењем 

ђачких линија за време радних субота, померањем реда вожње). 

И ове школске године ученици из Општине Бач имају свој ђачки аутобус што представља 

велику помоћ за ученике путнике. 

4.1.3.БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV/4 18 8 
26 

10 9 26 17 8 18 

Свега 42 58 100 43 15 100 38 25 75 

Укупно 187 373 560 260 54 560 193 124 436 

Образовни 

профил 

IV 

степ. 

I раз. 

III 

степ. 

I рaз. 

IV  

степ. 

II раз. 

III   

степ. 

II раз. 

IV 

степ. 

III раз 

III 

степ. 

III раз. 

IV 

степ. 

IV раз. 

IV ст. 

укупно 

III ст. 

укупно 

Економски 

техничар 

28 
/ 

25 
/ 

27 
/ 

25 
105 

/ 

Финансијски 

техничар 

28 
/ 

20 
/ 

15 
/ 

22 
85 

/ 

Пословни 

администрат 

30 
/ 

28 
/ 

26 
/ 

27 
111 

/ 

Туристичко-

хотелијерск

и техничар 

30 

/ 

27 

/ 

30 

/ 

26 

113 

/ 

Трговац / 11 / 13 / 12 / / 36 

Конобар / 11 / 12 / 13 / / 36 

Кувар / 11 / 12 / 26 / / 49 

Посластичар / 13 / 12 / / / / 25 

СВЕГА 116 46 100 49 98 51 100 414 146 
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4.1.4.ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ УЧЕНИКА 
 

Број новоуписаних ванредних ученика у школској 2021/2022 години на доквалификацији је 24 од чега 

7 трговинских техничара, 15 кулинарских техничара и 2 угоститељска техничара. Један ученик је на 

преквалификацији за образовни профил кувар. 

 Ученици на ванредном школовању потписују уговор сa Школом и добијају решење о признатим 

испитима као и испитима које треба да полажу. 

 Уколико се упише оптималан број кандидата, школа може да организује за ванредне ученике 

припремну и консултативно - инструктивни рад, што се из праксе предходних година показало веома 

позитивно. 

Ванредни испити ће бити организовани сваких месец дана, а полагање завршних односно матурских 

испита само у прописаним роковима, о чему ће своју сагласност дати Школски одбор. 

 

4.1.5.МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА 
  

Најдрастичнијим обликом неуспеха у школи сматра се напуштање школовања. Статистика показује да 

око 1% ученика наше школе напушта школу и то углавном  у трећем тромесечју. Узроке можемо 

тражити међу узроцима неуспеха уопште, а то су: разочараност школом, неповерење у сопствене 

могућности, одбаченост од вршњачке групе, притисак од стране породице, недостатак амбиције и 

мотивације и слично.  

Посебно треба напоменути да школа ради на мерама подршке деци која спадају у ризичне групе 

активним праћењем њихове адаптације, постигнућа и обезбеђивањем материјалне подршке. Конкретне 

акције су описане у табели испод. 

 

Фактори који утичу на рано напуштање школовања 

- потичу из сиромашних породица; 

- потичу из маргинализованих мањина; 

- припадају рањивим групама; 

- доприносе породичном буџету, преузимају одговорности одраслих; 

- имају породичне проблеме или потичу из дисфункционалн епородице; 

- уколико су родитељи рано напустили школу вероватније је да ће и деца; 

 

Табела: Мере спречавања осипања ученика 

Мере  Активности  Носиоци активности 
Критеријуми и мерила 

остварености  

Идентификовање 

ученика који спадају у 

ризичну групу од раног 

напуштања школовања 

Израда социјалне карте 

одељења 

ОС, педагог, психолог Постојање социјалне 

карте 

Помоћ при адаптацији 

ученика на нову 

-Истраживање 

-Сајам интересовања 

ОС, педагог, психолог, 

ученички парламент 

Резултати истраживања 

-организован Сајам 
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школску средину интересовања 

 

Саветодавни рад са 

ученицима 

Индивидуални разговори Педагог, психолог Број обављених 

разговора 

Саветодавни рад са 

родитељима 

-Индивидуални 

разговори са циљем 

јачања родитељских 

компетенција 

-родитељски састанци 

Педагог, психолог, ОС Број обављених 

разговора 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

Усмеравање ученика на 

остваривање финансијске 

помоћи 

ОС, педагог, психолог Број упућених дописа 

Систем каријерног 

вођења 

-Тестирање 

професионалних 

интересовања 

Промовисање 

високошколских 

установа 

Педагог, психолог, ОС -ученици су 

припремљени за даље 

напредовање у каријери 

-ученици знају свој 

каријерни пут након 

средње школе 

 

Промоција свих 

образовних профила у 

школи 

1.формирање тима за 

маркетинг 

2.израда пропагадног 

материјала 

3. медијско 

представљање 

4. посета основним 

школама 

-директор, 

-Тим за маркетинг 

 

-основци упознати са 

профилима у школи 

-профили медијски 

представљени 

Пружање подршке 

наставницима за рад са 

ученицима са 

проблемима у 

Понашању 

1.идентификовање 

потреба 

2.организовање подршке 

директор, педагог, 

психолог, 

наставници 

-наставницима пружена 

помоћ, 

-организовани 

семинари  

Јачање сарадње са 

социјалним партнерима 

1.обилазак послодаваца 

2.израда акта о сарадњи 

директор, 

организатор практичне 

наставе 

-послодавци спремни да 

запосле свршене 

ученике 

-послодавци познају 

ученике 

Материјална подршка 1.Прикупљање одеће и 

школског материјала 

Наставници, ученици,  -одељенске старешине 

сакупљају за ученике 

који имају нижи 

социјални статус и желе 

помоћ  

 

4.1.6.СОЦИЈАЛНА КАРТА ОДЕЉЕЊА 
 

Највећи проценат родитеља ученика је са завршеним четворогодишњом односно трогодишњом 

школом . Мањи проценат је са завршеном основном школом, док је занемарљив број родитеља  са 

високим и вишим образовањем.  
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Велики број породица је са оба или једним  незапосленим родитељем што чини отежавајућу 

околност за материјалне издатке: код набавке уџбеника, трошкова превоза, одлазака на екскурзије, 

набавке униформи, трошкови санитарног прегледа, трошкови редовног осигутарања. 

Велики број ученика живи у породицама где су родитељи разведени (102) а што условљава 

често пресељење деце из једног места боравка у друго. 6,96% ученика живи у дефицијентним 

породицама где је један од родитеља умро. Ученицима из дефицијентних породица и другим 

ученицима којим је то неопходно се пружа континуирана педагошко-психолошка подршка. У односу 

на претходне године, повећан је број ученика који наставу похађају према индивидуалном образовном 

плану. 

Одељење Укупан 

бр. 

ученика 

Живе са 

оба 

родитеља 

Са једним 

родитељем/други 

умро 

Са једним 

родитељем/развод 

Живи у 

хранитељској 

породици 

Претходни 

разред 

завршио по 

ИОП-у 

Породице 

корисници 

ЦЗСР 

1-1 28 21 1 5 1 0 1 

1-2 28 24 2 2 0 0 0 

1-3 30 25 0 5 0 0 0 

1-4 30 22 2 6 0 0 0 

1-5 22 15 0 6 1 3 0 

1-6 24 14 4 6 0 1 0 

2-1 20 17 0 3 0 0 0 

2-2 25 19 2 4 0 0 0 

2-3 28 20 0 8 0 0 0 

2-4 27 20 0 7 0 0 0 

2-5 25 16 0 9 0 0 1 

2-6 24 14 10 0 0 2 0 

3-1 27 21 1 5 0 0 0 

3-2 15 11 0 4 0 0 0 

3-3 26 24 0 2 0 0 0 

3-4 30 21 9 0 0 0 0 

3-5 25 18 3 4 0 2 2 

3-6 26 15 4 7 0 1 1 

4-1 25 18 0 7 0 0 0 

4-2 22 17 1 4 0 0 0 

4-3 27 20 0 6 1 0 0 

4-4 26 20 0 5 1 0 0 
Укупно 560 412 39 102 4 9 5 

 

4.2. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Организација рада школе  у школској 2021/2022 години зависиће од епидемиолошке ситуације, 

према три модела.  

 Први модел подразумева непоредни рад у школи са целим одељењем и трајање часова 45 

минута.  

 Други модел подразумева поделу одељења у групе које би се смењивале на следећи 

начин: једне недеље прва група је у школи понедељком, средом и петком а друга 

уторком и четвртком. Следеће недеље ученици присуствују непосредно у настави по 
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обрнутом распореду. Група ученика која не долази у школу, прати наставу на даљину. 

Чадови трју 45 минута. 

 Трећи модел подразумева наставу и учење на даљину за све ученике. 

Школска година почиње 1. септембра у преподневној смени, према првом моделу. 

Онлајн наставa, уколико буде било потребе за њом,  ће се одвијати у овиру Google clasroom 

платформе, као и прошле године. Препорука за наставнике је да се настава на даљину прати у реалном 

времену, снимањем и стримовањем часова. Сваки предмет имаће своју гугл учионицу. Материјали и 

задаци ће се постављати оним данима када одређен разред има дати предмет по распореду. Наставници 

су упознати са алатима за обраду и проверу знања, али у плану су и додатна усавршавања. За ученике 

који немају услове за праћење наставе на даљину, комуникација ће се организовати преко вибера или 

телефонским путем. 

Ученици су добили распоред часова усвојен на Наставничком већу, и ученици су упознати са 

појединим члановима из Закона о основама система образовања и васпитања (права детета и ученика), 

правила понашања и одевања у школи, као и кућним редом школе. Упознати су и са мерама заштите 

здравља. 

Теоријска настава, као облик редовне наставе, држи се у специјализованим учионицама и 

класичним учионицама.Вежбе као облик редовне наставе држе се према наставним плановима и 

програмима у специјализованим учионицама.Практична настава за све образовне профиле, одвија се у 

специјалнизованим кабинетима и у угоститељским објектима са којима школа има потиписане уговоре. 

Блок настава из агенцијског и хотелијерског пословања, одвија се делом у школи делом у 

угоститељско-туристичким објектима са којима школа има потписане уговоре. Од прошле шкослке 

године, ученицима образовних профила кувар, конобар и посластичар имали су прилику да 

професионалну праксу обављају у Бањи Јунаковић. Од школске 2021/2022 године се сарадња 

проширује тако да ће ученици образовних профила кувар, конобар и туристичко-хотелијерски 

техничар и блок наставу обављати у бањским објектима. 

 

A)  Настава у разредно часовном систему - број седмица 

 
 

Образовни 

профил 

 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Економ.техн. 

Фин.техничар 
37 36 36 33 

Пословни 

администратор 

37 37 36 32 

Трговац 35 35 32 / 

Кувар,посластичар 34 32 30 / 

Конобар 34 32 30 / 

Туристичко-

хотелијерски тех. 

33 32 31 30 

 

 



   

19 
 

 

Б) Број седмица наставе у блоку 
 

 

 

Образовни профил I разред II разред III разред IV разред 

Економски техничар 

Финансијски техничар 
/ 1 1 1 

Пословни 

администратор 

/ / 1 2 

Трговац  2 

практична 

настава 

2 

 практична 

настава 

2 

 практична 

настава 

/ 

Кувар, посластичар 2+1ПП 3+1ПП 4 / 

Конобар 2+1ПП 3+2ПП 4 / 

Туристичко-

хотелијерски тех. 

3+1ПП 4+1ПП 4+2ПП 4 

 

 

4.3. РИТАМ РАДНОГ ДАНА 
 

Школску зграду делимо са Гимназијом „20.октобар”, тако да се врши промена смена месечно у 

послеподневним часовима с почетком наставе у 13 и 30 часова, а у преподневној смени с почетком у 7 

и 30 часова.  

Часови трају 45 минута с одговарајућим паузама после сваког часа, с тим што је велики одмор 

након другог часа и траје 15 минута.  

У изузетним случајевима због објективних околности часови се равномерно скраћују при чему 

постоји прописан распоред звоњења.  

Уколико се епидемиолошка ситуација погорша, у складу са упутствима министарства 

непосредни рад са ученицима ће бити организован по групама, без промене распореда часова.   

Од 01.09.2021. године почиње школска 2021./2022. година у преподневној смени од 07 часова и 

30 минута.  

Распоред часова је саставни део овог документа и дат је као прилог. 

  

4.4. ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ 
 

 У циљу безбедности ученика као и свих запослених у школи је организовано радовно дежурство 

за наставнике и ученике.Осим редовног дежурства наставника за време одмора, уведено је пасивно 

дежурство професора за време часова,  што је показало позитивне резултате. Наставник који дежура 

одређен час, дежура и одмор пре и после тог часа. Због увођења додатних мера заштите, ове школске 

године биће појачана дежурства наставника да би се строго водило рачуна о томе да ли ученици носе 

маске и поштују прописану дистанцу. 
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 Дежурни ученици су упознати са својим дужностима и обавезама. Правила понашања дежурних 

ученика су истакнути на месту дежурста ученика. 

 А) Дежурства ученика 

 Дежурни ученик је дужан да: 

 Дође у школу 10 минута пре првог часа и дежура до краја седмог часа ; 

 Пријави одсутног дежурног ученика наставницима који су задужени за координацију 

дежурства; 

 Дежурство обавља на местима која су за то предвиђена за дежурне ученике(два пункта); 

 На почетку дежурства преузима Свеску дежурства од помоћног особља школе; 

 Поздравља особе које долазе у школу,пита за разлог посете и евидентира све 

посетиоце(родитеље ученика и друга лица која улазе у школу) уписивањем њихових личних 

података и разлога доласка у Свеску дежурства; 

 Свеску дежурства редовно попуњава и води рачуна о њеној уредности; 

 Најављује странку наставнику, директору или другом лицу кога посетилац посећује и прати је 

до канцеларије или простора за пријем родитеља; 

 Уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у школи и о њима 

одмах обавештава дежурне наставнике, помоћно-техничко особље, педагога, психолога, 

секретара или директора школе; 

 Упозорава друге ученике да није дозвољено окупљање око места предвиђеног за дежурне 

ученике; 

 За време великог одмора помаже дежурним наставницима који воде рачуна о безбедности 

ученика; 

 Чита обавештења одељењима којима је намењено обавештење и проверава да ли су сви 

обавештени; 

 Води рачуна о дисциплини и реду у холу школе; 

 Помаже млађим ученицима око сналажења у школској згради 

 Врши обавезе  Еко патроле (води евиденцију о прикупљању лименки и другог рециклажног 

материјала, очитава струјно бројило и водомер – једном месечно уз сарадњу домара, одржава 

био башту) 

На крају дежурства предаје Свеску дежурства помоћном особљу школе 

Недељни распоред дежурстава ученика у току школске године утврђује задужени професори Харак 

Аранка и Биљана Јовин. Дежурство обављају ученици трећих и четвртих разреда по устаљеном 

распореду. 

Дежурство наставника: 

  1 2 велики одмор 3 4 5 6 7 

Пон Лазаревић 

Милан 

Кнежевић 

Бранко 

Краљ Маја      

Вулић Зоран 

Вулић 

Зоран 

Буквић 

Драгана 

Колунџија 

Драгана 

Зеленбаба 

Александра 

Бороцки 

Маја 

Ут  
Лазаревић 

Милан 

Радановић 

Крстанка 

Грбић 

Драгана 

Козомора 

Слађана 

Козомора 

Слађана 

Ћулибрк 

Злата 

Потић 

Снежана 

Фодора 

Бранислав 

Ћорда 

Даница 

Сре 
Иванишевић 

Станислава 

Петрић 

Милица 

Бугарски 

Милан    

Матић 

Драгана 

Матић 

Драгана 

Петровић 

Александар 

Шуњкић 

Мирослав 

Радојевић 

Бојана 

Видовић 

Светлана 
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Че  Лазаревић 

Милан 

Мирковић 

Бојана 

Шкаво 

Данијела 

Петрић Петар 

Петрић 

Петар 

Попадић 

Миљана 

Родић 

Југослава 

Пудар 

Милош 

Срдић 

Александра 

Пе 
Потић 

Александар 

Дошеновић 

Сара 

Бубања 

Татјана 

Јарчевић 

Сања 

Јарчевић 

Сања 

Кнежевић 

Милош 

Кујунџић 

Биљана 

Бошков 

Тијана 

Баљ 

Слађана/  

Вуков Мања 

 

 

4.5. КАЛЕНДАР ДАТУМА ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 
 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се остварују у току два 

полугодишта. 

Прво полугодиште почиње 1. септембра 2021. године, а завршава се 23. децембра 2021. године. Прво 

полугодиште има 80 наставна дана. 

Друго полугодиште почиње 10. јануара 2022. године и завршава се:  

- 24. маја 2022. године,  за ученике четвртог разреда гимназија и има 85 наставна  дана,   

- 31. маја 2022. године, за ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда 

трогодишњих средњих стручних школа и има 90 наставних дана и 

- 21. јуна 2022. године, за ученике првог, другог и трећег разреда гимназија, четворогодишњих 

средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних 

школа и има 105 наставна дана.  

Друго полугодиште за ученике првог и другог разреда трогодишњег, односно првог, другог и трећег 

разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је наставним планом и програмом прописана 

реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, 

завршава се најкасније 10. августа 2022. године.   

Образовно-васпитни рад остварују се: 
- у првом и другом разреду трогодишњег и у првом, другом и трећем разреду четворогодишњег 

образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана  
- у трећем разреду трогодишњег и четвртом разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне 

наставне седмице, односно 170 наставних дана. 
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе 

остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на 
годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, 
односно наставних дана. 

Табеларни преглед школског календара за средње школе са седиштем на територији Аутономне 

покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов 

саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално.  

Први квартал има 40, други 40 и трећи 52 наставних дана.  

Четврти квартал има 53 наставнa  данa  за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и 

четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних 

школа, 38 наставних дана за ученике трећег разреда трогодишњих стручних школа и  четвртог разреда 

четворогодишњих стручних школа и 33 наставнa дана за ученике четвртог разреда гимназије. 

У школи се обележава: 
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- 21. октобар - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, као радни и наставни дан  

- 08. новембар  - Дан просветних радника   

- 11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни и ненаставни дан 
- 27. јануар - Свети Сава – школска слава, као радни и ненаставни дан 

- 15. фебруар  - Сретење – Дан државности, који се празнује 15. и 16. фебруара 2021. године, као нерадни 

дани 

- 22. април - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском 

рату, као радни  и наставни дан 
- 01. мај - Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3. маја 2022. године, као ненаставни дани 

- 09. мај - Дан победе као радни и наставни дан. 

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

празника: 

- Православни верници - на први дан крсне славе; 

-  Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 

односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од 

Великог петка закључно са другим даном празника; 

-  Припадници Исламске заједнице – 02. маја 2022. године, први дан Рамазанског бајрама и 20. 

јула 2022. године, први дан Курбан-бајрама.  

-  Припадници Јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура и 16. 

априла 2022., први дан Пасха или Песах. 
- У среду, 06. октобра 2021. године, настава се изводи према распореду часова за петак. 

- У суботу, 02. априла 2022. године, настава се изводи према распореду часова од понедељка.  
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4.6. ЕКСКУРЗИЈЕ, СТРУЧНИ ИЗЛЕТИ, ПОСЕТА САЈМОВИМА 
 

Уколико се обезбеде адекватни услови, програм екскурзија и осталих слободних активности 

спроводиће се према уобичајеном плану. 

У циљу повезивања теорије и праксе, уочавања друштвених и економских односа, упознавања 

нових култура и обичаја, планира се извођење ђачких екскурзија. Екскурзије ће се организовати у 

складу са Правилником о извођењу ђачких екскурзија, летовања, зимовања и камповања прописаним 

од стране Министарства просвете . Екскурзија ће се реализовати само уколико се за исту изјасни 60 % 

ученика истог разреда. Екскурзије се планирају за пролећни период.  

         а)  за ученике првог , другог и трећег  разреда планира се трајање екскурзије од једног  до 4 дана у 

оквиру  републичких граница, 

         б) за ученике трећег завршног и четвртог разреда  пет дана  до шест дана одласка у иностранство 

      Директор школе ће током септембра месеца именовати Комисију за ђачке екскурзије. У оквиру 

комисије биће именоване стручне вође пута за сваки разред. Комисија за извођење екскурзије биће 

састављена из реда одељењских старешина од првог до четвртог разреда, затим испред Савета 

родитеља по један члан за сваки разред , као и секретар школе. 

 Детаљан план извођења екскурзије биће накнадно донесен. 

Планира се једнодневна екскурзија за ученике који су се определили за верску наставу. 

Предметни наставник верске наставе организоваће посету манастирима и верским објектима на 

Фрушкој Гори. План једнодневне екскурзије биће детаљно презентован Наставничком већу. 

Предметни наставници стручних предмета у образовном профилу туристички техничар и 

туристичко-хотелијерски техничар планирају извођење два стручна излета, по један у првом и другом 

полугодишту. Програм стручних излета састављају сами ученици овог образовног профила и 

предметни наставници.  

Планирају се најмање две посете сајмовима: у октобру месецу Међународни сајам књига у 

Београду и Сајам образовања „Путокази“ у Новом Саду – март/април. 
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5. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 
 

5.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
Наставничко веће је највиши и најодговорнији стручни орган Школе. Његов састав чине наставници и 

стручни сарадници. Седницама Наставничког већа руководи директор Школе.  

 

 Чланови  Наставничког већа у шк.  2021./ 2022. години 

 

Пејаковић Милијана 

Попадић Миљана 

Настић Јелена 

Мирковић Бојана 

Баљ Слађана 

Вуков Мања  

Гордић Марија 

Павин Јелена 

Шуњкић Мирослав 

Шуша Софија 

Јурица Ружица 

Грбић Драгана 

КолунџијаДрагумило Драгана 

Зеленбаба Александра 

Петровић Александар 

Лазић Нада 

Марковић Санела 

Баришић Југослава 

Тркуља Владимир 

Бороцки Маја 

Јелић Милева 

Бошков Тијана 

Матић Драгана 

Петрић Петар 

Петрић Милица 

Калаба Драго 

Потић Снежана 

Срдић Александра 

Булајић Марија 

Ћорда Даница 

Кнежевић Бранко 

Јовин Биљана 

Радановић Крстанка 

Шајиновић Нинослава 

Вулић Зоран 

Харак Аранка 

Кујунџић Биљана 

Влајић Слађана 

Фодора Бранислав 

Бугарски Милан 

Краљ Маја 

Шкаво Данијела 

Јарчевић Сања 

Шијаков Мирјана 

Бубања Татјана 

Ћулибрк Злата 

Николашевић Ана 

Зимоња Драгана 

Кнежевић Милош 

Потић Александар 

Борковић Далиборка 

Ђуретић Томислав  

Шобот Срђан 

Адамов Душан 

Магдалена Арсић 

Лазаревић Милан  

Радојевић Бојана  

Пудар Милош 

Видовић Светлана 

Буквић Драгана 

 

Седница Наставничког већа заказује се неколико дана раније, а за сваку тачку дневног 

реда именује се радник који је задужен за излагање на седници. Седнице се најчешће 

заказују три дана пре одржавања, а уколико се укаже потреба због хитности, седница 

се заказује истог дана, а дневни ред се утврђује на самој седници. О раду седница 

Наставничког већа води се записник у посебној књизи. У условима онлајн наставе, 

седнице се могу одржати онлајн на гугл зборници. 
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Предвиђене су следеће седнице: 
 

Септембар: 

1. Разматрање извештаја о раду директора школе  

2. Разматрање Извештаја о раду школе  

3. Утврђивање предлога Годишњег плана рада школе  

4. Ученички динар и осигурање ученика 

5. Извештај о самовредновању 

6. Извештај о реализацији плана стручног усавршавања 

7. План стручног усавршавање 

8. Извештај о реализацији развојног плана на годишњем нивоу 

9. Извештај Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Новембар 

1. Анализа успеха на првом класификационом периоду  

2. Васпитно - дисциплинске мере 

Децембар 

1. Анализа резултата образовно-васпитног рада на полугодишту  и мере унапређења 

2. Васпитно - дисциплинске мере 

3. Извештај Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

4. Полугодишњи извештај о раду директора 

Март 

1. Aнализа успеха на трећем класификациооном периоду 

2. Васпитно-дисциплинске мере 

Мај 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика завршних разреда на крају наставне године 

2. Организација и спровођење матурског и завршног испита 

3. Усвајање распореда полагања разредних и поправних испита 

Јун 

1. Анализа успеха у јуну месецу 

2. Анализа постигнутих резултата на матурском/завршном испиту, разредним и 

поправним испитима 

3. Доношење Одлуке о додели дипломе „Вук Караџић” 

4. Доношење Одлуке о избору ученика генерације 

5. Доношење Одлуке о додели похвалница ученицима завршних разреда 

6. Прелиминарна подела часова 

7. Комисије за упис ученика 
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Август 

1. Организовање припремне наставе 

2. Именовање комисија за полагање матурских и завршних испита 

3. Предлог и разматрање распореда часова за школску 2020/2021 годину 

4. Доношење одлуке о коришћењу уџбеника и друге приручне литературе за следећу 

школску годину 

5. Одлука за упис ученика за преквалификацију и доквалификацију 

6. Анализа резултата образовно-васпитног рада на крају школске године 

7. Именовање Тимова прописаних Законом о основама система образовања и 

васпитања 

8. избор одељењских старешина,  

9. Текућа питања везана за почетак школске године 

Поред ових активности, дневни ред седница се допуњује у зависноти од актуелних 

дешавања која су у надлежности наставничког већа и то: 

 старање о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада 

Школе; 

 праћење остваривања школског програма; 

 старање се остваривању циљева и стандарда постигнућа и развоја компетенција; 

 вредновање резултата рада наставника, васпитача и стручног сарадника; 

 праћење и утврђивањерезултата рада ученика; 

 предузимање мера за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу 

образовања и васпитања, и: 

 старање о остваривању програма образовања и васпитања; 

 анализирање извршавање задатака образовања и васпитања у Школи; 

 планирање и организовање облике ваннаставних активности ученика; 

 предлагање поделе разреда на одељења и број ученика у одељењима; 

 припремање календара такмичења ученика и обезбеђивање услова за њихово 

припремање; 

 вршење надзора над радом других стручних органа; 

 разматрање извештаја директора, одељењских старешина и других стручних 

органа; 

 давање мишљења и предлога о питањима из надлежности стручних органа; 

 доношење одлука о похваљивању и награђивању ученика; 

 изрицање ученицима васпитно-дисциплинске мере "укор наставничког већа"; 

 доношење одлукао ослобађању ученика од наставе физичког васпитања, на 

основу предлога изабраног лекара; 

 утврђивањее испуњености услова за брже напредовање ученика; 

 именовање чланова стручног актива за развој Школског програма; 
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 предлагање чланова Школског одбора из реда запослених; 

 предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из редова 

наставника и стручних сарадника; 

 

 

5.2. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
 

Одељенско веће има значајне задатке који се односе на наставнике и ученике 

једног одељења. Задаци одељењског већа су планирање васпитних задатака, 

координација рада наставника у циљу постизања јединствених ставова и праћење 

реализације планираних васпитних задатака. Одељењско веће прати и анализира 

проблеме који се јављају код појединих ученика, али и њихове индивидуалне 

склоности и способности ради правилног планирања ваннаставних и слободних 

активности, као и укључивање ученика у различите активности. 

Одељењска већа чине наставници, стручни сарадници, сарадници у настави који 

изводе васпитно-образовни рад у одељењу. 

Седнице одељењских већа припрема и њима руководи одељењски старешина 

који је такође, обавезан да у року од три дана сачини записник са седнице. Седницама 

одељењског већа присуствује директор школе. 

После седница одељењских већа, одељењски старешина је обавезан да одржи 

родитељски састанак. Ове године одржаће се шест седница одељењских већа, а мимо 

редовних седница, одржаће се ванредне седнице које ће заказивати одељењски 

старешина по потреби. 

Планиране су следеће седнице: 

Оперативни план рада одељењских већа: 

Септембар: 

• Усвајање плана и програма свих образовноваспитних активности одељења 

(усвајање одељенских календара - редовна, допунска и додатна настава, слободне 

активности, распоред писаних радова, програм друштвено-корисног рада, програм 

одељенске заједнице и разредног старешине, факултативна настава) 

• Утврђивање бројног стања ученика по успеху и социјалном статусу (формирање 

одељења) 

Новембар: 

• Утврђивање појединачног и општег успеха на првом класификационом периоду 

• Анализа постигнутих резултата и предлог мера 

• Васпитно-дисциплинска проблематика 
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Јануар: 

• Утврђивање појединачног и општег успеха одељења на крају 1. полугодишта 

• Анализа постигнутог успеха и предлог мера 

• Анализа реализације планова и програма активности и предлог мера за 

ефикаснију реализацију 

Април: 

• Утврђивање појединачног и општег успеха на трећем класификационом 

периоду 

• Анализа постигнутих резултата и предлог мера 

• Васпитно-дисциплинска проблематика 

Јун: 

• Утврђивање појединачног и општег успеха одељења на крају 2. полугодишта 

• Анализа постигнутог успеха и анализа ефикасности предузетих мера 

• Анализа реализације свих облика образовно-васпитних активности одељења 

• Предлог ученика за награде и похвале 

• Предлагање комисија за поправне испите 

Август: 

• Резултати поправних испита 

• Анализа рада одељенског већа у току школске године 

• Текућа питања 

 

Приликом утврђивања успеха ученика одељенско веће ће сагледати целокупну 

личност ученика, њихове индивидуалне склоности. Одељенско веће координира рад 

професора у циљу постизања јединствених ставова у реализацији образовних и 

васпитних задатака, а такође ће решавати и анализирати поједине проблеме који се 

појављују у колективу и код појединих ученика. 

5.3. СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
У  школској 2021/2022. год. у школи је формирано укупно 7 стручних већа. 

Стручна већа својом функцијом и одређеним садржајем рада деловаће у циљу 

организованог утицаја на образовно-васпитну активност у школи и то: подстицањем 

индивидуалног и групног усавршавања наставника, разменом искустава, 

унапређивањем образовно-васпитног процеса, разматрањем питања из наставне праксе, 

доношењем одлука у циљу остваривања принципа рационализације и актуелизације 

наставног процеса. Стручна већа ће се старати о стручној заступљености, научности и 

примени дидактичко-педагошких принципа у настави. Поље рада стручних већа 

обухватаће оквире редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности 

ученика. 
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Посебна пажња биће посвећена циљу унапређења образовно-васпитног рада, и 

то увођењем иновација и бољом организацијом. То подразумева примену савремених и 

ефикасних наставних облика, средстава и метода рада. Деловање рада стручних већа 

огледаће се у извршењу следећих задатака: 

1. анализа опремљености школе наставним средствима потребним за успешну 

реализацију програма , као и израда плана набавке и коришћења тих средстава у току 

школске године 

2. сарадња у планирању и програмирању и то путем разматрања предлога глобалних 

планова рада наставних предмета, утврђивањем методологије планирања, 

проналажењем могућности корелације међу наставним предметима 

3. међусобно посећивање часова и организовање угледних часова свих типова 

4. остваривањем наставног процеса:  

• израда наставних материјала 

• могућност примене компјутерске презентације у настави 

• подстицање веће активности ученика кроз савремене облике наставног рада (рад 

у паровима, групни облик рада, индивидуализована настава) 

5. анализа оптерећености ученика и организовање самосталног рада 

6. теоријска и практична разрада одређених проблема у оквиру наставних предмета и 

узајамна размена искустава кроз огледе предавања организована у циљу демонстрације 

примене техничких средстава савремених облика и метода наставног рада.  

Већа ће израдити иновирање наставног рада на свом нивоу. Овако организован рад 

стручних већа омогућиће рационално остваривање програмских задатака, 

конструктивно и стручно решавање проблема, правилно усавршавање појединаца и 

потпуну контролу рада. 

 Стручна већа се састају обавезно у сваком кварталу  односно једном месечно, по 

потреби и чешће. Стручна већа израђују план стручмог усавршавања унутар и ван 

установе. Председник стручног већа је одговорна особа за остваривање циљева и 

задатака стручних већа и вођење записника. 

5.3.1.СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА, 

ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА 
председник :Нинослава 

Шајиновић 

 

 Најмногобројније веће у чијем саставу су :  Јовин Биљана,Вулић Зоран, Фодора 

Бранислав,Снежана Потић, Александар Потић, Харак Аранка ,Радановић 
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Крстанка,Кујунџић Биљана, Влајић Слађана, Козомора Слађана, Бугарски 

Милан,Шкаво Данијела, Шајиновић Нинослава, Краљ Маја, Дошеновић Сара , 

Станислава Иванишевић (професори економске групе предмета). 

Септембар 2021.  

Планирана активност Разлог 

планиране  

активности 

Очекивани 

исходи  примене 

ове   

активности 

Предлози плана рада Стручног већа и усвајање  

предлога рада Стручног већа 

Редовна 

активност  на 

почетку школске  

године 

Омоућити почетак и  

редован рад 

стручног  већа током 

школске  2021/22 

године 

Анализа рада стручног већа током школске  

2020/21  

Редован рад Процена рада и 

основ  за доношење 

нових  стандарда 

рада 

Пријава рада секција и других ваннаставних  

активности  

Редован рад Активности 

чланова  стручног 

већа 

Пријава за стручна усавршавања и   

презентације стечених знања и вештина на  

састанцима Стручног већа  

Редован рад Активности 

чланова  стручног 

већа 

Учешће чланова Стручног већа у Еразмус +  

пројекту  

Редован рад Активности 

чланова  стручног 

већа 

Стручна пракса у “Бањи Јунаковић” Апатин-

туристичко хотелијерски техничар 

Током године Активност чланова 

стручног већа 

Сарадња са Музејем града Бачка Паланка 

- ученици образовног профила туристичко  

хотелијерски техничар у улози кустоса  

Током године Активности 

чланова  стручног 

већа 

Учешће ученика образовног профила  

туристичко хотелијерски техничар на  

манифестацијама у организацији ТО Бачка  

Паланка  

Током године Активности 

чланова  стручног 

већа 
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ТВ туристички водич  Током године Активности 

чланова  стручног 

већа 

Стручни излети и посета сајмовима туризма  Током године Активности 

чланова  стручног 

већа 

 

 

Октобар 2021. 

Планирана активност  Разлог планиране активности Очекивани исходи 

примене  ове активности 

Реализација наставног плана 

у првом кварталу  

Редовна активност Успешна реализација   

наставних планова и циљева 

План и реализација 

допунске  наставе  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Рад секција у првом кварталу  Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

 

 

Наставне и ваннаставне  

активности током 

месеца  септембра  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај чланова стручног  

већа о стручном 

усавршавању  изван установе 

у месецу  септембру  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај чланова стручног  

већа о стручном 

усавршавању  у установи у 

месецу септембу  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 
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Извештај о раду 

секција  (право, 

економија и   

администрација) током 

првог  квартала  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

 

 

Новембар 2021.  

Планирана активност  Разлог планиране активности Очекивани исходи 

примене  ове активности 

Анализа рада и постигнут  

успеха ученика на крају 

првог  квартала 

Редовна активност на 

почетку  другог квартала 

Процена рада и основ за  

доношење нових 

стандарда  рада у другом 

кварталу 

Извештај чланова стручног  

већа о стручном 

усавршавању  изван установе 

у месецу  октобру  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај чланова стручног  

већа о стручном 

усавршавању  у установи у 

месецу октобру  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

 

 

Децембар 2021. 

Планирана активност  Разлог планиране активности Очекивани исходи 

примене  ове активности 

Реализација наставног плана 

у другом кварталу  

Редовна активност Успешна реализација   

наставних планова и циљева 

План и реализација 

допунске  наставе  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Рад секција у другом кварталу  Редовна активност Активности чланова 
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стручног  већа 

Наставне и ваннаставне  активности током 

месеца  октобра, новембра и децембра 

Редовна активност 

 Активности чланова 

стручног  већа 

 

 

Извештај чланова стручног  

већа о стручном 

усавршавању  изван установе 

у месецу  новембру-децембру  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај чланова стручног  

већа о стручном 

усавршавању  у установи у 

месецу новембру децембру  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Полугодишњи извештај   

остручном 

усавршавању  чланова 

Стручног већа   

економиста  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај о раду 

секција  (право, 

економија и   

администрација) током првог  полугодишта 

(другог квартала) Редовна активност 

 Активности чланова 

стручног  већа 

Полугодишњи извештај о 

раду  Стручног већа 

економиста  

Редовна активност  Активност координатора већа 

Усвајање извештаја о 

раду  Стручног већа 

економиста  

Редовна активност Активност чланова 

стручног  већа 

 

 

Јануар 2022. 
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Планирана активност  Разлог планиране активности Очекивани исходи 

примене  ове активности 

Анализа рада стручног 

већа  током првог 

полугодишта  школске 

2020/21  

Редован рад Процена рада и основ за  

доношење нових 

стандарда  рада 

Анализа рада и постигнут  

успеха ученика на крају 

првог  полугодишта школске 

2021/22 

Редовна активност на 

почетку  другог полугодишта 

(трећи  квартал) 

Процена рада и основ за  

доношење нових 

стандарда  рада у другом 

полугодишту  (трећи 

квартал) 

План такмичења ученика у  

школској 2021/22 из 

стручних  предмета област 

право,  економија и 

администрација  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

План такмичења ученика у  

школској 2021/22 из 

стручних  предмета област 

трговина,  туризам и 

угоститељство  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

такмичење туристичких 

школа  Европе - Љубљна  

јануар Активности чланова 

стручног  већа 

 

 

Фебруар 2022.  

Планирана активност  Разлог планиране активности Очекивани исходи 

примене  ове активности 

План и реализација 

допунске  наставе  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Наставне и ваннаставне  

активности током 

месеца  јануара и 

фебруара  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 
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Извештај чланова стручног  

већа о стручном усавршавању  

изван установе у месецу  

јануару  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај чланова стручног  

већа о стручном 

усавршавању  у установи у 

месецу јануару  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Разговор о Календару   

такмичења  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Разговор о припремама 

за  Матурски испит  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

 

 

Март 2022.  

Планирана активност  Разлог планиране активности Очекивани исходи 

примене  ове активности 

Учешће чланова стручног 

већа  у промоцији школе  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај чланова 

стручног  већа о учешћу 

ученика на  такмичењима  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај чланова стручног  

већа о стручном 

усавршавању  изван установе 

у месецу  фебруару  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај чланова стручног  

већа о стручном 

усавршавању  у установи у 

месецу фебруару  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

 

 

Април 2022. 
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Планирана активност  Разлог планиране активности Очекивани исходи 

примене  ове активности 

Учешће и извештај чланова о  учешћу чланова 

стручног већа Редовна активност 
 Активности чланова 

стручног  већа 

 

 

у промоцији школе   

Извештај чланова стручног  

већа о учешћу ученика на  

такмичењима у месецу 

марту  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај чланова стручног  већа о стручном 

усавршавању  изван установе у месецу марту 

Редовна активност 

 Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај чланова стручног  

већа о стручном 

усавршавању  у установи у 

месецу марту  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

План припремне наставе 

за  матурски испит  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

План припремних 

активности  за завршни 

испит  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

План реализације блок   

наставе из стручних 

предмета  у месецу мају и 

јуну  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

 

 

Мај 2022.  

Планирана активност  Разлог планиране активности Очекивани исходи 

примене  ове активности 
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Учешће и извештај чланова о  

учешћу чланова стручног 

већа  у промоцији школе у 

месецу  априлу  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај чланова стручног  

већа о учешћу ученика на  

такмичењима у месецу 

априлу  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај чланова стручног  

већа о стручном 

усавршавању  изван установе 

у месецу  априлу  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај чланова стручног  

већа о стручном 

усавршавању  у установи у 

месецу априлу  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај о 

реализацији  

припремне наставе за   

матурски испит у месецу мају  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај о реализације блок  

наставе из стручних 

предмета  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

 

 

Јун 2022. 

Планирана активност  Разлог планиране активности Очекивани исходи 

примене  ове активности 

Извештај чланова 

стручног  већа о учешћу 

ученика на  такмичењима 

у месецу мају  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај чланова стручног  

већа о стручном 

усавршавању  изван установе 

у месецу мају  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 
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Извештај чланова стручног  

већа о стручном 

усавршавању  у установи у 

месецу мају  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај о 

реализацији  

матурског испита  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај о 

реализацији  завршних 

испита  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Извештај о реализације блок  

наставе из стручних 

предмета  за матуранте  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Годишњи извештај о 

стручном  усавршавању 

чланова   

Стручног већа економиста  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Годишњи извештај о раду  

секција (право, економија и  

администрација) током првог  

полугодишта (другог 

квартала)  

Редовна активност Активности чланова 

стручног  већа 

Годишњи извештај о 

раду  Стручног већа 

економиста  

Редовна активност  Активност координатора већа 

Усвајање годишњег 

извештаја  о раду Стручног 

већа   

економиста  

Редовна активност Активност чланова 

стручног  већа 

 

 

Август 2022. 

Планирана активност Разлог 

планиране  

активности 

Очекивани 

исходи  примене 

ове   
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активности 

Предлози плана рада Стручног већа за школску  

2022/23 

Редовна 

активност  на 

почетку школске  

године 

Омоућити почетак и  

редован рад 

стручног  већа током 

школске  2021/22 

године 

Анализа рада стручног већа током школске  

2021/22  

Редован рад Процена рада и 

основ  за доношење 

нових  стандарда 

рада 

 

5.3.2.СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ,СТРАНИ 

ЈЕЗИЦИ И ЛИКОВНА КУЛТУРА 
председник: Мања Вуков 

Чланови : Мирковић Бојана,Попадић  Миљана , Јелена Настић ,Милијана Пејаковић 

(проф. српског језика и књижевности), Марија Гордић, Јелена Павин,Софија 

Шуша,Мирослав Шуњкић (професори енглеског језика), Слађана Баљ и Мања Вуков 

(професори немачког језика), Ружица Јурица (професор руског језика),  

 

Септембар 

- Конститyисање Стручног већа. 

- Анализа Плана рада Стручног већа за школску 2020/2021. годину.  

- Предлог Плана рада Стручног већа за школску 2021/2022. rодину. 

- Израда индивидуалних планова рада наставника. 

- Израда индивидуалних планова стручног усавршавања наставника. 

- Набавка наставних средстава (уџбеника, стручне литературе, дидактичког материјала, 

дефицитарних лектира) у сарадњи са директором школе. 

 

Октобар 

- Усвајање Плана рада Стручног већа за школску 2021/2022. rодину. 

- Организовање допунске, додатне наставе и рада секција. 

- Дидактичко-методичко осмишљавање рада са талентованим ученицима. 

- Договор о времену реализације писмених и контролних задатака и читању предвиђених 

лектира по одељењима. 

- Сарадња са Тимом за инклузивно образовање. 

- Орrанизовање огледних и угледних часова. 

- Организовање посете 65. Сајму књиrа у Београду. 
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Новембар 

- Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја.  

- Анализа ефеката рада са неуспешним ученицима и резултати допунске  

наставе. 

- Усаглашавање критеријума оцењивања. 

- Проналажење мотивационих фактора за постизање бољих образовно-васпитних резултата.  

- Извештај о посети 65. Сајму књига у Bеограду.  

 

 

Децембар  

- Договор о избору, припреми и вођењу ученика на такмичења. 

- Припремање представе за обележавање школске славе Светог Саве.  

- Извештаји са семинара. 

- Израда распореда и планова за часове допунске наставе, који ћe се одржати у току зимског 

распуста.  

 

 

Јануар 

- Анализа рада Стручног већа у првом полугодишry.  

- Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта.  

- Утврђивање узрока неуспеха код појединих ученика.  

- Предлог мера за отклањање узрока нeycnexa (у сарадњи са педагогом школе). 

 

 

Фебруар 

- Резултати школских такмичења из страних језика.  

- Презентовање рада секција.  

- Рад на едукацији ванредних ученика. 

- Сарадња са другим Стручним већима.  

 

 

Март 

- Припремање представе за Дан школе.  

- Анализа семинарских активности.  

- Организовање nосете позоришту, пригодним изложбама и музичким манифестацијама.  

 

 

Април  

- Анализа успеха ученика на крају rpeћer тромесечја.  

- Резултати са Окружног и Републичког такмичења.  

- Обележавање Дана школе.  

- Активности у вези са промовисањем наше школе. 
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Мај  

- Предлог тема за маryрски рад из српскогјезика.  

- Договор у вези са припремањем ученика за полагање матурског испита из српског језика.  

- Сарадња са уредништвом школског часописа „Еко". 

- Активности у вези са промовисањем наше школе.  

- Извештаји о одржаним огледним и угледним часовима.  

 

 

Јун  

- Анализа упеха ученика на маryрском испитy.  

- Анализа успеха ученика на крају наставне године.  

- Анализа рада Стручног већа у школској 2021/2022. години.  

- Примедбе, предлози и суreстије за рад у наредној школској години. 

- Подела часова по предметима и наставницима.  

 

  

 
 

5.3.3.СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКА, ПОСЛОВНА 

ИНФОРМАТИКА, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 
председник: Милица Петрић 

Чланови: Јелић Милева, Матић Драгана, Бошков  

Тијана (професори математике) Калаба Драго - професор рачунарства и информатике, 

Петрић Петар и Петрић Милица (професори пословне информатике). 

СЕПТЕМБАР 

 Избор руководиоца стручног већа 

 Договор око израде индивидуалних планова рада наставника 

 Усклађивање писмених задатака и критеријума наставника на нивоу истог 

разреда 

 Избор уџбеника, збирки и стручне литературе 

 Идентификовање ученика за ИОП и сарадња са Тимом ИОП 

 Доношење Плана стручног усавршавања за школску 2021/2022. годину 

 Организовање допунске и додатне наставе 

НОВЕМБАР 

 Анализа успеха на крају првог класификационог периода и предлог мера за 

побољшање образовно-васпитног рада 
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 Такмичења за школску 2021/2022 годину 

 Стручно усавршавање (у установи, извештаји са семинара) 

 Сарадња са Тимом ИОП и анализа постигнутих резултата 

 Избор ученика за такмичење Мост математике, договор са ученицима око 

прикупљања материјала 

 

ДЕЦЕМБАР 

 У сарадњи са Центром за промоцију науке, представљање Scientix-a на 

манифестацији Дани математике (ПМФ Нови Сад)  

 Пријава ученика за такмичење Мислиша  

ЈАНУАР 

 Анализа успеха на крају првог полугодишта, компарација резултата рада са 

прошлом школском годином 

 Динамика рада у другом полугодишту 

 Корелација са другим активима 

 Извештаји са семинара 

ФЕБРУАР 

 Школско такмичења из математике  

 Школско такмичења из пословне информатике  

 Припрема за републичко такмичење из математике 

 Припрема за републичко такмичење из пословне информатике 

 Припрема за такмичење „Мост математике“ (финализација пројектног задатка и 

припрема за квиз) 

 Припрема за такмичење Мислиша 2022 

АПРИЛ 

 Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

 Извештај са Мислиша 2022 

 Извештај са Републичких такмичења из математике и пословне информатике 

 Избор уџбеника за наредну школску годину  

 Предлог набавке наставних средстава за наредну школску годину 

 Припреме за матурски испит 

 ЈУН 

 Анализа успеха на крају другог полугодишта, компарација резултата рада са 

прошлом школском годином  

 Анализа реализације наставних часова 
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 Извештај са манифестације Мост математике 

 Извештаји са семинара 

 Сарадња са Тимом ИОП и анализа постигнутих резултата 

 Подношење извештаја педагогу школе 

АВГУСТ 

 Организација поправних испита и анализа резултата након поправних испита 

 Подела часова 

 Израда и усвајање плана рада стручног већа за наредну школску годину 

  

5.3.4.СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

ФИЗИКА, ХЕМИЈА, ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ, БИОЛОГИЈА, 

ЕКОЛОГИЈА 
   председник: Татјана Бубања 

Чланови : Николашевић Ана (професор физике), Бубања Тања и Ћулибрк Злата 

(професори хемије и познавања робе), Шијаков Мирјана и Јарчевић Сања (професори 

биологије и екологије). 

 

Ред.бр Садржај рада Време  

реализације 

Носиоци 

реализације 

Начин 

рада 

Место 

 

1.  

Подела часова по 

разредима и одељењима 

септембар 

 

 

чланови 

састанак 

 

 

школа 

 

2.  

Израда планова рада 

наставника и 

усклађивање планова и 

програма 

 

септембар 

 

 

чланови 

састанак 

 

 

школа 

 

3.  

Планирање писмених 

провера знања ученика 

септембар 

. 

 

чланови 

састанак 

 

 

школа 

 

4.  

Планирање угледних 

часова за прво 

полугодиште 

септембар 

 

 

чланови 

састанак 

 

 

школа 

 

5.  

Набавка дидактичког септембар  састанак  
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материјала  чланови школа 

 

6.  

Договор о извођењу 

допунске наставе  

октобар  

чланови 

 

састанак 

 

школа 

 

7.  

Планирање одласка на 

семинаре ради стручног 

усавршавања 

октобар  

чланови 

 

састанак 

 

школа 

 

8.  

Анализа рада у току 

првог квартала.Посета 

сајму књига 

новембар  

чланови 

 

састанак 

 

школа 

 

9.  

Израда плана 

активности за зимски 

распуст-  допунска и 

евентуална додатна 

настава 

 

децембар 

 

чланови 

 

састанак 

 

школа 

 

10.  

Анализа рада у току 

првог полугодишта 

децембар  

чланови 

 

састанак 

 

школа 

 

11.  

 

Планирање угледних 

часова за друго 

полугодиште,посета 

семинарима,трибинама 

јануар/ 

фебруар 

 

 

чланови 

 

састанак 

 

школа 

 

12.  

 

Припрема и 

организација 

обележавање важнијих 

датума 

 

фебруар 

. 

наставници 

по 

предметима 

 

састанак 

 

школа 

 

13.  

 

Избор ученика за 

учешће на такмичењима 

црвеног крста 

 

фебруар 

 

наставници 

по 

предметима 

 

састанак 

 

школа 

 

14.  

 

Похађање семинара  

 

фебруар  

наставници 

по 

предметима 

 

састанак 

 

школа 
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15.  

 

Израда школских 

новина на задате теме 

 

март/април 

 

наставници 

по 

предметима 

 

састанак 

 

школа 

 

16.  

Анализа рада у току 

трећег квартала 

 

април   

 

чланови 

 

састанак 

 

школа 

 

17.  

Анализа резултата 

ученика на 

такмичењима 

 

април  

 

чланови 

 

састанак 

 

школа 

 

18.  

 

Анализа рада у току 

године 

 

јун  

 

чланови 

 

састанак 

 

школа 

 

19.  

Извештаји о стручном 

усавршавању у току 

године 

 

јун 

 

чланови 

 

-  

 

-  

 

20.  

Израда Плана стручног 

усавршавања за следећу 

годину 

 

јун  

 

чланови 

 

-  

 

-  

21.  Израда извештаја о раду 

Стручног већа  

 

јун  

председник 

већа 

 

-  

 

-  

22.  Предлози активности за 

следећу школску годину 

 

јун  . 

 

чланови 

 

састанак 

 

школа 

 

23.  

Израда Плана рада за 

следећу школску годину 

 

јун  

Председник 

већа 

 

-  

 

-  

 

 

5.3.5.СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 
председник: Грбић Драгана 

Чланови: Санела Марковић, Драгана Буквић (професори психологије),Тодоровић 

Даница,Лазић Нада (проф. филозофије и социологије),Зеленбаба Александра, 

Драгумило- Колунџија Драгана (проф. права), Драгана Грбић (проф. географије), 
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Радојевић Бојана, Пудар Милош (проф. грађанског васпитања), Петровић Александар, 

(наставник верске наставе), Тијана Сићевић(проф. ликовног), Шобот Срђан(проф. 

музичког)Арсић Магдалена( проф. логике) 

 

Август 

1. Избор руководиоца стручног већа 

2. Израда и усвајање плана рада стручног већа 

3. Анализа резултата постигнутих на поправним испитима 

Септембар  

1. Утврђивање распореда контролних вежби 

2. Договор око набавке стручне литературе 

3. План стручног усавршавања у току школске 2021/2022. године 

4. Конституисање секција и допунске наставе 

Новембар  

1. Успех ученика на првом класификационом периоду школске 2021/2022 

2. Идентификовање ученика за допунски рад и развијање мотивације код истих 

3. Сарадња са тимом ИО 

 

Децембар 

1. Анализа досадашњег рада и идентификација најчешћих проблема 

2. Предлог мера за побољшање квалитета образовно-васпитног рада 

3. Сарадња са тимом ИО 

4. Утврђивање распореда допунске наставе за зимски распуст 

Фебруар  

1. Организовање стручног усавршавања унутар установе( угледни/ огледни часови) 

2. Aнализа образовно-васпитног рада на крају другог квартала 

3. Допунска и додатна настава 

 

Април  

1. Aнализа образовно-васпитног рада на крају трећег квартала. 

2. Допунска и додатна настава 

3. Такмичења ученика 

4. Стручно усавршавање наставника 
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Јун 

1. Такмичења ученика и остале ваннаставне активности 

2. Поправни испити ученика завршних разреда 

3. Aнализа образовно-васпитног рада на крају четвртог квартала. 

4. Компарација резултата рада са претходном школском годином 

5. Матурски и завршни испит 

5.3.6.СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
председник: Баришић Југослава 

 

Чланови:  Тркуља Владимир, Баришић Југослава и Бороцки Маја, професори физичког 

васпитања. 

АВГУСТ – Прва седница стручног већа. 

Дневни ред : 

1. Избор руководиоца стручног већа и записничар. 

2. Израда и усвајање годишњег плана рада стручног већа. 

3. Верификација коначног успеха из претходне школске године у сваком одељењу. 

4. Анализа и оцена рада стручног већа на крају школске године. 

 

 

СЕПТЕМБАР – Друга седница стручног већа. 

Дневни ред : 

1. Распоред рада додатне наставе. 

2. Сарадња са СТИО. 

3. Разматрање случајева ученика за ослобађање од наставе физичог васпитања. 

4. Планирање угледних и огледних часова. 

5. Набавка реквизита. 

6. Усаглашавање критеријума за оцењивање. 

 

ДЕЦЕМБАР – Трећа седница стручног већа. 

Дневни ред : 

1. Анализа рада и успеха на првом полугодишту. 

2. Мере за побољшање квалитета наставе. 
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ЈАНУАР – Четврта седница стручног већа. 

Дневни ред : 

 

1. Анализа успеха на такмичењима и припрема за предстојећа. 

2. Разно. 

 

 

АПРИЛ – Пета седница стручног већа. 

Дневни ред : 

 

1. Организација Фрушкогорског маратона. 

2. Организација спортског програма за дан школе. 

 

 

ЈУН – Шеста седница стручног већа. 

Дневни ред : 

 

1. Анализа успеха у протеклој школској години. 

2. Разно 

 

 

5.3.7.СТРУЧНО ВЕЋЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

КУВАРСТВО, УСЛУЖИВАЊЕ, ПОСЛАСТИЧАРСТВО 
 

        Председник: Бранко 

Кнежевић 

 

Чланови: Бранко Кнежевић (проф. услуживања), Срдић Александра, Зимоња Драгана, 

Видовић Светлана, Ћорда Даница, Гобељић Милена (проф. куварства), и Булајић 

Марија (проф. посластичарства). 

 
 

Mесец                           Садржај активности                                         Носиоци 

задужења 
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 Септембар                 -конституисање Већа                                                 чланови већа  

                                    - израда планова наставника                                     чланови већа 

                                    - набавка наставних средтава                                    чланови већа 

                                    - организација блок и практичне   

                                      наставе, професионалне праксе                               чланови већа 

-планирање набавке униформи                                   чланови већа 

 

 

 

Октобар                      - сарадња са социјалним партнерима                        чланови већа 

 - договор о стручним излетима                                  чланови већа 

- планирање одлазака на стручна усавршавања        чланови већа  

 

 

Новембар                   - анализа успеха на првом тромесечју                        чланови већа 

                                        - утврђивање потреба за допунском и  
   и додатном наставом                                                  чланови већа 

- посета сајму туризма у Новом Саду                        

 

Децембар                  - анализа успеха у првом полугодишту                      чланови већа 

                                       - израда плана допунске и додатне наставе  
                                     за дане школског зимског распуста                          чланови већа 

 

 

                                   

Март /Април            - анализа успеха на тромесечју                                      чланови већа 

                                  -договор о организацији школских такмичења          



 
 
 

49 
 

                                  - договор о организацији завршних испита                                                                                                                               

 

Мај                                                         чланови већа 

                                   -планирање професионалне праксе                             чланови већа 

                                     у бањи Јунаковић,Апатин 

                                   - договор о организацији завршних испита                чланови већа                                                                                                               

 

Јун/Јул                      - анализа успеха на крају школске година                     чланови већа  

                                  - извештаји о стручном усавршавању                             чланови већа 

 

 

 

 

5.4.  СТРУЧНИ АКТИВИ 

 

5.4.1.СТРУЧНИ АКТИВ  ЗА РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ 
Школско развојно планирање је стратешки процес континуираног планирања у 

школама и основа за остваривање неопходних промена у свим сегментима школског 

живота. 

Школски развојни план донесен је за период  2020-2025. год. Школско развојно 

планирање даје подршку професионалном развоју наставника, и подразумева 

препознавање аутентичних потреба школе, а састоји се у истраживању тих потреба и 

осмишљавању начина да се оне задовоље.  Све ово захтева  ангажовање већине актера 

школског живота, а промене траже детаљну анализу и прерасподелу улога и задатака 

школе и запослених у образовању.  

Акив за развојно планирање чине:  

 Томислав Ђуретић директор,  

 Далиборка Борковић, педагог 

 Санела Марковић, психолог 

  Харак Аранка професор,  

 Миљана Попадић професор,   

 Маја Краљ професор, 

 Перак Драгиња један члан локалне самоуправе,  

 Сандра Гвозденовић - члан Савета родитеља 
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 Мира Јандрић представник ученичког парламента 

Стручни актив за развојно планирање именовао Школски одбор. Координатор актива 

је Томислав Ђуретић.  

  Циљ Стручног актива за развојно планирање је праћење и евалуација 

постојећег развојног плана и стварање будућег развојног плана.  

Надлежности Стручног актива за развојно планирање су:  

 доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово 

учешћу у развојном планирању; 

 доприноси успостављању партнерских односа између школе и социјалних 

партнера за развој школе, договарају се о даљој сарадњи што подразумева 

утвђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране; 

 анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете 

развоја школе; 

 припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и 

урађених анализа за наредни трогодишњи период; 

 припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и 

задатака планираних за сваку годину на почетку школске године; 

 прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору 

једанпут годишње са предлогом мера; 

 сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег 

плана са развојним планом школе; 

 доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе; 

 предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање 

постављених циљева; 

 доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, 

начину и вредновању процеса и задатака; 

 учествује у самовредновању квалитета рада установе; 

 обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и Школског 

одбора. 

 Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору. 

 

План рада: 

Септембар 

- Конституисање Стручног актива 

-Припрема материјала за израду годишњег плана рада 

-Договор о остваривању плана   

 

Децембар 

-Договор око кључне области самовредновања 
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-подела задужења 

 

Март 

-праћење реализације акционог плана 

-текућа питања  

 

Јун: 

анализа остварености акционог плана из развојног плана за текућу школску годину 

Израда акционог плана за наредну школску годину 

   

5.4.2.СТРУЧНИ АКТИВ  ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
Стручни актив за развој школског програма чине :  

 1. Далиборка Борковић, педагог 

2. Санела Марковић, психолог 

3. Драгана Грбић- наставник географије, представник друштвене групе предмета 

3. Мања Вуков – наставник немачког језика , представник језичке групе предмета 

4. Бубања Татјана – наставник познавања робе, природна група предмета 

6. Шајиновић Нинослава – наставник економске групе предмета, економска група 

предмета 

7. Баришић Југослава – наставник физичког васпитања, физичко ваститања 

8. Милица Петрић, – наставник информатике, математика, рачунарство и информатике 

9. Бранко Кнежевић – наставник угоститељске групе предмета 

Надлежности актива 

Стручни актив за развој школског програма: 

- обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу 

и доношењу професионалних одлука; 

- припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма; 

- процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке 

и општих и посебних стандарда знања; 

- учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса 

евалуације и властите процене своје образовне праксе; 
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- утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа 

пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, 

интересовања и потребе; 

- активно учествује у изради и праћењу и интерној евалуацији нових наставних 

програма који се примењују: 

- прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе; 

- обавља и друге послове по налогу директора, наставничког већа и школског одбора. 

Мандат члановима стручног актива за развој школског програма траје до доношења 

новог школског програма. 

 

План рада Стручног актива за развој школског програма за школску 2021/2022 годину: 

Август: 

1. Утврђивање фонда часова и предмета 

2. Прикупљање годишњих и оперативних планова рада наставника 

септембар: 

1. Распоред писмених, контролних задатака, додатна, допунска, секције, 

2. Припрема и израда Годишњег плана рада школе  

Октобар: 

1. план посете часовима 

2. израда образаца за праћење часа 

Октобар-Јун 

1. Праћење реализације свих планова и програма из Школског програма ( 

оперативни планови наставника , допунска , додатна настава и ваннаставне 

активности, часови одељењског старешине ) 

2. Праћење реализације и вредновања ИОП-а 

3. Израда анекса школског програма 

Јун 

1. израда извештаја рада стучног актива 

2. Израда плана рада за следећу школску годину 

5.5.ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
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На основу чл. 130. Закона о основама система образовања и васпитања стручни 

орган школе је Педагошкиколегијум.  Чине га: директор школе, школски педагог, 

школски психолог, руководиоци свих стручних већа, координатори стручних тимова и 

представници два стручна актива Школе: актива за развојно планирање и актива за 

развој школског програма. Педагошки колегијум је формиран у циљу што боље 

организације рада у школи као и брже и ефикасније комуникације и обављања 

различитих послова у школи. Задаци Педагошког колегијума су старање о 

обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе, прате 

остваривање школског програма, сатара се и истваривању циљева и стандарда 

постигнућа, развоја компетенција, вреднују резултате рада, прате и утврђуј резултате 

рада ученика и одраслих, предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом, 

ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна 

питања образовно васпитног рада.Педагошки колегијум разматра питања и даје 

мишљењеу вези са пословима директора: о планирању , организацији остваривања 

програма образовања и васпитања и свих активности установе, обездеђује квалитет, 

самовредновање, стварање услова за спољашње вредновање, остваривање развојног 

плана, сарађује са орданима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима, организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет 

образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и 

усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника. 

ПланрадаПедагошкогколегијума 

Август/Септембар: 

- конституисање Педагошког колегијума, избор записничара 

- анализа образовно-васпитног рада на крају школске године након обављених 

поправних и разредних испита 

- разматрање Извештаја о раду школе и Годишњег плана рада 

-       разматрање Програма за заштиту ученика од насиља и предлог мера за 

унапређење безбедности 

- разматрање Извештаја о самовредновању 

- Предлог распореда свих облика образовно-васпитног рада 

-            Доношење ИОП-а 

-            Разматрање критеријума оцењивања 

 

 

 

Децембар: 

- анализа образовно васпитног рада на крају првог класификационог периода и 

предлог мера за унапређење рада у наредном периоду 

- разматрање и вредновање индивидуалних о бразовних планова, подношење 

извештаја Директору школе и Тиму ИО 

- разматрање извештаја о педагошко инструктивном раду у протеклом периоду 

-          функционисање школске мреже у решавању проблема насиља 

-           раззматрање плана уписа у нову школску годину 
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- текућа питања 

 

Јануар:  

- анализа образовно-васпитног  рада на крају првог полугодишта и предлог мера 

за унапређење рада у наредном периоду 

- Разматрање извештаја о раду стручних већа 

-           доношење ИОП-а 

- праћење и евалуација Плана усавршавања и предлог мера за побољшање 

реализације 

- текућа питања 

 

Март: 

- анализа образовно-васпитног рада на крају трећег класификационо гпериода и 

предлог мера за унапређење рада у наредном периоду 

- разматрање успеха на такмичењима ученика и предлог мера за унапређење овог 

рада 

- текућа питања 

-           предлог мера за унапређење сигурности и безбедност ученика у школи 

 

Јул: 

- анализа образовно-васпитног рада на крају другог полугодишта и предлог мера 

за унапређење рада у наредном периоду 

- разматрање успеха на такмичењима ученика и предлог мера за унапређење овог 

рада 

- анализа рада Педагошког колегијума и предлог мера за унапређење рада. 

 

5.6. ТИМОВИ У ШКОЛИ 
На основу члана 130 став 13  ЗОСОВ у установи директор је образовао следеће тимове 

на седници НВ од 23.08.2021. године: 

 Тим за инклузивно образовање 

 Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 Тим за самовредновање 

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 Тим за професионални развој 

 Тим за кризне интервенције 

 Тим за маркетинг школе 

 Тим за појачан васпитни рад 
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5.6.1. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ИНКЛУЗИВНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛИ 

Према Закону о основама система образовања и васпитања школа је дужна да уведе 

принципе инклузивне наставе у образовно-васпитни процес. Законом је предвиђено 

формирање Тима за инклузивнообразовање (Тим ИО) који има основни циљ да се 

стара о развоју инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу школе. Тим ИО 

ствара план и начин свог рада руководећи се Законом и препорукама саветника 

Министарства просвете који су задужени за инклузивни развој.   

ИО тим чине:  

 Мирковић Бојана координатор тима,  

 Драгумило Колунџија Драгана, 

 Тркуља Владимир, 

 Борковић Далиборка, педагог 

 Марковић Санела, психолог 

 

 Тим ИО има следеће циљеве: 

1.осмишљава начин развоја инклузивног образовања у школи 

2.стара се о  примени мера за спровођење ИО у случају конкретних ученика са 

сметњама у развоју 

3.стара се о наставничким компетенцијама које су потребне за ИО  

 

Први основни циљ Тим ИО остварује реализујући следеће задатке: 

1) сваки члан Тима се упознаје самостално са Приручником за инклузивни развој 

школе (Приручник) који је препоручен од стране Министарства као документ који даје 

основне смернице поступака за увођење и развој инклузивног образовања у школи  

2) Тим ИО спроводи процену постојећег стања у школи у погледу инклузивног 

образовања: инклузивне културе, политике и праксе 

3) Тим ИО ствара инклузивни школски развојни план у којем се јасно дефинишу 

приоритети за остваривање инклузивног развоја 

4) Тим ИО спроводи континуирани процес за остваривање приоритета инклузивног 

развоја 

5)Тим ИО вреднује процес реализације плана за инклузивни развој школе 

 

Други основни циљ Тим за ИО остварује реализујући следеће задатке: 
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1) Идентификује ученике са сметњама у развоју којима је потребна додатна подршка 

2) предлаже Директору школе тимове за додатну подршку и индивидуални образовни 

план (скраћено: Тим ИОП)  

3) вреднује ИОПе и предлаже их педагошком колегијуму на усвајање 

4) прати спровођење ИОПа  

5) извештава о реализацији ИОПа Директора и органе школе 

 

Трећи основни циљ Тим ИО остварује реализујући следеће задатке: 

1) анализира које су компетенције потребне наставницима за спровођење ИО 

2) предлаже мере сарадње наставника, стручних сарадника и родитеља које унапређују 

компетенције наставника у раду са ученицима 

3) предлаже облике стручног усавршавања за наставно и ненаставно особље које 

унапређује компетенције запосленог особља у погледу приемне инклузивног приступа 

у раду школе. 

 

План рада Тима ИО: 

 Реализацијом планова рада Тима ИО и Тимова за ИОП у школи се реализују 

принципи инклузивне наставе.  

Табела 1: Кораци и активности на извршавању задатака првог циља -развој 

инклузивног образовања наше  школе 

 

Задаци, активности и носиоци 
Временска 

динамика 

Задаци:   

1.1  Формирање Тима ИО, избор координатора и записничара  

1.2 Подршка информисању о инклузији и разумевању Индекса 

инклузије 

1.3 Усаглашавање ставова о инклузији коришћењем кључних појмова и 

оквира Индекса 

1.4 Преглед активности у развојном плану школе 

Активности : 

1. Процена школског развојног плана  

2. Одређење инклузије  

3. Препреке и ресурси –одређивање шта су препреке, а шта ресурси 

4. Подршка-одређивање шта може бити подршка ученицима са 

сметњама у развоју 

Носиоци: сваки члан тима обавља наведене активности 

најмање два 

састанка, 

август и 

септембар  

 

 

 

Задатак:  Анализа постојећег стања у школи уз помоћ показатеља и 

питања 

један састанак 

у октобру  
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Активности:  

- Употреба показатеља за утврђивање стања у аспектима који су 

проглашени важним у том тренутку 

- Разговор о образложењима у вези са конкретним показатељима 

- Повезивање показатеља и питања: култура, политика и пракса 

- Преглед свих показатеља и питања  

- Бирање приоритета и планирање интервенција  

- Употреба формулара – Закључак о приоритетима за развој  

- Резимирање рада тима  

- Откривање и превазилажење препрека за коришћење Индекса  

Носиоци: сваки члан тима обавља наведене активности 

 

 

Задатак:  процена постојећег стања у школи 

Активности: 

Испитивање ставова/мишљења запослених у школи 

носиоци (2): сви чланови тима 

Испитивање ставова/мишљења ученика и испитивање 

ставова/мишљења родитеља/старатеља и других чланова локалне 

заједнице 

носиоци (2): сви чланови тима  

Друго троме-

сечје 

два састанка 

од 25.октобра 

до 14. 

новембра 

 

Задатак: Утврђивање приоритета развоја 

Анализа мишљења и образложења; 2.4.2. прикупљање додатних 

информација; 2.4.3 издвајање листе приоритета. 

Носиоци: сваки члан тима обавља наведене активности  а листа 

приоритета се утврђује договором 

 

састанак 

између  15 и 

20. новембра 

Задатак: стварање инклузивног школског  развојног плана  

Активности: 

Прикључење Тима ИО Тиму ШРП, 3.1.2 доношење одлуке о начину 

инкорпорирања активности за инклузивни развој у ШРП  

Увођење приоритета и оквира инклкузије у ШРП  

носилац: координатор Тима 

мај, јун  

године; 

 

Задатак: вођење евиденције и праћење остваривање приоритета 

инклузивног развоја 

Активности:  

.-Праћење спровођења утврђених приоритета у пракси 

носиоци: сви чланови тима 

-ележење напредовања и  ограничења. 

-Вођење евиденције о раду тима за ИО 

Записничар 

током 

школске 

године 

Задатак:  Праћење и процена рада са Индексом  

Процена напретка у погледу инклузивног образовања на ниову школе 

Обезбеђивање континуитета у развоју инклузивности школе 

Носиоци: сваки члан тима обавља наведене активности 

 

састанак у 

мају  

Задатак: Организовање сасатанака и Извештавање 

Активности: 

Организовање састанака и контрола рада чланова тима 

Писање годишњег извештаја о раду тима 

Извештавање органа школе 

мај-август  
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координатор је носилац наведених активности 

 

Табела 2: Задаци и активности на примени инклузивних принципа у раду са ученицима 

који имају сметње у развоју 

Задатак Активности и носиоци време 

 

Идентификовати  

ученике у 

сарадњи са 

актерима 

школског живота 

1. Сарадња са Секретаром школе и 

административним радником ради размене 

информација о здравственом стању ученика 

(лекарском уверењу) ученика на упису 

носилац активности: координатор 

2. Сарадња са наставним особљем у погледу 

анализе и вредновања постигнућа ученика ради 

процене сметњи у развоју 

Носиоци: сваки члан тима обавља наведене 

активности  

3. Сарадња са установама/комисијама ван школе 

ради процене сметњи у развоју  

координатор 

4. Доношење одлуке о начину подршке ученицима  

Носиоци: сваки члан тима даје своје мишљење и 

одлука се постиже договором 

током школске 

године 

Формирање Тима 

ИОП 

1. Селекција особа и организација које су 

неопходне за израду ИОПа  

2. Предлагање Директору школе и органима школе 

састава чланова Тима за израду ИОПа 

Носиоци: сваки члан тима обавља наведене 

активности 

састанак по 

потреби 

Процена 

вредности 

израђених  ИОПа 

1. Процена могућности реализације ИОПа  

2. Предлагање Педагошком колегијуму ИОПа 

Носиоци: сваки члан тима даје своје мишљење и 

одлука се постиже договором 

састанак по 

потреби 

Праћење 

спровођења 

ИОПа и 

вредновање 

ефеката 

1. Праћење постигнућа ученика у предметима -

областима где се реализују ИОПи  

2. Анализа планираних и остварених постигнућа 

према ИОПу 

Носиоци: сваки члан тима даје своје мишљење и 

одлука се постиже договором 

састанак по 

потреби 

Извештавање  1. Извештај Директору школе  

2. Извештај органима школе-одељенском и 

наставничком већу  

Носилац активности: координатор 

На седницама 

наставничког и 

одељенског већа 

на крају 

класификационих 

периода 
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Табела 3: Активности на реализацији трећег основног циља –старање о наставничким 

компетенцијама 

Задаци Активности Носиоци Време 

Анализа 

компетенција 

наставног 

особља 

- Сарадња са наставним особљем ради 

информисања о проблемима у раду са 

ученицима са сметњама у развоју 

- Компарација актуелних и потребних 

компетенција  

 

током 

школске 

године 

Предлагање 

начина сарадње 

ради унапређења 

компетеција 

- израда предлога сарадње између 

наставника и ученика 

- израда предлога сарадње између 

наставника и родитеља 

- израда предлога сарадње између 

ученика и родитеља 

 

састанак 

по 

потреби 

Предлагање 

облика стручног 

усавршавања 

-Анализа облика стручног усавршавања 

који су релевантни за унапређење рада 

са учесталим сметњама ученика у нашој 

школи 

- Израда предлога  

-Подношење предлога Директору школе 

и органима школе на усвајање 

Сви чланови 

Тима 

учествују у 

одређивању 

приоритета а 

координатор 

подноси 

извештај 

мај и јун   

 

Тим за пружање додатне подршке и индивидуални образовни  план 

ИОП 
 

Тим ИОП формира решењем Директор школе. Тим ИОП обавезно чине 

одељенски старешина, наставник (или више њих) конкретног предмета или области, 

стручни сарадник и родитељ/старатељ, а по потреби ангажује се друго стручно особље 

ван школе  

 Тим ИОП обавезно чине одељенски старешина, наставник (или више 

њих) конкретног предмета или области, стручни сарадник и родитељ/старатељ, а по 

потреби ангажује се друго стручно особље ван школе  

 Тим ИОП формира се за конкретног ученика и за конкретан предмет или област 

где ученикове сметње у развоју ометају његово постизање образовно-васпитних 

циљева.  

 Основни циљ ИОП тима је пружање подршке ученику да оствари своје 

образовно-васпитне потребе. Тим ИОП има следеће задатке: 

1) прикупља потребне податке о ученику;  

2) израђује педагошки профил ученика;  

3) процењује потребу за додатном подршком ученику;  

4) детаљно разрађује активности подршке за конкретан предмет/предмете, 

модул/модуле, или област/области  
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5) израђен документ подноси Тиму ИО на вредновање који га процењује и после 

афирмативне оцене могућности примене, прослеђује га Педагошком колегијуму на 

коначно усвајање.  

5.6.2. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА (ТИМ ЗА ЗАШТИТУ) 
У складу са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања као и на основу Правилника о поступању установе у 

случају сумње или утврђеног дискриминаторног побнашања и вређања угледа, части 

или достојанства личности (Сл. Гласник РС бр. 65/2018) и Закона о основама система 

образовања и васпитања, директор је формирао Тим за заштиту којег чине: 

 Томислав Ђуретић, директор школе 

 Далиборка Борковић, педагог 

 Санела Марковић, психолог 

 Јелена Лазаревић, секретар установе. 

 Мира Јандрић, представник ученичког парламента 

 Сандра Гвозденовић, представник Савета родитеља 

 Драгиња Перак, представник локакне самоуправе 

Повремено, у Тим се могу укључивати чланови за конкретне случајеве из реда 

наставника, ученичког парламента, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно 

стручњака за поједина питања. 

 

 Задаци овог Тима су да:  

 планирају, реализују и вреднују Програм заштите;  

 учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

стара се да запослени у школи  стекну минимум знања и вештина неопходних за 

превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и 

занемаривања деце/ ученика; 

 организују упознавање ученика, родитеља/старатеља и локалне заједнице са 

Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и 

Посебним протоколом; 

 организују консултације у школи и процењују нивое ризика за безбедност 

деце/ученика; 

 прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити детета /ученика; 

 сарађује са релевантним установама; 

 припрема план наступа пред јавношћу и медијима у вези са насиљем; 

 организују евидентирање појава насиља; 

 прикупља и чува документацију; 

 извештава органе школе о свом раду, као и о планираним и реализованим 

мерама превенције и интервенције. 

 Анализира стања у остваривању равноправности и једнаких могућности 

 Припрема програм превенције 

 информише учеснике у образовању, запослене и родитеље о планираним 

активностима и могућностима пружања подршке и помоћи 

 учествује у пројектима и обукама за развијање потребних знања и вештина за 

превенцију и поступање у случајевима дискриминаторног понашања 
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 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 

 укључује родитеље у планирање мера и спровођење активностиб за спречавање 

и сузбијање дискриминаторног понашања 

 прати и процењује ефекте предузетих мера и активности за спречавање и 

сузбијање дискриминаторног понашања и даје одговарајуће предлоге директору 

 сарађује са школском управом Министарства и другим надлеђни органима 

оорганизацијама и службама ради спречавања и заштите од дискриминације 

 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. 

  

 

 

ПРОГРАМ  ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

  Програм заштите у  школи сачињен је на основу материјалних и кадровских 

потенцијала школе, њених потреба на основу сагледаних ризика и Извештаја о 

безбедности ученика за школску 2017./2018. год. као и на основу Посебног протокола 

за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама које је издало Министарство просвете републике Србије и 

Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности.  

Циљ програма 

 

Циљ овог програма је дефинисање мера превенције појава насиља и мера интервенције 

када се сумња на насиље или када се насиље евидентно дешава. Остваривањем овог 

циља ствара се повољна социо-психолошка клима за рад у школи ученика и запосленог 

особља.  

 

Садржај програма 

 

 У школи биће организоване различите активности као мере превенције, које 

имају следеће циљеве у погледу заштите ученика и превенције насиља у складу са 

Посебним протоколом.  

• Повећати знање и развијати ставове актера школског живота у односу на 

насиље. Запослено особље, ученици и њихови родитељи информишу се о основним 

значењима појмова насиље, злостављање и занемаривање као и о њиховим 

последицама; информишу се о поступцима превенције и интервенције који се спроводе 

у школи.   

• Стицање информација о текућим дешавањима у погледу питања насиља. Путем 

разговора и другим техникама стицати информације о учесталости ових појава у 

школи.  

• Анализа безбедности. Анализирати безбедност објекта и школског простора и 

предузети одговарајуће мере. 
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• Едукација ученика и запосленог особља. Организовање предавања, радионица, 

дискусија и семинара о облицима насиља, превенцији насиља и интервенцији у случају 

насиља, као и обука за ученике и запослене у установи. 

• Организацијско јачање против насиља. Правно утемељивање и организовање 

посебних органа школе који ће се бавити мерама превенције и интервенције и то: на 

нивоу запослених у школи – Тим за заштиту ученика од насиља; на нивоу заједничке 

делатности ученика и наставника –Интерна заштитна мрежа. 

• Правно усклађивање. По указаној потреби преиспитивање постојећих општих 

аката школе и правила на нивоу школе који се тичу насиља и примене ових докумената 

у пракси, и по потреби њихово укидање, мењање или увођење нових правила и 

процедура.  

 

У школи се одређују следећи кораци у случају насиља или сумње да се дешава насиље,  

у складу са Посебним протоколом:  

1. Сазнање о насиљу - откривање је први корак у заштити деце/ученика од насиља. 

Оно се у установи најчешће одвија на два начина: 1) опажањем или добијањем 

информације да је насиље у току; 2) сумњом да се насиље дешава на основу: а) 

препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања ученика и породице, 

или б) путем поверавања, непосредно – од стране самог ученика и/или посредно – од 

стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...). 

2. Прекидање, заустављање насиља – свака одрасла особа која има сазнање о насиљу 

(дежурни наставник, учитељ/васпитач/разредни старешина, предметни наставник, 

сваки запослени у установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или 

позвати помоћ (уколико процени да самостално не може да прекине насиље). 

3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, раздвајање, 

разговор са актерима. 

4. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању 

информација о насиљу. Обављају се у оквиру установе: 1) са колегом; 2) са Тимом за 

заштиту деце/ученика од насиља; 3) са психологом, педагогом, директором и 

школским полицајцем. 

 У зависности од сложености ситуације, консултације се могу обавити и са 

службама изван установе: а) са надлежном службом локалног центра за социјални рад; 

б) специјализованом службом локалне здравствене установе. Консултације су важне да 

би се : а) разјасниле околности и на прави начин анализирале чињенице; б) проценио 

ниво ризика; в) направио план заштите; г) избегла конфузија и спречиле 

некоординисане акције, које могу водити поновном проживљавању искуства жртве.  

 У консултацијама треба: а) изнети детаљан, објективан опис насиља, без 

процена и тумачења, водећи рачуна о приватности детета/ученика и других учесника у 

насиљу; б) одредити улоге, задатке и одговорности у установи; в) идентификовати 

улогу, задатке и професионалну одговорност других 

учесника/стручњака; г) донети одлуку о начину реаговања и праћења. 

 У школи се одређују следеће групе посебних мера интервенције у зависности од 

врсте насиља или сумње да се насиље дешава, у складу са Посебним протоколом.  

• Процена критеријума насиља: процена да ли се насиље дешава или постоји 

сумња на насиље; процена простора и времена где се дешава насиље и ко су актери;  

процена облика и интензитета ових појава.   

• Кораци у погледу насиља међу ученицима: добијање информација, прекидање 

насиља или обавештавање одговорне особе; према нивоу процењеног ризика спровести 

хитну акцију-ангажовање других установа; смиривање ситуације; прикупљање 
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додатних информација; консултације у установи; информисање родитеља; договор о 

заштитним мерама; по потреби информисање надлежних служби; праћење ефеката 

предузетих мера.  

• Кораци у погледу сумње на насиље међу ученицима: прикупљање информација, 

консултације у установи и процена основаности сумње; информисање родитеља и 

надлежних служби; праћење ефеката предузетих мера. 

• Кораци у погледу насиља над ученицима од стране запослених у установи: 

добијање информација, прекидање насиља; по потреби хитна акција-ангажовање 

других установа; пријава директору; консултације у установи; предузимање мера 

према запосленом; информисање родитеља; мере заштите према ученику; праћење 

ефеката мера.  

• Уколико постоји само сумња у погледу насиља од стране запосленог, која није 

потврђена приликом консултација у установи које обавља Тим за заштиту деце од 

насиља, прати се понашање потенцијалних учесника.   

• Кораци у случају насиља од стране људи који нису запослени у установи су 

следећи: заустављање насиља; смањивање напетости; према нивоу процењеног ризика 

спровести хитну акцију-ангажовање других установа; консултације у установи; 

информисање родитеља и надлежних служби; договор о заштитним мерама; праћење 

ефеката резултата. 

• У случају да постоји само сумња да се насиље дешава од стране особа која није 

запослена у установи извршиће се консултације у установи и са релевантним особама и 

службама ван школе. Потом ће се проценити да ли ће се извршити пријава 

Министарству унутрашњих послова и другим службама и како ће се пружити подршка 

ученику.  У оба случаја се ситуација и даље прати.  

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ  

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 
ВРЕМЕ 

ПРЕВЕНТИВНЕ: 

Евалуација –анализа реализације 

програма за заштиту деце за протеклу 

школску годину: 

-анализа и израда извештаја о 

евидентираним ситуацијама насиља 

-анализа и израда извештаја о предузетим 

превентивним и интервентним 

активностима 

Тим за заштиту  

 

педагошка 

документација, 

база података 

август 

 

Израда програма за заштиту ученика за 

текућу школску годину и упознавање свих 

актера 

ППС 

Координатор 

школског тима 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

септембар 

 

Ревизија школских правила, одељенских 

правила, допуна и измена документације 

праћења ученика 

Тим за заштиту Педагошка 

документација, 

извештаји 

По потреби 

Упознавање родитеља са школским 

правилима а и програмом заштите 

ученика 

Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација 

9.мес. 

 

Евиденција и документација о појавама Запослени у школи Документација  
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насиља 

Организовање и реализација анкетног 

истраживања за родитеље ученика: 

''процена безбедности ученика'' 

ППС 
Анкета, 

извештај 

Током 

године 

Организовање и реализација радионице за 

ученике : ''ненасилно решавање сукоба'' 

Одељенске 

старешине 

Дневник 

евиденције 

Током 

године 

Ажурирање базе података о 

евидентираном насиљу 

ППС Пријаве, база 

података 

Током 

године. 

Развијање културе понашања и 

толеранције различитости-ЧОС 

Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација 

Током 

године 

Израда паноа и презентација на тему 

ненасиља 

Ученици, 

Наставници 

Радови, 

документација, 

панои 

Током 

године 

Организовање и реализација драмске 

представе на тему заштите ученика од 

насиља 

 

Наставник српског 

језика,  

Фотографије 

Еко  

Током 

године 

Организовање и реализација спортских 

активности 

Наставници 

физичког 

васпитања,  

Педагошка 

документација, 

извештаји 

 

Током 

године 

Организовање и реализација културних, 

ваннаставних активности у циљу 

промоције школе као безбедног места 

Задужени 

наставници,   

Родитељи 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

 

Током 

године 

Јачање сарадње са институцијама из 

локалне заједнице у циљу превенције и 

сузбијања насиља: 

Тим, директор,  Педагошка 

документација, 

извештаји 

Током 

године 

1. Сарадња са другим  школама у 

циљу размене искустава позитивне 

праксе 

Тим Педагошка 

документација, 

извештаји 

Током 

године 

2. Сарадња са МУПом и Центром за 

социјални рад 

представници Муп-

а, Центра за 

социјални рад 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

Током 

године 

3. Организовање округлог стола са 

представницима значајних 

институција на тему како заједно 

решити проблем насиља-размена 

искуства 

Представници 

институција и 

школе 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

Током 

године 

Континуирана едукација свих актера 

школе у циљу сензибилизације на појаву и 

препознавање насиља  

( врсте, облици, начини испољавања ) 

Стручна 

литература, 

предавања 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

Током 

године 

Саветовалиште за родитеље: јачање 

свести о насиљу и начинима поступања 

ППС Педагошка 

документација,  

 

Током 

године 

Васпитни рад са ученицима 

1. Радионице у циљу јачања 

Одељенске 

старешине, 

Педагошка 

документација, 

Током 

године 
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другарских односа 

2. ''реци не електронском насиљу'' 

3. Заједничке активности ученика 

4. медијација 

 

Информатичар, 

психолог, педагог 

извештаји 

 

Појачан васпитни рад са ученицима 

-праћење понашања ученика на часу 

-праћење односа учесника насиља на часу 

и ваннаставе уз помоћ дежурног 

наставника и радника обезбеђења 

-примена заједничких активности, 

тимског рада како би учесници насиља 

успоставили другарске односе 

Одељенске 

старешине, 

психолог, педагог 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

 

Током 

године 

Пружање помоћ ученицима у решавању 

индивидуалних проблема или проблема са 

другима и индивидуално саветодавни рад 

са ученицима који имају проблеме у 

понашању 

ППС, Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

 

Током 

године 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ: 

 Спровођење процедура и поступака 

реаговања у ситуацијама насиља 

 Праћење и евидентирање свих 

врста насиља 

 Примена адекватних мера за 

сузбијање или ублажавање 

учињеног насиља 

 Укључивање родитеља у решавање 

проблема 

 Сарадња са локалном заједницом 

 Праћење ефеката предузетих мера 

 

 

 

 

 

ТИМ, 

 Директор школе,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикупљање основних информација у 

циљу процене нивоа насиља  

Тим, остали актери Педагошка 

документација, 

извештаји 

 

Током 

године 

Активирање на основу правилника о 

безбедности: 

-унутрашње заштитне мреже 

-спољашње заштитне мреже 

Тим, остали актери Педагошка 

документација, 

извештаји 

 

Током 

године 

Покретање поступака унутар установе: 

-васпитни ( према ученицима  ) 

-васпитно дисциплински ( према 

ученицима ) 

-дисциплински ( према наставницима и 

запосленима ) 

Директор школе Извештаји, 

решења 

Током 

године 
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Интерна заштитна мрежа 

  

У складу са Оквирним акционим планом за првенцију насиља у образовно-

васпитним установама у школи Министраства просвете, формира се Интерна заштитна 

мрежа.  

Интерну заштитну мрежу чине сви ученици, њихови родитељи и запослени у 

школи. Циљ интерне заштитне мреже је усклађено спровођење мера интервенције и 

превенције у случајевима насиља или у погледу сумње на насиље. Задаци Интерне 

заштитне мреже су: благовремено реаговање у случају сумње на насиље или насиља, 

благовремено информисање Школског тима о насиљу и ефектима предузетих мера, 

спровођење мера превенције и интервенције у школи које су утврђене Програмом за 

заштиту ученика или другим актима који се односе на сузбијање појава насиља у 

школи.  

Принципи рада заштитне мреже су: доследност, равноправност, уважавање личности, 

непристрасност. Одређени појединци и групе у оквиру Интерне заштитне мрежа имају 

две посебне одговорности. Посебну одговорност за њено формирање и несметан рад 

имају Директор, одељенске старешине и наставно особље. Посебну одговорност за 

обављање задатака Интерне заштитне мреже имају: Школски тим, Дежурни наставник, 

Дежурни ученик, Ученички парламент.  

  

 

 

Праћење промена понашања ученика ППС, Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

 

Током 

године 

Евалуација програма на основу 

документације и евентуалне измене у 

програму 

Тим Педагошка 

документација, 

извештаји 

 

Током 

године 

Интензивиран и индивидуализиран 

васпитни рад: 

-са починиоцима насиља  

-са жртвама насиља 

Тим за појачан 

васпитни рад,  

Извештаји  Током 

године 

Праћење ризичног понашања ученика 

путем свакодневног контакта у циљу 

стицања увида у њихов социјално 

психолошки статус 

ППС, Одељенске 

старешине 

Дневник 

евиденције 

Током 

године 

Обука вршњачког тима за конструктивно 

решавање сукоба 

 ПП служба Педагошка 

документација, 

извештаји 

 

Током 

године 

Редовни контакт са родитељима ученика 

починиоцем насиља или ученика који 

трпи насиље и њихово укључивање у 

заједничко решавање проблема 

ППС, Одељенске 

старешине 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

Током године 

 

Током 

године 
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Начин праћења и евалуације Програма заштите  
 Директор школе прати реализацију Програма на следећи начин: 

 

1. одржавање часова одељенске заједнице са темама о насиљу путем прегледа 

књига евиденције 

2. одржавање родитељских састанака са темама о насиљу путем прегледа књига 

евиденције 

3. одржавање седница Школског тима за заштиту ученика од насиља путем 

анализе записника састанака Тима која подразумева: а) пребројавање седница и 

број донетих одлука; б) анализа реализације донетих одлука   

4. прегледом евиденције одељенских старешина о насилном понашању:  

а) пребројавањем евидентираних случајева 

б) разматрањем успешности предузетих мера 

5. упоређивањем планираних и реализованих активности превенције насиља на 

нивоу школе према Акционом плану и Школском развојном плану. 

6. анализом активности на спречавању насиља у установи које су додате током 

школске године а нису планиране на почетку школске године, већ су настале 

унапређењем постојећих планова.  

 

 Активности праћења примене Програма из тачака од 1 до 4 обављају се једном 

месечно, а евалуација тромесечно. Активности праћења примене Програма из тачака 5 

и 6 врше се на полугодишу и крају школске године, а евалуација на крају школске 

године. 

  

 Директор и стручни сарадник о евалуацији реализације Програма извештавају 

органе школе: Наставничко веће, Педагошко веће, Школски одбор, Савет родитеља, 

Ученички парламент, два пута годишње, на полугодишту и на крају школске године, а 

уколико је неопходно и чешће. 

 

 

 

 

5.6.3. ТИМ ЗА КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
 

Тим за кризне интервенције оформљен је у Школи од 2013. године. и ради као подтим 

Тима за заштиту.  

Чланови тима су: 

 Јелена Лазаревић, секретар,  

 Далиборка Борковић, педагог 

 Санела Марковић, психолог 

 Томислав Ђуретић, директор. 
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Задаци тима су ефикасно и професионално интрвенисање у случају стресних и 

трауматских догађаја у школи односно спровођење психолошких кризних 

интервенција, што се огледа у: 

• Спровођење низа поступака помоћу којих се након кризног догађаја ученицима 

и запосленима у школли помаже да лакше преброде оно што су доживели 

• Да се пружи помоћ и подршка како би се смањило осећање беспомоћности и 

помогне особама да поново се врате у нормалне токове живота 

• Пружање превентивних поступака којима се спречава појава тежих и 

дуготрајнијих последица на ментално здравље. 

Коорданатор тима је школски психолог. 

 

5.6.4. ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 
 

Тим за маркетинг школе чине чланови :  

 Вулић Зоран,  

 Харак Аранка,  

 Миљана Попадић 

 Милош Пудар 

 Александар Потић 

 Сара Дошеновић 

 

 

ПЛАН МАРКЕТИНГ ТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. годину 

 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

✔ Конституисање маркетинг тима у школској 2021/2022. 
години, 

✔ Анализа резултата маркетинг тима претходне школске 
године и упис ученика у први разред и предлог броја 
редовних састанака (седница) тима у овој школској години, 

✔ Излагање прегдлога, расправа и договор о плану и начину 
рада и тима и средствима за финансирање активности, 

✔ Усвајање годишњег плана рада школског маркетинг тима за 
школску 2021/2022., 

✔ Избор ученика завршних разреда који ће бити укључени у 
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рад тима, 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

✔ Активности у вези са промоцијом школе и припремом 

рекламног материјала током школске године,  

✔ Конципирање активности у вези са пројектом „Дани 

отворених врата“ у месецу марту, 

✔ Преуређење и сређивање школског сајта, налози на 

друштвеним мрежама, 

 

 

НОВЕМБАР 

✔ Идеје у вези са корекцијом постојећих маркетинг материјала 

и израде нових материјала, 

✔ Предлози и идеје за предстојеће празнике. 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

✔ Активностии на подршци и учешћу у хуманитарним  
акцијама, 

✔ Активности у вези са празничним материјалима, 

 

ЈАНУАР 

✔ Извештај са активнностима промоције у првом полугодишту, 

ФЕБРУАР ✔ Израда плана промоције школе по основним школама, 
✔ Одређивање термина промоције, 
✔ Састављање група за промоцију, 
✔ Одређивање места у које иду групе 
✔ Оквирно одредити дужину промоције на терену и њен 

завршетак 
✔ План израде промотивног материјала и праћење друштвних 

мрежа 

МАРТ ✔ Активности промоције по основним школама – провера 
група и материјала, 

✔ Одлазак у основне школе, 
✔ Извештаји након посета, 
✔ Редовни недељни састанци, 
✔ Припрема за активност-манифестацију „Дани отворених 

врата“ 
✔ Осмишљавање радионица, 
✔ Промотивни и материјал за радионице на манифестацији 

„Дани отоврених врата“, 
✔ Анализа одржаних активности 

АПРИЛ ✔ Манифестација, активности и радионице на манифестацији 
„Дани отоврених врата“ 

✔ Изложба маркетинг материјала за Дан школе 
✔ Подела симболичних поклона ученицима осмих разреда 
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МАЈ ✔ Активности у вези са матурском вечери и промоцијом школе 
кроз предлоге матураната 

✔ Оцена успеха у реализацији претходних активности 
✔ Прикупљање информација о утисцима ученика осмих 

разреда у шкколама у којима смо били 

ЈУН ✔ Оцена резултата рада маркетинг тима 
✔ Предлози за план рада тима у наредној школској години 
✔ Подела флајера ученицима осмих разреда 

 

5.6.5. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ, ПЛАНОВИ СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 
 

Тим за професионални развој чине: 

 Томислав Ђуретић, директор 

 Далиборка Борковић, педагог  

 Мања Вуков– наставник немачког језика , представник језичке групе 

предмета 

 Бубања Татјана – наставник познавања робе, природна група предмета 

 Драгана Грбић – наставник географије, друштвена група предмета 

 Нинослава Шајиновић – наставник економске групе предмета, 

економска група предмета 

 Баришић Југослава – наставник физичког васпитања, физичко ваститања 

 Милица Петрић, – наставник информатике, математика, рачунарство и 

инфор. 

 Бранко Кнежевић – наставник угоститељске групе предмета      

 

Професионални развој на нивоу образовно-васпитне установе омогућава 

континуирани професионални развој свим наставницима. Учествујући у различитим 

активностима професионалног развоја и попуњавајући доказима свој професионални 

портфолио, наставници стичу услове за добијање једног од виших звања. Систем 

виших звања има улогу мотивишућег фактора чији крајњи циљ јесте подизање 

квалитета васпитно-образовног рада и, у складу са тим, постигнића ученика, односно 

укупног напредовања и развоја ђеце. Наставници – носиоци виших звања су они који 

даље подржавају и покрећу професионални развој у васпитно-образовној установи и 

шире (чланови тимова за професионални развој у васпитно-образовној установи, 

тренери у систему, тренери на нивоу васпитно-образовне установе, иноватори и сл.). 

 

Задаци Тима: 

 промовисање идеје професионалног развоја 

 Вршење анализе потреба за усавршавањем 

 Утврђивање приоритетних области усавршавања 

 Припремање плана професионалног развоја на нивоу школе 

 Пружање подршке у изради индивидуалних планова професионалног 

развоја 

 Праћење процеса професионалног развоја 

 Информисање наставника о могућностима професионалног усавршавања 
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 Учествовање у решавању проблема и доношењу кључних одлука које се 

тичу професионалног развоја 

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које 

подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за 

унапређење образовно-васпитног рада. 

Професионални развој подразумева и развој каријере напредовањем у одређено звање, 

а на основу Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звање 

наставника, васпитача и стручних сарадника, као и на основу Правилника о изменама и 

допунама наведеног правилника (Сл. Гласник РС бр. 48 од 22.06.2018.).  

 

 

План рада тима за професионални развој: 

Активност Период реализације 

Израда годишњег плана стручног 

усавршавања наставника и стручних 

сарадника  у установи и ван установе 

 

Август 

Ажурирање портфолиа Континуирано 

Обавештавање наставника о актуелним 

семинарима 

Континуирано 

Аплицирање за пројекте мобилности 

наставника 

Континуирано 

Обезбеђивање услова заприказ похађаног 

семинара на седницама наставничког већа 

У току године 

Обезбеђивање услова за извођење 

угледних/огледних часова и дискусија 

након часа 

У току године 

Организација одржавања семинара у 

школи 

У току године 

Праћење рада приправника Континуирано 

Израда потврда стручног усавршавања у 

установи 

Јун 

Израда извештаја о стручном усавршавању Септембар 

 

 

 

 

Прилажемо планове стручног усавршавања појединачно по стручним већима: 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 
 

 
1.  

 

I      ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 
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Облик стручног 

усавршавања 

 

К1,2… 

П1,2... 

 

 

Назив теме, ниво и начин 

учествовања 

Планирано 

време 

реализ. и 

сарадници 

Датум 

реализ. 

Број 

сати 

Документ у 

установи 

који доказује 

реализацију 

1. 

Угледни/огледни 

час наставе, 

наставна 

активност, 

радионица 

 

 

Израда упита за 

набавку-корелација 

Пословно 

административне обуке 

са предметом Немачки 

језик  

(Нинослава Шајиновић, 

Баљ Слађана) 

2 часа Фебруар 2 Припрема за 

одржавање 

часа-

корелације, 

записник, 

фотографије, 

извештај 

2. Приказ 
стручног 

усавршавања, 
књиге, 

приручника, 
стручног чланка, 

дидактичког 
материјала из 

области 
образовања и 

васпитања 

 

 

Професори економске 

групе предемта 

 током 

године 

2 Фотографије, 

записник, 

извештај 
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3. 

 

II     ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

 

Облик 
стручног 

усавршава
ња 

 

К1,2

… 

П1,2.

.. 

 

Назив 
програма, 
стручног 

скупа, 
школе... 

Планиран

о време 

реализаци

је  

Датум и место 

реализације 

Број 

бодов

а 

Начин 

учествова

ња 

 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука)  

 

K1 

 

Дигитални 

маркетинг у 

економији, 

туризму и 

угоститељству 

(904) 

4 недеље  електронски  32 онлајн 

 

Акредитовани 

програми 

високошколске 

установе 

(облици 

целоживотног 

учења)  

 

 

К1 

Монетарна 

политика и 

пословна 

политика 

банака- 

актуелни 

изазови и нови 

трендови 

(916) 

1 дан Универзитет у 

Београду - 

Економски факултет 

8 непосредн

о 

 

К1 

Креирање 

студије случаја 

и примена у 

настави 

стручних 

предмета:посло

вна економија, 

трговински 

предмети и 

маркетинг (915) 

1 дан Универзитет у 

Београду - 

Економски факултет 

8 непосредн

о 

К1 Идентификациј

а предузетничке 

идеје и израда 

бизнис плана 

(910) 

1 дан Висока школа за 

пословну економију 

и 

предузетништво,Беог

рад 

8 непосредн

о 

К2 Савремени 

приступ настави 

уз помоћ студије 

случаја у 

наставним 

садржајима 

(939) 

1 дан Висока школа за 

пословну економију 

и 

предузетништво,Беог

рад 

8 непосредн

о 
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К1 Теоријске 

иновације у 

пословној 

економији, 

рачуноводству, 

основама 

економије и 

коришћење 

савремених 

наставних 

метода (929) 

1 дан Универзитет у 

Београду - 

Економски факултет 

8 непосредн

о 

К1 Изучавање и 

примена САП 

софтвера и 

симулационих 

пословних 

софтвера за 

унапређење 

информатичких 

компетенција у 

настави 

стручних 

предмета: 

пословна 

економија и 

трговински 

предмети 

1 дан Универзитет у 

Београду - 

Економски факултет 

8 непосредн

о 

 

 

 

Стручни 

скупови 

(конгрес, 

сабор, сусрети 

и дани, 

конференција, 

саветовања, 

симпозијум, 

округли сто, 

трибина)  

 

 

 

Актуелности у 

образовном 

систему 

Р.Србије 

2 дана Мрежа регионалних 

центара за стручно 

усавршавање 

Кикинда 

16 непосредн

о 

Облик 
стручног 

усавршава
ња 

 

К1,2

… 

П1,2.

.. 

 

Назив 
програма, 
стручног 

скупа, 
школе... 

Планиран

о време 

реализаци

је 

Датум и место 

реализације 

Број 

бодов

а 

Начин 

учествова

ња 

 

Остало: 

пленарно 

предавање, 

 

К2 

Ангажовани 

наставник - 

савремена 

решења за развој 

компетенција у 

1 дан Центар за образовно 

лидерство 

8 непосредн

о 
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презентација 

са дискусијом, 

радионица, 

панел 

дискусија, рад 

у групама, 

постер 

презентација…  

 

стручном 

образовању (937) 

 

К1 

Пословање 

виртуелних 

предузећа преко 

Сервисног 

центра Србије 

1 дан Заједница 

економских, правно-

биротехничких,  

трговинских  

и угоститељско-

туристичких школа 

Србије 

8 непосредн

о 

 

К1 

Развој 

предузетничке 

идеје - како 

препознати 

идеју и урадити 

бизнис план 

2 дана Удружење за 

подршку и развој 

предузетништва код 

младих, Земун  

16 непосредн

о 

К2 Ангажовани 

наставник - 

савремена 

решења за 

развој 

компетенција у 

стручном 

образовању 

1 дан Центар за образовно 

лидерство 

8 непосредн

о 

К1 Ефикасно 

планирање и 

креирање 

наставе вежби и 

блок наставе, 

оријентисане на 

остваривање 

циљева 

1 дан Центар за стручно 

усавршавање 

запослених у 

образовању 

Крагујевац 

8 непосредн

о 

К1 

 

Организација 

наставе у 

наставној бази 

1 дан Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању 

8 непосредн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

76 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА 

ХЕМИЈЕ;БИОЛОГИЈЕ;ЕКОЛОГИЈЕ;ИСХРАНЕ;ПОЗНАВАЊА 

РОБЕ И КОМЕРЦИЈАЛНОГ ПОЗНАВАЊА РОБЕ   

 
 

I      ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

 

Облик 

стручног 

усавршавања 

 

К1,2

… 

П1,2.

.. 

 

 

Назив теме, ниво и 

начин учествовања 

Планиран

о време 

реализ. и 

сарадници 

Датум 

реали

з. 

Бро

ј 

сат

и 

Документ у установи 

који доказује 

реализацију 

1. 

Угледни/оглед

ни час наставе, 

наставна 

активност, 

радионица 

 

 

Реализација угледних 

часова 

 

 

 

Октобар 

2021.-мај  

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема за 

час,потврда о 

одржаном угледном 

часу 

 

 

Вођење Еко секције и  

радионица 

 

 

Новемба

р 

2021- 

Мај 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Потврда  о одржаној 

активности,фотогра

фије ,извештај 

 

 

-Планирање писмених 

провера знања 

ученика 

-Израда планова рада 

наставника и 

усклађивање планова 

и програма рада на 

нивоу предмета 

 

Септемба

р 

2021. 

  Записник са седнице 

актива 

2. Приказ 
стручног 

усавршавања, 
књиге, 

приручника, 
стручног 
чланка, 

дидактичког 
материјала из 

области 
образовања и 

васпитања 

 

 

Приказ извештаја са 

обуке  

,,Моја Еко школа и 

одрживи 

развој,,ЕРАЗМУС плус 

пројекат 

 

Татјана Бубања-

реализатор 

Септемба

р-октобар 

2021. 

  Записник  

 

 

Присуство 

промоцијама и 

 

 

  Потврда о одржаној 

активности,Записник 
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презентацијама 

уџбеника 

Сви чланову стручног  

актива 

 

Мај 2020 са седнице 

Наставничког већа 

 Приказ презентација -

презентер 

Прикази са стручних 

усавршавања,Наставни

чко веће,Стручно веће 

Током 

читаве 

школске 

године 

  Потврда о одржаној 

активности, 

Записник са седнице 

Стручног већа 

Облик 

стручног 

усавршавања 

 

К1,2

… 

П1,2.

.. 

 

 

Назив теме, ниво и 

начин учествовања 

Планиран

о време 

реализ. и 

сарадници 

Датум 

реали

з. 

Бро

ј 

сат

и 

Документ у установи 

који доказује 

реализацију 

5. Учешће у 
планирању и 
остваривању 

облика 
стручног 

усавршавања у 
оквиру 

установе у 
складу са 

потребама 
запослених 

 

 

Планирање одласка на 

Фестивал науке/ 

Татјана Бубања -

организатор 

Децембар 

2021. 

  Извештај 

Презентација 

 

 

Припрема и 

организација 

обележавања важнијих 

датума 

 

26.септембар-Дан чистих 

планина 

16.октобар-Дан здраве 

хране 

7.новембар-Дан науке 

1.децембар-Дан борбе 

против сиде……… 

...... 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

26.09. 

16.10. 

07.11. 

01.12. 

 Презентација 

Зидне новине 

 Упознавање са новим 

Правилником о сталном 

стручном усавршавању и 

Правилником о 

вредновању сталног 

стручног усавршавања у 

оквиру активности које 

предузима школа , 

праћење прописа 

,Унапређење примене 

тестова знања у настави,  

Током 

чколске 

године, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Рад са 

волонтерима, 

 

 

Еко тим-професори и 

ученици 

Током 

школске 

године 

Током 

школс

е 
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приправницим

а и студентима 

(ако није 

планирано 40-

часовном 

радном 

недељом) 

 

годин

е 

 

 

Учешће на такмићењу 

Црвеног 

крста/Мирјана 

Шијаков,Сања 

Јарчевић-реализатори 

Фебруар/ 

март 

  Извештај 

7. Учешће у 
раду стручних 

већа, 
удружења, 

стручних 
тимова, 
радним 

групама итд. 

 Израда плана струћног 

већа/Татјана Бубања-

председник,чланови 

већа 

Током 

школске 

године 

Током 

школс

к 

годин

е 

 Годишњи план 

рада,записници, 

извештаји  

 Члан Школског 

одбора/Татјана 

Бубања 

Током 

школске 

године 

Током 

школс

к 

годин

е 

 Записници са 

седница школског 

одбора 

 
8.Остало: 

Маркетинг 
школе, 

школски сајт и 
блог и слично 

 

 

Израда материјала у 

електронском 

облику,достављање 

материјала 

администратору 

сајта/сви чланови 

стручног већа 

Током 

школске 

године 

Током 

школс

к 

годин

е 

 Извештај 

администратору 

сајта 
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II     ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

 

Облик 
стручног 

усавршавањ
а 

 

К1,2… 

П1,2..

. 

 

Назив 
програма, 

стручног скупа, 
школе... 

Планирано 

време 

реализациј

е  

Датум и место 

реализације 

Број 

бодов

а 

Начин 

учествовања 

 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука)  

 

 

К1П

3 

1.ЕВОЛУЦИОНА 

ТЕОРИЈА У ПРАКСИ  

кат.бр.785 

2.ЗОО-ЕКО 

РАДИОНИЦА  

кат.бр.789 

3.ХИДРОБИОЛОШК

И ПРАКТИКУМ 

кат.бр.802 

Током 

школске 

године 

Нови Сад-ПМФ 

Нови Сад-ПМФ 

Нови Сад-ПМФ 

16 

8 

16 

Присуство  

Сања 

Јарчевић 

Мирјана 

Шијаков 

 

К1П

3 

1.ПЛАНИРАЊЕ 

НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ- 

СМЕРНИЦЕ ЗА 

КВАЛИТЕТНУ 

НАСТАВУ 

 

Током 

школске 

године 

КЛЕТ,друштво 

за развој и 

образовање 

8 Присуство  

Татјана 

Бубања 

К2П

3 

К2П

1 

 

1.НАСТАВНА 

СЕКЦИЈА ИЗ 

ХЕМИЈЕнастави 

 

2.Ка квалитетниме-

твининг пројектима 

у циљу 

унапређивања 

коришћења ИКТ-а у  

 

Током 

школске 

године 

СРПСКО 

ХЕМИЈСКО 

ДРУШТВО 

Фондација 

Темпус,Београ

д 

12 Присуство 

Татјанa 

Бубања 

 

Акредитовани 

програми 

високошколске 

установе 

(облици 

целоживотног 

учења)  

 

      

К1 

П3 

 

 

 

 

 

 

К2 

П3 

 

Демонстрациони 

огледи и 

експерименталне 

вежбе из физике за 

наставнике у 

основним и 

 

средњим школама 

 

 

 

Током 

школске 

године  

 

 

 

 

 

 

 

Током 

Универзитет у 

Београду, 

Физички 

факултет  

 

 

 

Друштво 

физичара 

Србије 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Присуство 

Ана 

Николашеви

ћ 
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К2 

П3 

Савремене методе 

наставе-улога 

огледа и 

примене ИКТа у 

концептуалном и 

процедуралном 

учењу 

 

 

 

Вршњачко учење и 

концептуална 

настава 

 

природних наука 

 

 

школске 

године 

 

 

 

ПМФ,Нови Сад 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручни скупови 

(конгрес, сабор, 

сусрети и дани, 

конференција, 

саветовања, 

симпозијум, 

округли сто, 

трибина)  

 

 

 

Презентација 

програма „За 

чистије и зеленије 

школе у 

Војводини“за 

школску 

2021/2022.год. у 

оквиру 

манифестације 

„Новосадска јесен“ 

октобар Нови Сад   

Облик 
стручног 

усавршавањ
а 

 

К1,2… 

П1,2..

. 

 

Назив 
програма, 

стручног скупа, 
школе... 

Планирано 

време 

реализациј

е 

Датум и место 

реализације 

Број 

бодов

а 

Начин 

учествовања 

 

Стручна и 

студијска 

путовања  

 

 

 

Посета Фестивалу  

науке у Београду 

децембар   Организатор

и 

Татјана 

Бубања 

Мирјана 

Шијаков 

 
 

Посета Фабрици 
воде 

Пролеће 
2022 

  Организатор

и 

Татјана 

Бубања 
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ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  СТРУЧНОГ 

ВЕЋА МАТЕМАТИКА, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА, 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 
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I      ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ 

 

Облик стручног 

усавршавања 

К1,2…П1,2.

.. 
Назив теме, ниво 

Планирано 

време 

реализ. и 

сарадници 

Датум 

реализ

. 

Бро

ј 

сат

и 

Реализатор

, начин 

учествовањ

а 

1. 

Угледни/оглед

ни час наставе, 

наставна 

активност, 

радионица 

 
Присуствовање угледним 

часовима 

током 

године 
  

сви 

чланови 

К1, П1 
Математика, екологија и 

одрживи развој 

Прво 

полугодишт

е 

  
Милева 

Јелић 

2. Приказ 
стручног 

усавршавања, 
књиге, 

приручника, 
стручног 
чланка, 

дидактичког 
материјала из 

области 
образовања и 

васпитања 

 Еразмус+ дани 

14.,15., 16. 

Октобар 

2021 

  
Милева 

Јелић 

 

Представљање Еразмус+ 

пројекта „Eco friends“ у 

основним школама у 

Бачкој Паланци 

Током 

године 
  

Милева 

Јелић 

 

Школски администратор 

за рад у систему за 

управљање учењем Мудл 

током 

године 
  Матић Д 

4. Учешће у 

истраживањим

а, пројектима, 

програмима, 

огледима, 

модел 

центрима 

 

Писање финалног 

извештаја за пројекат 

„Стручно знање – сигуран 

корак у будућност“ 

Координација Еразмус+ 

пројекта мобилности  

КА101 „Eco friends“ 

током 

године 
  Јелић М. 

 

Писање нове пројектне 

пријаве за Еразмус+ 

пројекте мобилности 

Дец 2021 – 

март 2022 
  Јелић М. 

 
Светска недеља свемира 

Тема: Жене у свемиру 

Септембар-

Октобар 

2021 

  

Јелић, 

Матић, 

Петрић М 

5. Учешће у 
планирању и 
остваривању 

облика 
стручног 

усавршавања у 
оквиру 

установе у 
складу са 

потребама 
запослених 

 
Израда плана стручног 
усавршавања стручног 

већа 
Јул 2021 

26.8.21
. 

 
Сви 

чланови 
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6. Рад са 

волонтерима, 

приправницим

а и студентима 

(ако није 

планирано 40-

часовном 

радном 

недељом) 

 

Менторски рад са 

ученицима ромске 

националности 

током 

године,  

Пудар М 

  Матић Д 

7. Учешће у 
раду стручних 

већа, 
удружења, 

стручних 
тимова, 
радним 

групама итд. 

 

Вођење седница стручног 
већа математика - 

рачунарство и 
информатика и писање 

записника 

током 
године, 
чланови 
актива 

  Петрић М 

 
Учешће у раду Педагошког 

колегијума 

Током 
године, 

чланови ПК 
  Петрић М 

 
Учешће у раду Тима за 
праћење пројеката и 

конкурса 

Током 
године, 
чланови 

тима 

  Јелић М 

 
УПРБП „Слово“, учешће у 

раду 
Током 
године 

  

Петрић П, 
Јелић М,  

Петрић М, 
Матић Д 

8.Остало: 
Маркетинг 

школе, школски 
сајт и блог и 

слично 

 

Организација примене G 

suite, наставничко веће, 

организовање, 

координирање 

Током 

године 
  

Јелић М, 

Петрић П 

 

мудл сајт за подршку 
ученицима, 

http://www.info.in.rs/mood
le/ 

током 
године 

  
Петрић П, 
Петрић М 

 

Рад на школском сајту 

Уређивање сајта у вези са 

Еразмус+ пројектима и фб 

странице Еразмус+ 

пројекта 

Током 

године 
  

Петрић П 

 Јелић М 

 
Рад на школским 

новинама 

Јун 2022, 

Попадић М. 
  Петрић П 

К1,П3 

Припрема ученика за 

републичко такмичење 

математика 

Октобар 

2021- април 

2022 

  
Јелић, 

Матић  

К1,П3 
Припрема ученика за 

такмичење Мислиша 

Октобар 

2021-март 

2022 

  
Јелић, 

Матић 

К1,П3 

Припрема ученика за 

републичко такмичење 

пословна информатика 

јануар - 

април 2022 
  

Петрић П, 

Петрић М 
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К2 

Ерасмус+ пројекат: 

Искуства са мобилности– 

презентација са 

дискусијом (СЛОВО) 

Април, мај 

2022 
  

Јелић М, 

Петрић П 

 

 

II     ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

 

Облик 
стручног 

усавршавања 

К1,2… 

П1,2 

... 

Назив програма, 
стручног скупа, 

школе... 

Планирано 

време 

реализације 

Датум и 

место 

реализације 

Број 

бодова 

Реализатор, 

начин 

учествовања 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

 

Онлајн семинар у 
организацији 

УПРБП „Слово“, у 
огранизацији 

Образовно 
креативног центра 

током 
године 

  

Петрић П, 

Петрић М, 

Јелић, 

Матић-

присуство 

К1,П3 
Новосадски 

математички 
семинар 

1 дан   

Матић Д, 

Јелић, 

Петрић М -

присуство 

Акредитовани 

програми 

високошколске 

установе (облици 

целоживотног 

учења) 

 

Школски 

администратор за 

рад у систему за 

управљање учењем 

Мудл 

Август 2021   Матић Д 

Стручни скупови 
(конгрес, сабор, 
сусрети и дани, 
конференција, 

саветовања, 
симпозијум, 
округли сто, 

трибина) 

К2 
Дани математике у 

Новом Саду 

Децембар 

2021 
  

Јелић М, 

Матић Д, 

Петрић М - 

присуство 

 
Математички 

подијум младих  
Април 2022   

Јелић М, 

Матић Д, 

Петрић М - 

присуство 
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ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

 

  

  

I   ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

  

Облик стручног 

усавршавања 

  

К1,2… 

П1,2... 

  

  

Назив теме, ниво и начин 

учествовања 

Планирано 

време 

реализ. и 

сарадници 

Датум 

реализ. 

Број 

сати 

Документу установи 

који доказује 

реализацију 

1.Угледни/огледни час 

наставе, наставна 

активност, радионица 

  

  

 Радионице: “Како 

успешно учити”намењене 

првацима, Санела 

Марковић 

 један 

школски час 

октобар  2 Извештај о раду 

психолога, есдневник  

2.Приказ стручног 

усавршавања, књиге, 

приручника, стручног 

чланка, дидактичког 

материјала из области 

образовања и 

васпитања 

  

  

Приказ семинара на 

стручном већу;Вештина 

комуникације између 

ученика и наставника као 

предуслов напредовања 

ученика, Санела 

Марковић излагач, 

чланови већа присуство 

15 мин  6 

2 

потврда   

Облик стручног 

усавршавања 

  

К1,2… 

П1,2... 

 

  

Назив теме, ниво и начин 

учествовањ 

Планирано 

време 

реализ. и 

сарадници 

 

Датум 

реализ. 

Број 

сати 

Документу установи 

који доказује 

реализацију 
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5. Учешће у планирању 

и остваривању облика 

стручног усавршавања у 

оквиру установе у 

складу са потребама 

запослених 

  

  

Семинар у организацији 

удружења “Слово”,  

(Дрaгана Грбић, Дрaгана 

Драгумило Колунџија, 

Душан Адамов, Магдалена 

Арсић, Зеленбаба 

Александра, Александар 

Петровић) 

 

Прво 

полугодиште 

школске 

2021/22  

   

  

  

Чувам те-Онлајн обука за 

запослене- породично 

насиље, Санела Марковић, 

Пудар Милош 

 Прво 

полугодиш

те школске 

2021/22 

16 сертификат 

7. Учешће у раду 

стручних већа, 

удружења, стручних 

тимова, радним групама 

итд. 

  
Председник стручног већа 

друштвене групе 

предмета (Драгана Грбић)  

 

  током 

године 

4  Записници 

  

8.Остало: Маркетинг 

школе, школски сајт и 

блог и слично 

  

  

Писање текстова на сајту школе 

у рубрици Педагог и психолог 
 током 

године 

 6 администратор  
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II  ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

  

Облик стручног 

усавршавања   

К1,2… 

П1,2... 

  

Назив програма, стручног 

скупа, школе... Планира

но време 

реализац

ије 

Датум и место 

реализације 

Број 

бодова 

Начин учествовања 

  

Одобрени програми 

стручног усавршавања 

(обука) 

  

К1  

П3 

Осавремењавање знања о 

геодиверзитету кроз 

наставу географије 

(Драгана Грбић) 

  8 учесник 

К2 

П3 

Може то и боље – 

конкретно (Примена 

иновативних активности у 

настави),  

(Драгана Грбић, Бојана 

Радојевић, Зеленбаба 

Александра 

  8 учесник 

К1 

П3 

Учење о ратовима 90-тих на 

простору бивше Југославије 

(Душан Адамов 

,Александра Зеленбаба) 

школска  

2021/202

2 

 16 учесник 

К2 

П4 

Учити о Холокаусту 

(Душан Адамов, 

Александра Зеленбаба)  

школска  

2021/202

2 

 24 учесник 

К1 Критичко мишљење и 

креативност у настави 

школска  8 учесник 
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П3 филозофија (Магдалена 

Арсић)  
2021/202

2 

K2 

П4 

Емоционални аспекти 

мотивације за школско 

учење (Драгана Буквић, 

Санела Марковић) 

школска 

2021/202

2 

 16 учесник 

К2                          

П3 

Савремени приступ 

настави, уз помоћ студије 

случаја у наставним 

садржајима (Драгана 

Драгумило Колунџија) 

школска 

2021/22 

 8 учесник 

 

К1 П3 

 

Обука у бироу - фаза 

јединственог, подељеног 

рада и оцењивање 

(Драгана Драгумило 

Колунџија) 

школска 

2021/22 

 24 учесник 

  К3 

  П4 

   

Како  помоћи ученицима с 

проблемима у понашању 

(Драгана Буквић) 

школска2

021/22 

  8  учесник 

    К1  

   П3 

Школски библиотекар у 

савременом образовном 

окружењу (Бојана 

Радојевић) 

школска 

2021/22 

 8 учесник 

    К2 

    П3 

Филм и филмска 

анимација као иновативно 

дидактичко средство у 

курикулуму (Александар 

Петровић) 

школска 

2021/22 

  

15 

учесник 
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 к4 

п4 

Вештина 
комуникације између 
ученика и наставника 
као предуслов 
напредовања 
ученика- Санела 
Марковић, Пудар 
Милош 

 

 школска 

2021/22 

16 учесник 

  

Акредитовани 

програми 

високошколске 

установе (облици 

целоживотног учења) 

  

К4  

П4 

Не можеш све сам!- Како 

изградити унутрашњу и 

спољашњу мрежу 

подршке наставнику и 

ученику који има проблем 

Нада Лазић 

школска 

2021/22 

 16 учесник 

К4 

П4 

ја и други-вештине 

комуникације у процесу 

образовања и васпитања 

Нада Лазић 

школска 

2021/22 

 13   

 К4 

П4 

  

Вештине владања собом-

асеривна комуникација  

Нада Лазић 

школска 

2021/22  

   16   

        

ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА   
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I      ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

 

Облик 

стручног 

усавршавања 

 

К1,2

… 

П1,2.

.. 

 

 

Назив теме, ниво и 

начин учествовања 

Планирано 

време реализ. и 

сарадници 

Датум 

реализ. 

Бро

ј 

сат

и 

Документ у 

установи 

који доказује 

реализацију 

1. 

Угледни/оглед

ни час наставе, 

наставна 

активност, 

радионица 

 

 

Угледни час; 

Спортска игра 

рукомет,модификац

ија игре школским 

условима; 

организатор 

Владимир Тркуља 

;посматрачи Маја 

Бороцки ,Југослава 

Баришић 

организатор 

Владимир 

Тркуља 

;сарадници 

Маја Бороцки 

,Југослава 

Баришић 

Прво 

полугодишт

е 

 Припрема за 

час 

 

 

Огледни час,  

Брзина мишљења и 

брзина трчања 

Организатори 

Проф.математик

е Милева Јелић 

Југослава Родић 

Прво 

полугодишт

е 

 Припрема за 

час 

7. Учешће у 
раду стручних 

већа, 
удружења, 

стручних 
тимова, 
радним 

групама итд. 

К3 

П2 

СТИО, члан 

записничар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник 

стручног већа 

физичког васпитања 

Координатор 

ученичког 

парламента 

Члан педагошког 

колегијума  

Владимир 

Тркуља  

Током целе 

школске године. 

Мирковић 

Бојана,Драгуми

ло-Колунџија 

Драгана. 

Владимир 

Тркуља 

Југослава 

Баришић 

Владимир 

Тркуља 

2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022.г

од 

 Записници са 

састанака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записници са 

састанака. 

Записници са 

састанака. 

Записници са 

састанака 

 

 

Општинско 

такмичење у стоном 

тенису 

         Општинско 

такмичење у 

Југослава 

Баришић 

 

Владимир 

Тркуља 

   

ж 

Фотографије и 

снимци,дипло

ме и медаље. 
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рукомету 

Општинско 

такмичење у 

одбојци 

Општинско 

такмичење у 

футсалу 

Општинско 

такмичење у 

кошарци 

Уличне трке 

 

  

 

 

Фотографије и 

снимци,дипло

ме и медаље 
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 ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

I      ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

 

Облик стручног 

усавршавања 

 

К1,2

… 

П1,2

... 

 

 

Назив теме, ниво 

и начин 

учествовања 

Планирано 

време реализ. 

и сарадници 

Датум 

реализ. 

Бр

ој 

сат

и 

Документ у 

установи 

који 

доказује 

реализацију 

1. Угледни/огледни 

час наставе, наставна 

активност, радионица 

 

 

Угледни час; 

Спортска игра 

рукомет,модифик

ација игре 

школским 

условима; 

организатор 

Владимир Тркуља 

;посматрачи Маја 

Бороцки 

,Југослава 

Баришић 

организатор 

Владимир 

Тркуља 

;сарадници 

Маја Бороцки 

,Југослава 

Баришић 

Прво 

полугодиш

те 

 Припрема за 

час 

 

 

Огледни час,  

Брзина мишљења 

и брзина трчања 

Организатори 

Проф.математ

ике Милева 

Јелић 

Југослава 

Родић 

Прво 

полугодиш

те 

 Припрема за 

час 

7. Учешће у раду 
стручних већа, 

удружења, стручних 
тимова, радним 

групама итд. 

К3 

П2 

СТИО, члан 

записничар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник 

стручног већа 

физичког 

васпитања 

Координатор 

ученичког 

парламента 

Владимир 

Тркуља  

Током целе 

школске 

године. 

Мирковић 

Бојана,Драгум

ило-Колунџија 

Драгана. 

Владимир 

Тркуља 

Југослава 

Баришић 

Владимир 

Тркуља 

2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021.

год 

 Записници са 

састанака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записници са 

састанака. 

Записници са 

састанака. 

Записници са 

састанака 
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Члан педагошког 

колегијума  

      

      

 
 
 
 
 

 
9.Такмичења,смотре
,јавни наступи, итд... 

 
 
 
 
 

 

 

Општинско 

такмичење у 

стоном тенису 

         Општинско 

такмичење у 

рукомету 

Општинско 

такмичење у 

одбојци 

Општинско 

такмичење у 

футсалу 

Општинско 

такмичење у 

кошарци 

Уличне трке 

 

  

 

Југослава 

Баришић 

 

Владимир 

Тркуља 

   

ж 

Фотографије 

и 

снимци,дипл

оме и 

медаље. 

 

Фотографије 

и 

снимци,дипл

оме и 

медаље 
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II     ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

 

Облик 
стручног 

усавршавања 

 

К1,2… 

П1,2... 

 

Назив 
програма, 

стручног скупа, 
школе... 

Планирано 

време 

реализације 

Датум и 

место 

реализације 

Број 

бодова 

Начин 

учествовања 

 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

 

 

 

У зависности од 

тренутне 

епидемиолошке 

ситуације 

изабраћемо неки 

од понуђених 

акредитованих 

семинара као и 

неку од онлајн 

обука 

Маја 

Бороцки 

Владимир 

Тркуља 

Југослава 

Баришић 

   

  
 

ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

 

  

I   ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

Облик стручног 
усавршавања 

  

К1,2… 

П1,2... 

  

  

Назив теме, ниво и начин учествовања 

Планира
но 

време 
реализ. 

и 
сарадни

ци 

Датум 
реализ. 

Број 
сати 

Докумен
ту 

установ
и 

који 
доказује 
реализа

цију 



 
 
 

95 
 

1.Угледни/огле
дни 

часнаставе, 
наставнаактивн
ост, радионица 

  

К2 

Милијана Пејаковић 

Ескејп рум, систематизација градива  првог 
полугодишта 

Школски 
двочас 

Миљана 
Попадић 

Децембар, 
2022. 

12 Фотографи
је, снимци 

 
К2 
 

К2, К4 

Миљана Попадић 

скејп рум, систематизација градива  првог полугодишта 
 

Корелација са предметом агенцијско и хотелијерско 
пословање на тему по договору 

Школски 
двочас 

Милијана 
Пејаковић 

 

Аранка 
Харак 

децембар, 
2021. 
 

 

октобар, 
2021. 
 

12 
 

 

12 

Фотографи
је, снимци 

 

 

Фотографи
је, снимци 

 
K2 Бојана Мирковић 

Пример добре праксе , избор из домаће лектире, 
систематизација градива првог полугодишта 

двочас децембар 
2021. 

12 припрема, 
фотограф

ије 

2.Приказ 
стручногусаврш
авања, књиге, 
приручника, 

стручног 
чланка, 

дидактичког 
материјала из 

области 
образовања и 

васпитања 

  

К2 

Милијана Пејаковић 

Под пуним месецом на бициклу, дружење са 
песникињом Витомирком Требовац 

Школски 
двочас 

Мај, 2022.  12 Фотографи
је, снимци 

  Бојана Мирковић 

Дружење са песником Александром Савићем  

двочас  април,2022.   12 фотограф
ије, 

снимци  
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5. Учешће у 
планирању и 
остваривању 

облика 
стручног 

усавршавања у 
оквиру 

установе у 
складу са 
потребама 
запослених 

 

К3,К4  

осета Сајму књига у Београду, одлазак на 
позоришну представу 

(М.Попадић,Б.Мирковић,М.Пејаковић,Ј.Настић,Б.
Радојевић) 

ктобар2
021. 

ктобар20
21.. 
 

10 извештај 
са сајма 

књига 

К3,К4 
Бојана Мирковић 

Посета  фестивалу науке и музеју илузија   децемба
р 2021. 

децембар 
2021. 
 

. 

10 Извешта
ј са 

сајма 
књига 

  

6.Рад са 
волонтерима, 

приправницима 
и студентима 

(ако није 
планирано 40-

часовном 
радном 

недељом) 

  

  

К1,К2,К3,
К4  

Бојана Мирковић 
Припемаученика за учешће у такмичењу 

рецитатора Песниче народа мог  

октобар - 
фебруар 
2021/22. 

фебруар 
2022. 

6 Извештај с 
такмичења

  

7. Учешће у 
раду 

стручнихвећа, 
удружења, 
стручних 

тимова, радним 
групама итд. 

К4  Миљана Попадић 

Рад са тимом за маркетинг 
 

ттоком 
школске 
године 

А. Харак, Н. 
Шајиновић, 

С. 
Дошеновић, 

З. 
Вулић,Ј.Нас

тић 

 извештај о 
раду тима 

 

K4 Милијана Пејаковић 

Рад са тимом за међупредметне компетенције 

Мања Вуков 

Пад са тимом за међупредметне компетенције 

током 
школске 
године 

 

током 
школске 
године 

Мања 
Вуков, 

Адамов 
Душан 

 

Милијана 
Пејаковић, 

Адамов 
Душан 

 

 

извештај о 
раду тима 
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 К4 
б 

 
РБојана Мирковић 
Рад  са тимом за ИОП  
 
 
 

 

током 
школске 
године 

Владимир 
Тркуља, 

ДраганаДагу
мило 

Колунџија 

3 по 
активно

сти 

Извештај о 
раду тима 

Школске 
приредбе 

К1,К2,К4,
П4 

Светосавска приредба, 
организовање,припремање и 

извођење    п(М.Попадић,Б.Мирковић,М.Пејаков

ић,Ј.Настић,Б.Радојевић) 
 

децембар 
2021. и 
јануар 
2022. 

27.01.2022. 24 
извешт

ај са 
приред

бе 

 
К1,К2,К4,

П4 

ДПриредба поводом Дана 
школе,организовање,припремање и 
извођење    п(М.Попадић,Б.Мирковић,М.Пејаков

ић,Ј.Настић,Б.Радојевић) 

март и 
април 
2022. 

20.4.2022. 24 
извешт

ај са 
приред

бе 
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II  ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

  

Облик стручног 
усавршавања 

  

К1,2… 

П1,2... 

  

Назив програма, 
стручног скупа, школе... 

Планирано 
време 

реализације 

Датум и 
место 

реализације 

Број 
бодова 

Начин 
учествовања 

  

Одобрени програми 
стручног 

усавршавања (обука) 

  

 К1 Употреба књижевних 
садржаја у настави 

енглеског језика (С.Шуша) 

у току 
школске 
године 

у току 
школске 
године 

8 учесник 

 К2 (С.Дигиталне компетенције 
у настави страних језика: 
израда портфолија учења 
(С.Шуша) 

у току 
школске 
године 

у току 
школске 
године 

8 учесник 

 Вредновање и евалуација у 
настави страних језика  ( 

Слађана Баљ и Мања 
Вуков)         

У току 
школске 
године 

 8 учесник 

 Елементи културе чији се 
језик учи као основа за 

међупредметну корелацију 
и интердисциплинарни 

приступ у настави ( Вуков 
Мања) 

У току 
школске 
године 

 8 Учесник 

 К2 Елементи културе чији се 
језик учи као основа за 

међупредметну корелацију 
и интердисциплинарни 

приступ у настави (С.Шуша) 

у току 
школске 
године 

у току 
школске 
године 

8 учесник 

 
 Креативност у настави 

страних језика ( Мања 
Вуков и Слађана Баљ) 

У току 
школске 
године 

 8 учесник 

 
К2 Креативност у настави 

страних језика (Р.Јурица) 
у току 

школске 
године 

у току 
школске 
године 

8 учесник 
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К2 Методички семинар за 

наставнике руског језика 
(Р.Јурица) 

у току 
школске 
године 

у току 
школске 
године 

8 учесник 

 
К1,П3 Иновативни приступи 

тумачењу модерне поезије 
(Ј.Настић) 

у току 
школске 
године 

у току 
школске 
године 

8 учесник 

 
К3,П4 Да нам школа буде сигурна 

(Ј.Настић) 
у току 

школске 
године 

у току 
школске 
године 

8 учесник 

 
К1 Видео лекције (Милијана 

Пејаковић) 
У току 

школске 
године 

У току 
школске 
године 

37 учесник 

 
К1 Вредновање и евалуација у 

настави страних 
језика          (Павин Јелена) 

у току 
школске 
године 

у току 
школске 
године 

8 учесник 

 
К2 ијДомаћи задаци у 

функцији повећања 
ученичког постигнућа 
(Павин Јелена)  Бојана 
Мирковић 

4 недеље у току 
школске 
године 

32 учесник 

 
К1 Школски библиотекар у 

савременом образовном 
систему (Р.Јурица) 

у току 
школске 
године 

у току 
школске 
године 

8 учесник 

 
К2, 
П1 

Дигиталне причеи бајке 
(М.Попадић) 

5 недеља у 
токушколске 

године 

40 учесник 

  

Акредитовани 
програми 

високошколске 
установе (облици 

целоживотног 
учења) 

  

  

 К2 

Примена дигиталних 
алата и аудио-
визуелних материјала 
у настави енглеског 
језика 

у току 
школске 
године 

у току 
школске 
године 

8   28 учесник 
 

  

К2 

Пројектни задаци у 
настави страних језика у току 

школске 
године 

у току 
школске 
године  

 8 учесник  
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ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА УГОСТИТЕЉСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

 

  

I   ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

  

Облик стручног 

усавршавања 

  

К1,2

… 

П1,2.

.. 

  

  

Назив теме, ниво и начин 

учествовања 

Планирано време 

реализ. и 

сарадници 

Датум 

реализ. 

Број сати Документу установи 

који доказује 

реализацију 

1.Угледни/оглед

ни часнаставе, 

наставнаактивно

ст, радионица 

K1  

  

Ледене посластице, 

Стручно веће, 

реализатор Зимоња 

Драгана 

 

Март 

 

 

 

11.03.2

022. 

 

 12 Потврда о 

одржаном 

огледном 

часу,презентација,

списак присутних  

  

 K1 

Чоколадни савремени 

дезерти, Стручно веће, 

реализатор Зимоња 

Драгана  

 Maj  

16.05.2022 

 12  Потврда о 

одржаном 

огледном 

часу,презентација,

списак присутних 

К1 
Пилиће ролнице, 

реализатор Срдић 

Александра 

 

Стручно веће 

 

14.03.2022 6 Потврда о 

одржаном 

огледном 

часу,презентација,

списак присутних 
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 К1 

Поширана риба и 

Пастрмка са 

далматинском 

гарнитуром, реализатор 

Срдић  Александра  

 Стручно веће 

 

 

08.11.2

021. 

 

 6 Потврда о 

одржаном 

огледном 

часу,презентација,

списак присутних  

2.Приказ 

стручногусаврша

вања, књиге, 

приручника, 

стручног чланка, 

дидактичког 

материјала из 

области 

образовања и 

васпитања 

  

К1  

Вегетаријанска 

исхрана и 

популарне 

рецептуре 

 Даница Ћорда  2.11.2021   12 Потврда о 

одржаном 

угледном часу, 

презентације, 

списак присутних   

  

 К2 

Мед и његова 
примена у куварству 
и посластичарству  

Даница Ћорда   

07.02.2022 

12  Потврда о 

одржаном 

угледном часу, 

презентације, 

списак присутних   

 К1 
BLAST 

метода,Стручно 

веће,реализатор 

Бранко Кнежевић 

  

 Април 

Стручно веће 

 

12.04.2

022 

 

 12 Потврда о 

одржаном 

угледном часу, 

презентације, 

списак присутних   

 
К1 

Припрема Тартар 

бифтека 

Новембар 

Стручно 

веће,ученици,к

увари и 

конобари 

10.11.2

021 12 Потврда о 

одржаном 

угледном часу, 

презентације, 

списак присутних  

фотографије 

 
К1 

Филирање рибе Фебруар 

Стручно 

веће,ученици,к

увари и 

14.2.20

22 12 Потврда о 

одржаном 

угледном часу, 

презентације, 
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конобари списак присутних  

фотографије 

Облик стручног 

усавршавања 

  

К1,2

… 

П1,2.

.. 

  

  

Назив теме, ниво и начин 

учествовања 

Планирано време 

реализ. и 

сарадници 

Датум 

реализ. 

Број сати Документу установи 

који доказује 

реализацију 

5. Учешће у 

планирању и 

остваривању 

облика стручног 

усавршавања у 

оквиру установе 

у складу са 

потребама 

запослених 

  

  

Дан просветних 

радника 

Обележавање Дана 

просветних радника 

уз ангажовање 

ученика  за 

припрему хладних 

предјела 

  

Новембар 

Сарадник:  

Бранко 

Кнежевић 

Тома 

Александра 

Даница Ћорда  

 7.11.2021    

Извештај,фотографиј

е 

  

  

сСвети Сава  

аАнгажовање кувара, 
посластичара и конобара 
за припрему и поставку 
хладног бифеа. 

  

 Јануар 

Сарадници 

Александра 

Тома,Бранко 

Кнежевић, 

Даница Ћорда 

 

27.01.2022    Извештај,фотографиј

е  

  
Дан школе 

Организација  

прославе Дана 

школе,активно 

учешће 

ученика:кувара,посл

Април 

Сарадници 

Александра 

Тома,Бранко 

Кнежевић 

 20.04.2022   Извештај,фотографиј

е  
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астичара и конобара.  

 

  

 
  Сарадња са средњом 

стручном школом из 
Љубљане  

Организовање 

манифестација са 

циљем промоције 

туризма и гастрономије 

Словеније и Србије 

Ћорда Даница 

Аранка Харак 

Драгана Зимоња 

Аклександра 

Срдић  

01.03.2022. 

05.05.2022. 

 Извештаји, 

презентације  

  

6.Рад са 

волонтерима, 

приправницима 

и студентима 

(ако није 

планирано 40-

часовном 

радном 

недељом) 

  

  

  

Републичко такмичење 

из услуживања  

 март   6  извештаји  

7. Учешће у раду 

стручнихвећа, 

удружења, 

стручних тимова, 

радним групама 

итд. 

  Стручно веће 

угоститељска група 

предмета Бранко 

Кнежевић-председник, 

чланови већа  

 Током читаве 

године 

  4 

председ

ник  

извештаји  
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II  ПЛАНИРАНИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ВАН УСТАНОВЕ 

  

Облик стручног 

усавршавања   

К1,2… 

П1,2... 

  

Назив програма, 

стручног скупа, 

школе... 

Планирано 

време 

реализације 

Датум и 

место 

реализације 

Број 

бодова 

Начин учествовања 

  

Одобрени програми 

стручног усавршавања 

(обука) 

  

 К2 
 Успешно 
управљање 
одељењем – 
принципи и 
примери добре 
праксе 

 

     8 Присуство  

К1 
Савремени 

трендови 

упаривања хране и 

вина 

  8 Присуство 

 К1 
“HACCP”- стандард 

  

     8 Присуство  

 К2 
Инклузивно 
образовање и 
индивидуални 
образовни план 
(ИО и ИОП) 

  

     16 
Присуство  

 
К1 

Дуално 
образовање,учење 
кроз рад 

1 дан  8 
Присуство  

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=681&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=681&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=681&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=681&godina=2014/2015
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К2 

Ангажован 
наставник-
Савремена 
решења за развој 
компетенција у 
стручном 
образовању 

1 дан  8 
Присуство 

 
К1 

Ефикасно 
планирање и 
креирање наставе 
вежби и блок 
наставе, 
орјентисане на 
остваривање 
циљева 

1 дан  8 
Присуство 

 
К2 

Емоционални 
аспекти 
мотивације за 
школско учење  

2 дана  16 
Лично присуство 

        

 

5.6.6.ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 

На основу члана 130 Закона о сновама система образовања и васпитања, Тим за 

развој међупредметних компетенција и предузетништва јеобавезујући Тим. Чланови 

Тима су предметни наставници школе:  

 Пејаковић Милијана,  

 Вуков Мања,  

 Адамов Душан 

 Мира Јандрић, представник Ученичког парламента,  

 Сандра Гвозденовић,  представник родитеља 

 Перак Драгиња – представник локалне самоуправе. 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва има задатак да 

подстиче, прати и организује активности којима би се школа активно укључила у 

реструктуирање образовног система у Србији у делу приступа настави и учења и 

применљивости стечених знања на различите области. 
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У образовном систему Србије издвојене су следеће опште и међупредметне 

компетенције као најрелевантније за адекватну припрему ученика за активну 

партиципацију у друштву и целоживотно учење:  

1. Компетенција за целоживотно учење  

2. Комуникација  

3. Рад с подацима и информацијама  

4. Дигитална компетенција  

5. Решавање проблема  

6. Сарадња  

7. Одговорно учешће у демократском друштву  

8. Одговоран однос према здрављу  

9. Одговоран однос према околини  

10. Естетичка компетенција  

11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.  

 

Основна промена коју доноси оријентација ка општим и међупредметним 

компетенцијама, и компетенцијама уопште, огледа се у динамичнијем и ангажованијем 

комбиновању знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте 

који захтевају њихову функционалну примену. То се постиже сарадњом и 

координацијом активности више наставника, односно предмета, и иновирањем начина 

рада на часу. Сваки час је прилика да се ради и на међупредметним компетенцијама, а 

амбијент који их подржава подразумева: 

- стављање ученика у ситуације које траже истовремену употребу предметних и 

међупредметних компетенција. То се дешава увек када од ученика очекујемо да неко 

знање примени у ситуацијама које нису реплике или једноставне модификације 

ситуације у којој је знање усвојено, већ нове, различите ситуације;  

- активности истраживања и стварања нових продуката, пројектно учење;  

- тимски рад и поделу улога у оквиру комплексних задатака који се једино могу 

реализовати кроз сарадњу различитих улога и више учесника, тако да сваки ученик 

развија личну одговорност према обавезама;  

- тематско планирање наставе (а пожељно је више предмета истовремено), које се 

ослања на коришћење ресурса и препознавање потреба локалног окружења.  

Настава усмерена на развој компетенција изискује сарадњу и заједнички рад 

наставника. Тематска и интегративна настава, која подразумева различите видове 

заједничког рада наставника, у којој се отварају питања и проблеми, планирају и 

изводе мали пројекти и сл. представља природно окружење за развој свих кључних 

компетенција.  

 

 Утаквој настави ученици уче кроз конкретне активности, уместо да примају и памте 

информације, баве се стварним, аутентичним питањима и проблемима, излазе из 

оквира појединачних предмета, повезују разноврсна знања и умења, а тиме их 

истовремено и унапређују и чине релевантним за будуће учење и за сналажење у 

стварним ситуацијама. На овај начин учење постаје део иницијативе самих ученика, а 
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не само резултат спољашњих захтева који се пред њих постављају и на које они 

одговарају.   

Иако је развој међупреметних компетенција процес у свакодневној настави 

покушаћемо да га поспешимо и повременим акцијама.  

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА 

 

                    САДРЖАЈ  РАДА Месец  

реализациј

e 

Носиоци  

активност

и 

Усаглашавање планова и програма ради боље усаглашености 

и повезивања предмета око заједничких тема   

 

Септембар 

2020. 

Активи 

наставника 

 

 

Учешће ученика на међународној манифестацији Дани 

европске баштине у Бачу  

Развој следећих компетенција: Комуникација  

Сарадња  

 

Септембар, 

2020 

Ученици 

образовног 

профила 

туристички 

техничар са 

својим 

одељењски

м 

старешинам

а 

„Нека равноправност постане реалност“, тема за дискусију 

на часовима одељенског старешине 

Развојследећихкомпетенција:компетенцијазацеложивотноуче

ње, комуникација, рад с подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, сарадња, предузимљивост 

 

 

 

 

Октобар 

2020. 

 

Ученици и 

одељенске 

старешине 

 

Наставници 

физике са 

ученицима 
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Обележавањемеђународногданатолеранције, 

литерарни конкурс 

 

Развој следећих компетенција: компетенција за целоживотно 

учење, комуникација, рад с подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, сарадња, естетичка компетенција, 

одговорно учешће у демократском друштву 

 

 

Новембар 

2020 

 

 

Наставници 

матерњег и 

страног 

језика, 

ученици 

Светскиданборбепротивсиде,  

међународниданособасаивалидитетом 

Плакати, ликовнирадови,  

Развојследећихкомпетенција: 

компетенцијазацеложивотноучење, комуникација, рад с 

подацима и информацијама, дигитална компетенција, 

сарадња, естетичка компетенција, одговоран однос према 

здрављу, одговорно учешће у демократском друштву 

 

 

 

 

Децембар 

2020. 

 

 

 

Ђачки 

парламент, 

БУМ, 

локална 

самоуправа 

 

 

5.6.7.ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 
 

На основу члана 130 став 14 тачка 4 Закона о основама система образовања и 

васпитања у школи се формира тим за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

Значај овог Тима је успостављање и функционисање интерног система 

квалитета у установи којим треба да буду обухваћене и координисане све активности и 

мере које предузимају постојећи стручни органи, тимови и педагошки колегијум. У 

складу са наведеним, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се стара о 

обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе, прати 

остваривање школског програма, стара се о остваривању циљева и стандарду 

постигнућа, развоја компетенција, вреднује резултате рада наставника и стручних 

сарадника, прати и утврђује резултате рада ученика. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине: 

 Томислав Ђуретић, директор 

 Далиборка Борковић, педагог 

 Mања Вуков– наставник немачког језика , представник језичке групе 

предмета 
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 Бубања Татјана – наставник познавања робе, природна група предмета 

 Санела Марковић –психолог  

 Драгана Грбић- наставник географије, представник друштвене групе 

предмета 

 Нинослава Шајиновић – наставник економске групе предмета, 

економска група предмета 

 Баришић Југослава – наставник физичког васпитања, физичко ваститања 

 Милица Петрић, – наставник информатике, математика, рачунарство и 

инфор. 

 Бранко Кнежевић – наставник угоститељске групе предмета          

 Сандра Гвозденовић, председник Савета родитеља 

 Мира Јандрић. председник Ученичког парламента  

 Перак Драгиња, члан локалне самоуправе – члан школског одбора 

 

 

План рада: 

Активност Период реализације 

Развој методологије самовредновања у 

односу на стандарде квалитета рада 

установе 

октобар 

Коришћење аналитичко-истраживачких 

података за даљи развој установе 

Током године 

Давање стручних мишљења у поступцима 

за стицање одређених звања  

Током године 

Праћење развоја компетенција 

наставника, васпитача и стручних 

сарадника у односу на захтеве 

квалитетног образовно-васпитног рада, 

резултате самовредновања и спољашњег 

вредновања 

Током године – посете часова 

Праћење напредовања ученика у односу 

на очекиване резултате. 

На крају класификационих периода 

 

 

 

5.6.8. ТИМ ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД 
  

 У зависности од ситуације и потребе у школи се формира Тимза конкретног 

ученика у циљу појачаног васпитног рада,када за то постојеусловипрописаниЗаконом.  

Задатак овог тима је да помогне ученику да реши васпитне проблеме и савлада 

потешкоће због којих се појачан васпитни рад и покреће. Координатор тима је 
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одељенски старешина ученика и уз помоћ родитеља, стручних сарадника и директора 

предузима одређене мере у најбољем интересу ученика. 

У зависности од ситуације, обављају се разговори педагога и психолога са 

учеником, понекад и родитељем, одређује се активност друштвено корисног рада, а по 

потреби, уколико мере не доведу до жељених резултата, доноси решење о укору и 

смањује оцена из владања. 

О појачаном васпитном раду се води Законом прописана евиденција. 
 

 
 

5.6.9. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

Годишњи план самовредовања се доноси на основу процене стања у установи- 

Извештаја о самовредовању за протеклу школску годину и саставни је део годишњег 

плана рада установе. 

 

САСТАВ ТИМА  

 

Томислав Ђуретић, директор  

Далиборка Борковић, педагог  

Санела Марковић, психолог 

Нинослава Шајиновић, професор 

Татјана Бубања, професор  

Мања Вуков, професор  

Милица Петрић, професор  

Југослава Баришић, професор  

Бранко Кнежевић, професор 

Сандра Гвозденовић, представник родитеља 

Драгиња Перак, представник школског одбора 

Мира Јандрић, Председник ђачког парламента 

 

Активности које Тим за самовредновање предузима су:  

 Евалуација рада, реализација планираних активности и подношење извештаја  

  Реализација консултативних састанака координатора и чланова тима 

  Упознавање колектива са степеном реализације и нивоом остварености 

планираних задатака.  

 

Носиоци одговорности су: Координатор тима и чланови Тима за самовредновање.  

Динамика рада: Предвиђено је да се облашћу:ЕТОС бавино школске 2021/2022 године. 

 

Извори доказа извештаја-(упитници и извештаји),  

Предвиђено време реализације- школска 2021/2022.  

Носиоци одговорности-Тим за самовредновање  

 

 

Задаци Активности Носиоци Временска 
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динамика 

Припрема 

истраживања 

Избор кључне 

области, припрема 

упитника и 

инструмената 

Тим за 

самовредновање 

Током године 

Припрема 

материјала: дељење 

упитника 

Тим за 

самовредновање 

Током године 

Реализовање 

истраживања 

Анкетирање 

наставника  

Тим за 

самовредновање 

Током године 

Обрада резултата Гугл упитник- 

обрада графикона 

Тим за 

самовредновање 

Током године 

Увид у 

организациону 

структуру школе 

Преглед рада-

Формирана стручна 

тела и  тимови, 

активно учешће 

директора у њиховом 

раду 

Тим за 

самовредновање 

Током године 

Увид у број 

посећених часова 

Обрасци за праћење 

часа 

Тим за 

самовредновање 

Током године 

Квалитативна 

анализа 

непосредног рада 

директора са 

актерима 

наставног 

процеса(пре свега 

наставницима) 

Класификација 

најчешћих ситуација-

проблема и 

интепретација 

Тим за 

самовредновање 

На крају године 

Анализа 

материјално- 

техничких ресурса 

школе 

Увид у број 

материјално 

техничких средстава 

Тим за 

самовредновање 

На крају године 

Реализовање 

пројеката 

Увид у број 

реализованих 

пројеката 

Тим за 

самовредновање 

На крају године 

Интерпретација 

резултата и 

предлагање 

унапређења рада 

Писање извештаја са 

интерпретацијом 

резултата 

Тим за 

самовредновање 

На крају године 

Писање акционог 

плана за 

унапређивање рада 

школе 

Тим за 

самовредновање 

На крају године 

Извештавање Извештавање 

Школског одбора, 

Савета родитеља, 

Педагошког 

колегијума, НВ, 

ученичког 

Тим за 

самовредновање 

На крају године 
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парламента  

 

5.7. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

Одељењски старешина је педагошки, организациони, административни руководилац 

одељења и његова улога се одвија кроз остваривање следећих задатака: 

- подстицање самоиницијативе ученика у одељењу 

- неговање критике и самокритике међу члановима одељењског колектива 

- подстицање развоја другарства, толерантности и солидарности међу ученицима 

- омогућавање и стварање услова за успешно решавање проблема у одељењу на 

ненасилан и конструктиван начин  

- развија мотивацију ученика за акције које су у функцији развоја пожељних 

вредносних оријентација 

У реализацији појединих садржаја рада одељењског старешине помоћ ће 

пружити стручни сарадници (педагог, психолог), предметни наставници, родитељи 

ученика и здравствени радници.  

Одељенски старешина је у обавези да сарађује са Тимом за заштиту, као и 

Тимовима који су формирани за реализацију принципа инклузивног образовања у 

школи (Тим ИО, Тим ИОП) и по потреби да учествује у раду ових тимова.  

Посебан допринос у раду одељенског старешине се огледа у сарадњи са 

родитељима ученика кроз следеће видове: 

- индивидуална сарадња  

- сарадња на нивоу одељења (одељенски родитељски састанци) 

- према потреби и на нивоу разреда одељења 

 

 

Одељенске старешине у шк. 2021/2022. год. су: 

1/1 ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР - ШКАВО ДАНИЈЕЛА  

1/2 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР - ПОТИЋ АЛЕКСАНДАР  

1/3 ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ДОШЕНОВИЋ САРА  

1/4 ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕСРКИ ТЕХНИЧАР - РАДАНОВИЋ  КРСТАНКА  

1/5 ТРГОВАЦ/КОНОБАР - ТРКУЉА ВЛАДИМИР  

1/6 КУВАР/ПОСЛАСТИЧАР  - БАРИШИЋ ЈУГОСЛАВА  

 

2/1 ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР - ГОРДИЋ МАРИЈА 

2/2 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР - ЈЕЛИЋ МИЛЕВА 

2/3 ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ПОПАДИЋ МИЉАНА 

 

2/4 ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕСРКИ ТЕХНИЧАР – КРАЉ МАЈА 
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2/5 ТРГОВАЦ/КОНОБАР - ПЕТРИЋ МИЛИЦА 

2/6 КУВАР/ПОСЛАСТИЧАР –АЛЕКСАНДРА СРДИЋ 

3/1 ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР – МИРКОВИЋ БОЈАНА 

3/2 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР –  ПАВИН ЈЕЛЕНА 

3/3 ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ШАЈИНОВИЋ НИНОСЛАВА 

3/4 ТУРИСТИЧКО - ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР – ХАРАК АРАНКА 

3/5 ТРГОВАЦ/КОНОБАР – НАСТИЋ ЈЕЛЕНА 

3/6 КУВАР – ЋОРДА ДАНИЦА 

 

4/1 ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР – КУЈУНЏИЋ БИЉАНА 

4/2 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР –  МАТИЋ ДРАГАНА 

4/3 ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР – ВУКОВ МАЊА 

4/4 ТУРИСТИЧКО - ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР – ЈОВИН БИЉАНА 

 

 

Одељењске старешине су у обавезида одрже најмање по један час одељенског 

старешине недељно.У следећој табели дати су оријентациони планови рада 

одељењских старешина по разредима које је потребно прилагодити у зависности од 

специфичности сваког одељења. 

План рада одељењског старешине првог разреда 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

Први час. Назив: Упознавање ученика са новом школом.Садржај: -Упознавање 

ученика са организацијом рада школе, наставним планом, распоредом часова редовне 

и практичне наставе. Упознавањесоцио-

културнихиекономскихусловапородицеученикакојиделујунањиховуспех; 

евидентирањеосновнихподатака о ученицима. Упознавање ученика са правилима 

понашања, правима и обавезама ученика.  

Други час. Назив: Избори за руководство одељења и ђачки парламент. Садржај: 

комплетирањедокументацијеученика; демократски 

изборруководстваодељењскогколектива (заједнице) и члановаУченичкогпарламента. 

Трећи час. Назив: Ваннаставне активности у школи. Садржај: Упознати ученике са 

могућим ваннаставним активностима у школи. Путем упитника испитати жеље 

ученика. Сарађивати са педагошко-психолошком службом ради уноса у Годишњи 

план. Час спровести до 10. септембра и предати попуњену евиденцију жеља 

педагошко-психолошкој служби. 

Четврти час. Назив: Проблеми прилагођавања и врсте насиља. Садржај: дискусија 

о проблемима прилагођавања новој средини: деловање појединаца и група ван школе 

на безбедност и здравље ученика; испитивање потреба ученика за додатном 
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подршком; проверити вештине читања и писања, као и технике учења ученика;  

развијање поверења у комуникацији са одељенским старешином; разматрити 

Правилникодисциплинскојиматеријалнојодговорностиученикашколе. 

Пети час. Назив: Програм за заштиту ученика од насиља. Садржај: упознавање 

ученика са основним елементима програма за заштиту ученика од насиља; нагласак је 

на улогама актера школског живота, мерама превенције и интервенције. 

  

о
к

т
о
б
а
р

 

Први час. Назив: Организација слободног времена и приоритети ученика. 

Садржај: савети о индивидуалном учењу сваког предмета појединачно (приступи 

учењу, технике учења, управљање пажњом и сл.); савети у погледу тражења и 

прихватања подршке у односу са сваким предметним наставником (начин праћења 

рада наставника, употреба наставникових предавања у самосталном учењу и сл.); 

разговор о циљевима ученика са тенденцијом постављања личних, јасних, достижних 

и мерљивих циљева (за сваког ученика понаособ) у погледу постигнућа у школи; 

разговор о трошењу слободног времена и ризичним понашањима.  

Други час. Назив: Облици насиља, мере интервенције и превенције. Садржај: 

предавати о облицима насиља према Посебном протоколу за заштиту ученика; 

дискусија о насиљу у школи упознавање са мерама интервенције и превенције које се 

спроводе у школи. Разговор о могућим проблемима у новој средини: зависност од 

видео игара, клађења и коцкања.  

Трећи час. Назив: Облици подршке ученицима у школи.  Разговор о подршци 

ученицима које пружа одељенски старешина и чланови педагошко-психолошке 

службе; разговор о ученичкој сарадњи и међусобној подршци; уочавање ученика 

којимајепотребнасарадњасапедагошко-психолошкомслужбом; упућивање ученика у 

додатну и допунску наставу, као и секције. 

Четврти час. Назив: Узроци и последице злоупотребе дрога. Садржај: мини 

предавање и разговор о злоупотреби таблета, канабиса, наркотика (опијум, хероин и 

сл.), халуционогена (ЛСД и сл.) и кокаина; нагласак на психо-социјалним факторима 

употребе дрога (вршњачке групе, деловање појединаца и група из окружења и сл., 

разлозима за прикључење тим групама; на деловању отуђења од породице, на 

деловању лошег самопоимања, негативног идентитета и сл. )  

  

н
о
в
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Први час: Постигнуће ученика на крају првог тромесечја. Садржај: 

Припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогкласификационогпериода и 

родитељски састанак. Анализа изостајања ученика и сарадње са родитељима и план за 

смањење изостајања и унапређења сарадње са родитељима.  

Други час. Назив: Улога вршњака и самопоимања при конзумирању алкохолних 
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пића и цигарета. Садржај: мини предавање о факторима који делују на конзумирање 

алкохолних пића и цигарета у младости, као и последицама.  

Трећи час. Назив: Знацинасиљаипоступциуслучајусумњенанасиље.  Садржај: мини 

предавање и сарадњаса ученицима у акцији противнасиљаушколи. 

Четврти час. Назив: Подршка ученицима у учењу. 

Садржај:испитивањепотребаучениказадодатномподршкомурадуисарадњасаТимомИО; 

индивидуално саветовање сваког ученика.  

  

д
ец

ем
б
а
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Први час. Назив: Сида и полне болести. Садржај: мини предавање и разговор о 

сексуалном понашању, разговор о превенцији полних болести; разговор о болести 

Сида.   

Други час. Назив: Пријатељски 

односиизмеђуученикауодељењуипостигнућеушколи. Садржај: развијање сарадње и 

подршке међу ученицима.  

Трећи час. Назив: Облици насиља, права и обавезе актера школског живота. 

Садржај: повезивање појава насиља са кршењем ученичких права и обавеза, као и 

повезивање превенције са очувањем истих; указивање на утицај појава насиља на 

глобално смањење задовољства ученика школом, слабљење квалитета наставе и 

умањење постигнућа ученика.   

Четврти час. Назив: Постигнуће ученика на крају првог полугодишта. Садржај: 

анализа постигнућа ученика; 

припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогполугодишта и за родитељске 

састанке; вођење ученичке евиденције (ђачке књижице итд.); саветовање о провођењу 

зимског распуста; вођење картона ученика. 
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Први час. Назив: Светосавска свечаност. Садржај: очување традиције и културе 

нашег народа; указивање на значај Св. Саве за просвету.  

Други час. Назив: Емоционално насиље и дискриминација. Садржај: указивање на 

појаве емоционалног насиља и дискриминације које се обично занемарују, на 

негативне последице и начине спречавања; вођење и анализа евиденције о појавама 

насиља; разматрање и унапређење сарадње са педагошко-психолошко службом; 

упознавање са обавезама дежурства ученика у школи. 
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Први час. Назив: Постигнуће ученика и професионални идентитет. Садржај: 

узроци неоправданог изостајања са наставе; повезаност великог броја изостанака са 

ризичним понашањима; организација слободног времена; 

дискусијаоизборушколеиразвојупрофесионалногидентитетаученика: 

``далисамодабраоправушколу?`` 

Други час. Назив: Самопоштовање и насиље. Садржај: повезаност идентитета, 

самопоштовања и насилног понашања код ученика-насилника, као и код жртви 

насиља; културно опхођење у школи и на јавним местима према ученицима, 

предметним наставницима и запосленима у школи. 

Трећи час. Назив: Одговорност према сопственом здрављу и развоју. Садржај: 

мини предавање и разговор са ученицима о очувању здравља, ризичним и 

протективним факторима здравља; главним показатељима зрелог мишљења, зрелих 

потреба и социјалне прилагођености сходно узрасту; као и начинима праћења свог 

постигнућа у школи. 
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Први час. Назив: Допунска и додатна настава. Садржај: анализа похађања и 

успешности допунске и додатне наставе и предлози за унапређење.  

Други час. Назив: Самовредновање рада школе I. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 

Трећи час. Назив: Насиље злоупотребом информационих технологија. Садржај: 

разговор са ученицима о злоупотреби мобилних телефона, камера, интернета и других 

технологија у сврхе емоционалног повређивања других и угрожавања њиховог 

достојанства; разговор о појавама насиља у школи; маркирање ризичних места за 

безбедност у школи; разговор о деловању чинилаца ван школе на агресивно 

понашање ученика. 

Четврти час. Назив: Школско развојно планирање. Садржај: Упознавање ученика са 

развојним планом школе и учешћем ученика у планирању и реализацији промена. 

Пети час. Назив: Самовредновање рада школе II. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 
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Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају трећег тромесечја. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрајутрећегкласификационогпериода и предлози за 
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унапређење рада ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и 

сарадња са предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; 

припрема за родитељски састанак.  

Други час. Назив: Ризична понашања младих. Садржај: Разлози, последице и 

превенција ризичних понашања младих –избор предавања и дискусије према 

актуелним проблемима ученика. 

 Трећи час. Назив: Злоупотреба, занемаривање и екплоатација ученика као 

облици насиља. Садржај: објаснити ове појаве уз помоћ садржаја из Посебног 

протокола за заштиту ученика од насиља; разговор о појавама насиља у школи и 

проналажење решења. 

Четврти час. Назив: Учешће ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници. Садржај: анализа учешћа ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници, разматрање користи од учешћа и предлози за унапређење рада ученика у 

овим областима.   
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Први час. Назив: Комуникација, 

поверењеиотуђењеупородициипонашањеученика. Садржај: указивање на важност 

и облике подршке чланова породице и других значајних особа у животу ученика за за 

прилагођеност и развој; праћење реализације и посећивања наставе; разговор о 

проблемима. 

Други час. Назив: Одговорност и улога појединаца који имају сазнање о насиљу. 

Садржај: објаснити појам ћутљиве већине; размотрити мотиве особа које уживају у 

насиљу или посматрању насиља; разматрање и решавање актуелних проблема који 

имају везе са насиљем. 

Трећи час. Назив: Планирани и остварени циљеви ученика. Садржај: разговор о 

планираним и оствареним циљевима ученика у погледу постигнућа у школи; 

уочавање разлога успеха и неуспеха ученика у остваривању постављених циљева; 

праћење степена реализације наставних предмета и посета настави. 
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Назив часа: Постигнуће ученика на крају наставне године. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрају наставне године и предлози за унапређење рада 

ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и сарадња са 

предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за 

родитељски састанак.  

Јун: - Анализа постигнућа ученика на крају наставне године; Припрема седнице 
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одељењских већа на крају наставне године; - Разредни и поправни испити; -Припрема 

за родитељски састанак; - Сређивање педагошке документације. 

Август: - Учествовање у организацији поправних и разредних испита; - Припрема 

материјала за седницу одељењског и наставничког већа на крају школске године; - 

Сређивање целокупне одељењске документације. 

 

 

Табела: Планрадаодељењскогстарешинедругогразреда 

С
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Први час. Назив: Уводни час.Садржај: - организација рада, наставни план, распоред 

часова редовне и практичне наставе; промене социо-

културнихиекономскихусловапородицеученикакојиделујунањиховуспех; 

евидентирањеосновнихподатака о ученицима; подсећање ученика на правила 

понашања, права и обавезе ученика.  

Други час. Назив: Избори за руководство одељења и ђачки парламент. Садржај: 

комплетирањедокументацијеученика; демократски 

изборруководстваодељењскогколектива (заједнице), члановаУченичкогпарламента и 

омладинског савета. 

Трећи час. Назив: Секције и остале ваннаставне активности. Садржај: Упознати 

ученике са могућим ваннаставним активностима у школи. Путем упитника испитати 

жеље ученика. Сарађивати са педагошко-психолошком службом ради уноса у 

Годишњи план. Час спровести до 10. септембра и предати попуњену евиденцију жеља 

педагошко-психолошкој служби. 

Четврти час. Назив: Социјална прилагођеност младих и врсте насиља. Садржај: 

дискусија о проблемима прилагођавања, деловање појединаца и група ван школе на 

безбедност и здравље ученика; испитивање потреба ученика за додатном подршком;  

развијање поверења у комуникацији са одељенским старешином; разматрити 

Правилникодисциплинскојиматеријалнојодговорностиученикашколе; разматрати 

функционисање интерне заштитне мреже. 

Пети час. Назив: Пол, род и насиље. Садржај: равноправност и неједнакост полова, 

родне улоге и повезаност са насиљем -радионица са анализом и дискусијом.  

  

о
к

т
о
б
а
р

 

Први час. Назив: Како учити боље. Садржај: савети о индивидуалном учењу сваког 

предмета појединачно; савети у погледу тражења и прихватања подршке у односу са 

сваким предметним наставником (начин праћења рада наставника, употреба 
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наставникових предавања у самосталном учењу и сл.); разговор о циљевима ученика 

са тенденцијом постављања личних, јасних, достижних и мерљивих циљева (за сваког 

ученика понаособ) у погледу постигнућа у школи. 

Други час. Назив: Облици насиља. Садржај: дискусија о насиљу у школи и мере 

интервенције и превенције које се спроводе у школи. Разговор о могућим 

проблемима: зависност од видео игара, клађења и коцкања, повезаност ових појава са 

насиљем; проверити фунционисање интерне заштитне мреже.  

Трећи час. Назив: Подршка ученицима у школи.  Разговор о подршци ученицима 

које пружа одељенски старешина и чланови педагошко-психолошке службе; разговор 

о ученичкој сарадњи и међусобној подршци; уочавање ученика 

којимајепотребнасарадњасапедагошко-психолошкомслужбом; упућивање ученика у 

додатну и допунску наставу, као и секције. 

Четврти час. Назив: Вредност здравља. Садржај: разговор о здравом начину живота и 

разговор о злоупотреби таблета, канабиса, наркотика (опијум, хероин и сл.), 

халуционогена (ЛСД и сл.) и кокаина; важност школских другова и блиских 

пријатеља за здрав животни стил. 

  

н
о
в

ем
б
а
р

 

Први час: Постигнуће ученика на крају првог тромесечја. Садржај: 

Припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогкласификационогпериода и 

родитељски састанак. Анализа изостајања ученика и сарадње са родитељима и план за 

смањење изостајања и унапређења сарадње са родитељима.  

Други час. Назив: Борба против конзумирања алкохолних пића и цигарета. 

Садржај: разговор о социо-културним факторима (предрасуда, погрешних раширених 

уверења и сл.) који делују на конзумирање алкохолних пића и цигарета у младости, 

као и последицама; предлози за помоћ.  

Трећи час. Назив: Знацинасиљаипоступциуслучајусумњенанасиље.  Садржај: 

утвђивање знања о знацима насиља и поступцима реаговања; сарадњаса ученицима у 

акцији противнасиљаушколи; провера функционисања интерне заштитне мреже који 

се односи на одељење. 

Четврти час. Назив: Подршка ученицима у учењу. 

Садржај:испитивањепотребаучениказадодатномподршкомурадуисарадњасаТимомИО; 

индивидуално саветовање сваког ученика.  

  

д
ец

ем
б
а

р
 

Први час. Назив: Сида и очување репродуктивног здравља. Садржај: саветовање о 

полном здрављу, разговор о превенцији полних болести; разговор о болести Сида.   
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Други час. Назив: Односиизмеђуученикауодељењуипостигнућеушколи. Садржај: 

развијање сарадње и подршке међу ученицима.  

 

Трећи час. Назив: Насиље и  школско постигнуће. Садржај: повезивање појава 

насиља са кршењем ученичких права и обавеза, као и повезивање превенције са 

очувањем истих; указивање на утицај појава насиља на глобално смањење 

задовољства ученика школом, слабљење квалитета наставе и умањење постигнућа 

ученика.   

Четврти час. Назив: Постигнуће ученика на крају првог полугодишта. Садржај: 

анализа постигнућа ученика; 

припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогполугодишта и за родитељске 

састанке; вођење ученичке евиденције (ђачке књижице итд.); саветовање о провођењу 

зимског распуста; вођење картона ученика. 
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Први час. Назив: Светосавска свечаност. Садржај: очување традиције и културе 

нашег народа; указивање на значај Св. Саве за просвету.  

Други час. Назив: Емоционално насиље и дискриминација. Садржај: указивање на 

појаве емоционалног насиља и дискриминације које се обично занемарују, на 

негативне последице и начине спречавања; вођење и анализа евиденције о појавама 

насиља; разматрање и унапређење сарадње са педагошко-психолошко службом; 

упознавање са обавезама дежурства ученика у школи. 

  

ф
еб

р
у
а
р

 

Први час. Назив: Будућа професионална улога и животни циљеви. Садржај: 

повезати похађање школе са будућим послом и животним циљевима; узроци 

неоправданог изостајања са наставе; повезаност великог броја изостанака са 

ризичним понашањима; организација слободног времена; 

дискусијаоизборушколеиразвојупрофесионалногидентитетаученика. 

Други час. Назив: Самопоштовање и насиље. Садржај: повезаност идентитета, 

самопоштовања и насилног понашања код ученика-насилника, као и код жртви 

насиља; културно опхођење у школи и на јавним местима према ученицима, 

предметним наставницима и запосленима у школи. 

Трећи час. Назив: Одговорност према сопственом здрављу и развоју. Садржај: 

мини предавање и разговор са ученицима о очувању здравља, ризичним и 

протективним факторима здравља; главним показатељима зрелог мишљења, зрелих 
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потреба и социјалне прилагођености сходно узрасту; као и начинима праћења свог 

постигнућа у школи. 

  

м
а
р

т
 

Први час. Назив: Допунска и додатна настава. Садржај: анализа похађања и 

успешности допунске и додатне наставе и предлози за унапређење.  

Други час. Назив: Самовредновање рада школе I. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 

Трећи час. Назив: Насиље злоупотребом информационих технологија. Садржај: 

разговор са ученицима о злоупотреби мобилних телефона, камера, интернета и других 

технологија у сврхе емоционалног повређивања других и угрожавања њиховог 

достојанства; разговор о појавама насиља у школи; маркирање ризичних места за 

безбедност у школи; разговор о деловању чинилаца ван школе на агресивно 

понашање ученика. 

Четврти час. Назив: Школско развојно планирање. Садржај: Упознавање ученика са 

развојним планом школе и учешћем ученика у планирању и реализацији промена. 

Пети час. Назив: Самовредновање рада школе II. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 
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Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају трећег тромесечја. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрајутрећегкласификационогпериода и предлози за 

унапређење рада ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и 

сарадња са предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; 

припрема за родитељски састанак.  

Други час. Назив: Ризична понашања младих. Садржај: Разлози, последице и 

превенција ризичних понашања младих –избор предавања и дискусије према 

актуелним проблемима ученика. 

 Трећи час. Назив: Злоупотреба, занемаривање и екплоатација ученика као 

облици насиља. Садржај: објаснити ове појаве уз помоћ садржаја из Посебног 

протокола за заштиту ученика од насиља; разговор о појавама насиља у школи и 

проналажење решења. 

Четврти час. Назив: Учешће ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници. Садржај: анализа учешћа ученика у ученичким организацијама и локалној 
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заједници, разматрање користи од учешћа и предлози за унапређење рада ученика у 

овим областима.  
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Први час. Назив: Комуникација, поверењеиотуђење у односу са значајним 

особама и школско постигнуће ученика. Садржај: указивање на важност и облике 

подршке чланова породице и других значајних особа у животу ученика за за 

прилагођеност и развој; праћење реализације и посећивања наставе; разговор о 

проблемима. 

Други час. Назив: Улога појединаца који имају сазнање о насиљу. Садржај: 

размотрити мотиве особа које уживају у насиљу или посматрању насиља; разматрање 

и решавање актуелних проблема који имају везе са насиљем. 

Трећи час. Назив: Планирани и остварени циљеви ученика. Садржај: разговор о 

планираним и оствареним циљевима ученика у погледу постигнућа у школи; 

уочавање разлога успеха и неуспеха ученика у остваривању постављених циљева; 

праћење степена реализације наставних предмета и посета настави. 
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Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају наставне године. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрају наставне године и предлози за унапређење рада 

ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и сарадња са 

предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за 

родитељски састанак.  

План активности за месец Јун: - Анализа постигнућа ученика на крају наставне 

године; Припрема седнице одељењских већа на крају наставне године; - Разредни и 

поправни испити; -Припрема за родитељски састанак; - Сређивање педагошке 

документације. 

План активности за месец Август:  - Учествовање у организацији поправних и 

разредних испита; - Припрема материјала за седницу одељењског и наставничког већа 

на крају школске године; - Сређивање целокупне одељењске документације. 

 

 

Табела: План рада одељењског старешине трећег разреда 
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Први час. Назив: Уводни час.Садржај: - организација рада, наставни план, распоред 

часова редовне и практичне наставе; промене социо-
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културнихиекономскихусловапородицеученикакојиделујунањиховуспех; 

евидентирањеосновнихподатака о ученицима; подсећање ученика на правила 

понашања, права и обавезе ученика.  

Други час. Назив: Избори за руководство одељења и ђачки парламент. Садржај: 

комплетирањедокументацијеученика; демократски 

изборруководстваодељењскогколектива (заједнице) и члановаУченичкогпарламента. 

Трећи час. Назив: Секције и остале ваннаставне активности. Садржај: Упознати 

ученике са могућим ваннаставним активностима у школи. Путем упитника испитати 

жеље ученика. Сарађивати са педагошко-психолошком службом ради уноса у 

Годишњи план. Час спровести до 10. септембра и предати попуњену евиденцију жеља 

педагошко-психолошкој служби. 

Четврти час. Назив: Превенција насиља. Садржај: дискусија о проблемима 

прилагођавања, деловање појединаца и група ван школе на безбедност и здравље 

ученика; испитивање потреба ученика за додатном подршком;  развијање поверења у 

комуникацији са одељенским старешином; предлози ученика за унапређење 

безбедности у школи. 

Пети час. Назив: Пол, род и насиље. Садржај: равноправност и неједнакост полова, 

родне улоге и повезаност са насиљем -радионица са анализом и дискусијом.  
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Први час. Назив: Специфичности учења школских предмета ове школске године. 

Садржај: савети о индивидуалном учењу сваког предмета појединачно; савети у 

погледу тражења и прихватања подршке у односу са сваким предметним наставником 

(начин праћења рада наставника, употреба наставникових предавања у самосталном 

учењу и сл.); разговор о циљевима ученика са тенденцијом постављања личних, 

јасних, достижних и мерљивих циљева (за сваког ученика понаособ) у погледу 

постигнућа у школи. 

Други час. Назив: Облици насиља у нашој школи. Садржај: разговор о насиљу у 

школи и о мерама интервенције и превенције које се спроводе у школи. Разговор о 

могућим проблемима: зависност од игара на срећу, зависност од дрога и повезаност 

ових појава са насиљем.   

Трећи час. Назив: Подршка ученицима у школи.  Разговор о подршци ученицима 

које пружа одељенски старешина и чланови педагошко-психолошке службе; разговор 

о ученичкој сарадњи и међусобној подршци; уочавање ученика 

којимајепотребнасарадњасапедагошко-психолошкомслужбом; упућивање ученика у 

додатну и допунску наставу, као и секције. 

Четврти час. Назив: Вредност здравља. Садржај: разговор о здравом начину живота и 

разговор о важности блиских пријатеља за здрав животни стил; повезивање животних 
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циљева и здравог животног стила. 
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Први час: Постигнуће ученика на крају првог тромесечја. Садржај: 

Припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогкласификационогпериода и 

родитељски састанак. Анализа изостајања ученика и сарадње са родитељима и план за 

смањење изостајања и унапређења сарадње са родитељима.  

Други час. Назив: Акција против пушења и пијења алкохолних пића. Садржај: 

предлози за помоћ и планирање акција за превенцију и остављање пушења и пијења 

алкохолних пића.  

Трећи час. Назив: Знацинасиља.  Садржај: обнављање знања о знацима насиља и 

поступцима реаговања; сарадњаса ученицима у акцији противнасиљаушколи. 

Четврти час. Назив: Подршка ученицима у учењу. 

Садржај:испитивањепотребаучениказадодатномподршкомурадуисарадњасаТимомИО; 

индивидуално саветовање сваког ученика.  
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Први час. Назив: Сида и очување репродуктивног здравља. Садржај: саветовање о 

полном здрављу, разговор о превенцији полних болести; разговор о болести Сида.   

Други час. Назив: Самопоштовање и опхођење. Садржај: развијање сарадње и 

подршке међу ученицима, развијање и очување правилног односа према запосленима 

у школи и очување културног опхођења као чинилаца самопоштовања; указивање на 

повезаност лошег самопоимања, или слабог самопоуздања са негативним опхођењем. 

Трећи час. Назив: Насиље и  школско постигнуће. Садржај: повезивање појава 

насиља са кршењем ученичких права и обавеза, као и повезивање превенције са 

очувањем истих; указивање на утицај појава насиља на глобално смањење 

задовољства ученика школом, слабљење квалитета наставе и умањење постигнућа 

ученика.   

Четврти час. Назив: Постигнуће ученика на крају првог полугодишта. Садржај: 

анализа постигнућа ученика; 

припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогполугодишта и за родитељске 

састанке; вођење ученичке евиденције (ђачке књижице итд.); саветовање о провођењу 

зимског распуста; вођење картона ученика. 
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 Први час. Назив: Светосавска свечаност. Садржај: очување традиције и културе 
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нашег народа; указивање на значај Св. Саве за просвету.  

Други час. Назив: Емоционално насиље и дискриминација. Садржај: указивање на 

појаве емоционалног насиља и дискриминације које се обично занемарују, на 

негативне последице и начине спречавања; вођење и анализа евиденције о појавама 

насиља; разматрање и унапређење сарадње са педагошко-психолошко службом; 

упознавање са обавезама дежурства ученика у школи. 
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Први час. Назив: Професионално усмеравање ученика. Садржај: повезати похађање 

школе са будућим послом и животним циљевима; узроци неоправданог изостајања са 

наставе; слободног времена; дискусијао будућем избору школе или посла. 

Други час. Назив: Идентитет насилника и идентитет жртве насиља. Садржај: 

самопоимање насилника и жртве насиља, механизами који стоје у основи насиља; 

начини прикривања насиља и штетне последице.  

Трећи час. Назив: Одговорност према сопственом здрављу и развоју. Садржај: 

мини предавање и разговор са ученицима о очувању здравља, ризичним и 

протективним факторима здравља; главним показатељима зрелог мишљења, зрелих 

потреба и социјалне прилагођености сходно узрасту; као и начинима праћења свог 

постигнућа у школи. 
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Први час. Назив: Допунска и додатна настава. Садржај: анализа похађања и 

успешности допунске и додатне наставе и предлози за унапређење.  

Други час. Назив: Самовредновање рада школе I. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 

Трећи час. Назив: Злоупотреба информационих технологија. Садржај: разговор са 

ученицима о злоупотреби мобилних телефона, камера, интернета и других 

технологија у сврхе емоционалног повређивања других и угрожавања њиховог 

достојанства; разговор о појавама насиља у школи; маркирање ризичних места за 

безбедност у школи; разговор о деловању чинилаца ван школе на агресивно 

понашање ученика. 

Четврти час. Назив: Школско развојно планирање. Садржај: Упознавање ученика са 

развојним планом школе и учешћем ученика у планирању и реализацији промена. 

Пети час. Назив: Самовредновање рада школе II. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 
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квалитета у току самовредновања. 
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Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају трећег тромесечја. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрајутрећегкласификационогпериода и предлози за 

унапређење рада ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и 

сарадња са предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; 

припрема за родитељски састанак.  

Други час. Назив: Ризична понашања младих. Садржај: Разлози, последице и 

превенција ризичних понашања младих –избор предавања и дискусије према 

актуелним проблемима ученика. 

 Трећи час. Назив: Злоупотреба, занемаривање и екплоатација ученика као 

облици насиља. Садржај: разматрати ове појаве уз помоћ садржаја из Посебног 

протокола за заштиту ученика од насиља; разговор о појавама насиља у школи и 

проналажење решења. 

Четврти час. Назив: Учешће ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници. Садржај: анализа учешћа ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници, разматрање користи од учешћа и предлози за унапређење рада ученика у 

овим областима.  
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Први час. Назив: Комуникација, поверењеиотуђење у односу са значајним 

особама и школско постигнуће ученика. Садржај: указивање на важност и облике 

подршке чланова породице и других значајних особа у животу ученика за за 

прилагођеност и развој; праћење реализације и посећивања наставе; разговор о 

проблемима. 

Други час. Назив: Улога појединаца који имају сазнање о насиљу. Садржај: 

размотрити мотиве особа које уживају у насиљу или посматрању насиља; разматрање 

и решавање актуелних проблема који имају везе са насиљем; размотрити 

функционисање интерне заштитне мреже. 

Трећи час. Назив: Планирани и остварени циљеви ученика. Садржај: разговор о 

планираним и оствареним циљевима ученика у погледу постигнућа у школи; 

уочавање разлога успеха и неуспеха ученика у остваривању постављених циљева; 

праћење степена реализације наставних предмета и посета настави. 
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 Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају наставне године. Садржај: 



 
 
 

127 
 

анализауспехаивладањанакрају наставне године и предлози за унапређење рада 

ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и сарадња са 

предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за 

родитељски састанак.  

План активности за месец Јун: - Анализа постигнућа ученика на крају наставне 

године; Припрема седнице одељењских већа на крају наставне године; - Разредни и 

поправни испити; -Припрема за родитељски састанак; - Сређивање педагошке 

документације. 

План активности за месец Август:  - Учествовање у организацији поправних и 

разредних испита; - Припрема материјала за седницу одељењског и наставничког ве 

ћа на крају школске године; - Сређивање целокупне одељењске документације. 

 

План рада одељењског старешине четвртог разрада 

се
п
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 Први час. Назив: Уводни час.Садржај: - организација рада, наставни план, распоред 

часова редовне и практичне наставе; промене социо-

културнихиекономскихусловапородицеученикакојиделујунањиховуспех; 

евидентирањеосновнихподатака о ученицима; подсећање ученика на правила 

понашања, права и обавезе ученика.  

 

Други час. Назив: Избори за руководство одељења и ђачки парламент. Садржај: 

комплетирањедокументацијеученика; демократски 

изборруководстваодељењскогколектива (заједнице), члановаУченичкогпарламента и 

омладинског савета. 

Трећи час. Назив: Секције и остале ваннаставне активности. Садржај: упознати 

ученике са могућим ваннаставним активностима у школи. Путем упитника испитати 

жеље ученика. Сарађивати са педагошко-психолошком службом ради уноса у 

Годишњи план. Час спровести до 10. септембра и предати попуњену евиденцију жеља 

педагошко-психолошкој служби. 

Четврти час. Назив: Превенција насиља. Садржај: деловање појединаца и група ван 

школе на безбедност и здравље ученика; испитивање потреба ученика за додатном 

подршком;  развијање поверења у комуникацији са одељенским старешином; 

предлози ученика за унапређење безбедности у школи. 

Пети час. Назив: Назив: Пол, род и насиље. Садржај: равноправност и неједнакост 

полова, родне улоге и повезаност са насиљем -радионица са анализом и дискусијом.  
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Први час. Назив: Специфичности учења школских предмета ове школске године. 

Садржај: савети о индивидуалном учењу сваког предмета појединачно; савети у 

погледу тражења и прихватања подршке у односу са сваким предметним наставником 

(начин праћења рада наставника, употреба наставникових предавања у самосталном 

учењу и сл.); разговор о циљевима ученика са тенденцијом постављања личних, 

јасних, достижних и мерљивих циљева (за сваког ученика понаособ) у погледу 

постигнућа у школи. 

 Други час. Назив: Облици насиља у нашој школи. Садржај: разговор о насиљу у 

школи и о мерама интервенције и превенције које се спроводе у школи. Разговор о 

могућим проблемима: зависност од игара на срећу, зависност од дрога и повезаност 

ових појава са насиљем.   

Трећи час. Назив: Подршка ученицима у школи.  Разговор о подршци ученицима 

које пружа одељенски старешина и чланови педагошко-психолошке службе; разговор 

о ученичкој сарадњи и међусобној подршци; уочавање ученика 

којимајепотребнасарадњасапедагошко-психолошкомслужбом; упућивање ученика у 

додатну и допунску наставу, као и секције. 

Четврти час. Назив: Вредност здравља. Садржај: разговор о здравом начину живота и 

разговор о важности блиских пријатеља за здрав животни стил; повезивање животних 

циљева и здравог животног стила. 
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Први час: Постигнуће ученика на крају првог тромесечја. Садржај: 

Припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогкласификационогпериода и 

родитељски састанак. Анализа изостајања ученика и сарадње са родитељима и план за 

смањење изостајања и унапређења сарадње са родитељима.  

 

Други час. Назив: Акција против конзумирања алкохолних пића и цигарета. 

Садржај: предлози за помоћ и планирање акција за превенцију и остављање пушења и 

пијења алкохолних пића.  

Трећи час. Назив: Знацинасиља.  Садржај: обнављање знања о знацима насиља и 

поступцима реаговања; сарадњаса ученицима у акцији противнасиљаушколи. 

Четврти час. Назив: Подршка ученицима у учењу. 

Садржај:испитивањепотребаучениказадодатномподршкомурадуисарадњасаТимомИО; 

индивидуално саветовање сваког ученика.  
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Први час. Назив: Сида и очување репродуктивног здравља. Садржај: саветовање о 
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полном здрављу, разговор о превенцији полних болести; разговор о болести Сида.   

 Други час. Назив: Самопоштовање и опхођење. Садржај: развијање сарадње и 

подршке међу ученицима, развијање и очување правилног односа према запосленима 

у школи и очување културног опхођења као чинилаца самопоштовања; указивање на 

повезаност лошег самопоимања, или слабог самопоуздања са негативним опхођењем. 

Трећи час. Назив: Насиље и  школско постигнуће. Садржај: повезивање појава 

насиља са кршењем ученичких права и обавеза, као и повезивање превенције са 

очувањем истих; указивање на утицај појава насиља на глобално смањење 

задовољства ученика школом, слабљење квалитета наставе и умањење постигнућа 

ученика.   

Четврти час. Назив: Постигнуће ученика на крају првог полугодишта. Садржај: 

анализа постигнућа ученика; 

припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогполугодишта и за родитељске 

састанке; вођење ученичке евиденције (ђачке књижице итд.); саветовање о провођењу 

зимског распуста; вођење картона ученика. 
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Први час. Назив: Светосавска свечаност. Садржај: очување традиције и културе 

нашег народа; указивање на значај Св. Саве за просвету.  

 

Други час. Назив: Емоционално насиље и дискриминација. Садржај: указивање на 

појаве емоционалног насиља и дискриминације које се обично занемарују, на 

негативне последице и начине спречавања; вођење и анализа евиденције о појавама 

насиља; разматрање и унапређење сарадње са педагошко-психолошко службом; 

упознавање са обавезама дежурства ученика у школи. 
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Први час. Назив: Професионално усмеравање ученика. Садржај: повезати похађање 

школе са будућим послом и животним циљевима; узроци неоправданог изостајања са 

наставе; разговор о будућем избору школе или посла, конкретно опредељивање и 

помоћ у професионалној оријентацији указивањем на факторе опредељивања за 

одређени посао или наставак школовања. 

 

Други час. Назив: Идентитет насилника и идентитет жртве насиља. Садржај: 

самопоимање насилника и жртве насиља, механизами који стоје у основи насиља; 

начини прикривања насиља и штетне последице.  

Трећи час. Назив: Одговорност према сопственом здрављу и развоју. Садржај: 

мини предавање и разговор са ученицима о очувању здравља, ризичним и 

протективним факторима здравља; главним показатељима зрелог мишљења, зрелих 
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потреба и социјалне прилагођености сходно узрасту; као и начинима праћења свог 

постигнућа у школи. 
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Први час. Назив: Допунска и додатна настава. Садржај: анализа похађања и 

успешности допунске и додатне наставе и предлози за унапређење.  

 

Други час. Назив: Самовредновање рада школе I. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 

Трећи час. Назив: Злоупотреба информационих технологија. Садржај: разговор са 

ученицима о злоупотреби мобилних телефона, камера, интернета и других 

технологија у сврхе емоционалног повређивања других и угрожавања њиховог 

достојанства; разговор о појавама насиља у школи; маркирање ризичних места за 

безбедност у школи; разговор о деловању чинилаца ван школе на агресивно 

понашање ученика. 

Четврти час. Назив: Школско развојно планирање. Садржај: Упознавање ученика са 

развојним планом школе и учешћем ученика у планирању и реализацији промена. 

Пети час. Назив: Самовредновање рада школе II. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 
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 Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају трећег тромесечја. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрајутрећегкласификационогпериода и предлози за 

унапређење рада ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и 

сарадња са предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; 

припрема за родитељски састанак.  

 Други час. Назив: Професионална оријентација. Садржај: разговор о 

професионалном опредељењу или будућем наставку школовања; нагласак на 

рационалности разлога опредељења и прикупљању потребних информација. 

 

 Трећи час. Назив: Злоупотреба, занемаривање и екплоатација ученика као 

облици насиља. Садржај: разматрати ове појаве уз помоћ садржаја из Посебног 

протокола за заштиту ученика од насиља; разговор о појавама насиља у школи и 

проналажење решења; предлози за унапређење. 
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Четврти час. Назив: Учешће ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници. Садржај: анализа учешћа ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници, разматрање користи од учешћа и предлози за унапређење рада ученика у 

овим областима.  

  

м
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Први час. Назив: Комуникација, поверењеиотуђење у односу са значајним 

особама и школско постигнуће ученика. Садржај: указивање на важност и облике 

подршке чланова породице и других значајних особа у животу ученика за за 

прилагођеност и развој; праћење реализације и посећивања наставе; разговор о 

проблемима. 

 

Други час. Назив: Улога појединаца који имају сазнање о насиљу. Садржај: 

размотрити мотиве особа које уживају у насиљу или посматрању насиља; разматрање 

и решавање актуелних проблема који имају везе са насиљем; размотрити 

функционисање интерне заштитне мреже. 

Трећи час. Назив: Планирани и остварени циљеви ученика. Садржај: разговор о 

планираним и оствареним циљевима ученика у погледу постигнућа у школи; 

уочавање разлога успеха и неуспеха ученика у остваривању постављених циљева; 

праћење степена реализације наставних предмета и посета настави. 
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Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају наставне године. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрају наставне године и предлози за унапређење рада 

ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и сарадња са 

предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за 

родитељски састанак.  

 

План активности за месец Јун: - Анализа постигнућа ученика на крају наставне 

године; Припрема седнице одељењских већа на крају наставне године; - Разредни и 

поправни испити; -Припрема за родитељски састанак; - Сређивање педагошке 

документације. 

а
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План активности за месец Август:  - Учествовање у организацији поправних и 

разредних испита; - Припрема материјала за седницу одељењског и наставничког ве 

ћа на крају школске године; - Сређивање целокупне одељењске документације. 
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Према члану 79а Закона о војној, радној и материјалној обавези ученици средњих 

школа су дефинисани као категорија грађана која се стицањем практичних знања и 

вештина кроз систем образовања и васпитања обучава за потребе одбране земље у 

условима ванредног и ратног стања.  

Уз сарадњу са Регионалним центром Министарства одбране, теме (11) ће се 

реализовати факултативно  за ученике завршних разреда средње школе  током четири 

часа одељењског старешине, по два у сваком полугодишту: 

Тема 1: Место, улога и задаци Војке Србије у систему безбедности и одране Републике 

Србије 

Тема 2: Војна обавеза у Републици Србији 

Тема 3: Радна и материјална обавеза у Републици Србији 

Тема 4: Како постати официр Војске Србије 

Тема 6: Физичка спремност, предуслов за војни позив 

Тема 7: Служба осматрања и обавештавања 

Тема 8: Облици неоружаног отпора 

Тема 9: Бојни отрови, биолошка и запаљива средста 

Тема 10: Цивилна заштита 

Тема 11: Тактичко-технички зборови 

 

а) Рад одељенског старешине на превенцији насиља и дискриминације 

Веома важан део рада одељенског старешине су часови на реализацији Програма за 

заштиту ученика од насиља. Реализоване часове на ову тему неопходно је убележити у 

Књиге евиденције.   

Образовни циљ  ових часова : је да ученици  стекну знања о томе како се одређују 

облици насиља, као и о начинима превенције и интервенције и развијање осетљивости 

за препознавање насиља.  

Васпитни циљеви : Развијање негативних ставова према вршењу насиља. Развијање 

спремности да се у случајевима насиља или сумње на насиље реагује у складу са 

Програмом за заштиту ученика од насиља. Неговање опште климе прихватања, 

толеранције и уважавања. 

Препоручени садржаји за остваривање плана: Посебни протокол за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања; Програм за заштиту ученика од насиља; 

Приручници за грађанско васпитање.  

Препоручени облик рада: мешовити (фронтални, групни, индивидуални) 

Препоручени методи рада: предавање, разговор, презентација, практични радови 

ученика, текстуална . 
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Циљеве, задатке, садржаје, активности и начин рада појединих часова овог плана 

одређује одељенски старешина у складу са развојним потенцијалима ученика. 

б ) Рад одељенских старешина са родитељима на превенцији насиља и 

дискриминације 

У оквиру родитељских састанака треба обрадити следеће теме:   

1. Упознавање родитеља са Програмом за заштиту ученика од насиља 

2. Разматрање појава насиља у школи 

Циљ плана. Родитељи треба да буду информисани са садржајем Посебног протокола за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и програмом школе за 

спречавање насиља. Родитељи и одељенске старешине размењују искуства у погледу 

питања значајних за превенцију насиља и креирају заједничке предлоге како 

унапредити рад школе у овом погледу.   

Рад на овим темама уписује се у књиге евиденције.  

Обавезе одељенских старешина у погледу интервенције у случајевима насиља и 

дискриминације 

1. Одељенски старешина води евиденцију о случајевима насиља у посебним 

документима/формуларима које припрема педагошко-психолошка служба. 

2. Одељенски старешина је обавезан да обавести чланове Тима за заштиту ученика од 

насиља о сумњи на насиље или насиљу уколико је процењени ниво ризика за 

безбедност ученика на нивоу 2 или 3, без одлагања, чим је у прилици да оствари 

контакт са члановима Тима, и то усмено и подносећи попуњен документ предвиђен за 

евидентирање насиља. Чланови Тима задужени за прикупљање информација су 

психолог и педагог школе.   

3. Одељенски старешина размењује информације које су релевантне за појаве насиља у 

одељењу и школи са ученицима.   

Прилагођавање рада одељенског старешине развојним карактеристикама 

ученика 

Одељенске старешине помажу ученицима да савладају развојне задатке и да реше 

актуелне проблеме који се рефлектују на њихово постигнуће у школи. У појединим 

разредима одељенске старешине имају већу улогу у појединим развојним задацима.  

Одељенске старешине првог разреда у саветодавном раду са ученицима и у планирању 

својих часова посебну пажњу обраћају на проблеме које ученици имају у 

прилагођавању новој школи и средини; проблеме са новим ризицима по здравље и 

развој ученика, посебно на проблеме дроге међу младима, проблеме са клађењем и 
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коцкањем младих, зависношћу од видео игара и сл.; као и проблеме повећања напора у 

учењу у средњој школи, посебно у погледу ефикаснијих начина учења и 

дисциплинованог рада код куће.  

Одељенске старешине прве и друге године ће уложити посебно знатан напор у 

подстицање самоиницијативе ученика и учешће ученика у ученичким организацијама и 

ваннаставним активностима. 

 Одељенске старешине друге и треће године посебну пажњу обраћају на 

проблеме самопоимања који се битно интензивирају у овом периоду и доводе до сумње 

ученика у сопствену компетентност, што смањује мотивацију ученика за школски рад 

и мотивише на ризична понашања. Одељенске стрешине ће показати посебну 

осетљивост на поправљање самопоштовања ученика подржавајући њихове пожељне 

самоперцепције у домену школске и будуће професионалне улоге, породичних, 

другарских и партнерских односа. Одељенске старешине четврте године посебну 

пажњу обраћају у саветодавном раду на професионалну оријeнтацију ученика. 

 

5.8. ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕНИКА 
 

На основу чл. 87 ЗОСОВ одељењску заједницу чине ученици и одељењски старешина 

једног одељења а начин рада одељењске заједнице ближе се уређује статутом школе. У 

школи је формирано 22 ОЗ, тако што свако одељење чини једну  ОЗ.  

 

 

5. 9. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

5.9.1. ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ 
Школа има школског педагога са пуним радним временом, који ради у 

преподневној смени од 7 до 13 часова , у поподневној смени од 13 до 19 часова. 

Програм рада сачињен је на основу Правилника о програму свих облика рада стручних 

сарадника (“Службени гласник РС- Просветни гласник”, бр. 5/2012 и 6/2021 – др. 

правилник.) Програм  ће се реализовати се кроз прописана подручја рада током 

2021./2022. школске године: 

 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ 

 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Активност Време реализације Сарадници 

Учествовање у изради 

годишњег плана рада школе и 

његових појединих делова 

Јун - До 15. септембра 

Директор, 

координатори 

стручних већа, 
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(организација и облици рада - 

стални, повремени, посебни, 

редовни и приоритетни задаци, 

програма стручних органа и 

тимова, стручног усавршавања, 

рада стручних сарадника, 

сарадње са породицом,сарадње 

са друштвеном средином, 

превентивних програма) 

тимова, актива 

Припремање годишњих и 

месечних планова рада педагога 

Август, крајем сваког 

месеца за наредни 
Директор 

Спровођење анализа и 

истраживања у установи у циљу 

испитивања потреба деце, 

ученика, родитеља, локалне 

самоуправе: 

 Социоекономски статус 

ученика првог разреда 

 Истраживање о 

адаптацији ученика 

првог разреда на нову 

школску средину 

 Истраживање о 

оптерећености ученика и 

провођењу слободног 

времена 

 Анализе успеха и 

владања ученика на крају 

класификационих 

периода и полугодишта 

 Истраживање о 

дигиталном насиљу 

 

 

 

 

 

 до 15. септембра 

 

 октобар 

 

 

 Новембар 

 

 

 на крају 

класификационих 

периода 

 април 

Одељењске 

старешине, ученици, 

психолог 

Учествовање у припреми 

педагошког профила и 

индивидуалног образовног 

плана за ученике којима је 

потребна додатна подршка 

Током године 

Одељењски 

старешина, психолог, 

родитељ, предметни 

наставници 

Учешће у планирању и 

организовању појединих облика 

сарадње са другим 

институцијама 

Током године Директор, психолог 

Учествовање у писању 

пројеката установе  
Током године 

Директор, психолог, 

наставници 

Иницирање и учешће у 

иновативним видовима 

планирања наставе и других 

облика образовно-васпитног 

рада 

Током године Наставници, ученици 
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Учествовање у избору и 

конципирању ваннаставних и 

ваншколских активности, 

учешће у планирању излета, 

екскурзија, боравка  ученика у 

природи 

Током године Наставници 

Учешће у планирању и 

реализацији културних 

манифестација, обележавања 

дана школе и битних датума, 

наступа ученика, медијског 

представљања – Сајам 

интересовања 

Током године 
Директор, психолог, 

наставници, ученици 

Пружање помоћи наставницима 

у изради планова допунског, 

додатног рада, практичне 

наставе и амбијенталне наставе, 

плана рада одељењског 

старешине, секција 

Август Наставници 

Учешће у избору и предлозима 

одељењских старешинстава 
Август Директор 

Формирање одељења, 

распоређивање новопридошлих 

ученика и ученика који су 

упућени да понове разред, 

евиденција у е-Упис 

Август и током године Директор 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Активност Време реализације Сарадници 

Систематско праћење и 

вредновање наставног процеса 

развоја и напредовања ученика 

путем посета часовима свих 

наставника и  свих одељења 

Током године Директор, психолог 

Праћење реализације образовно-

васпитног рада увидом у 

Дневник образовно-васпитног 

рада и Дневник осталих облика 

образовно-васпитног рада – ес-

дневник 

Током године директор 

Праћење ефеката иновативних 

активности и пројеката 
Током године директор 

Рад на развијању и примени 

инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих 

области и активности рада 

установе 

Током године 
Тим за 

самовредновање 

Праћење и вредновање примене 

мера индивидуализације и 
Током године 

Настаници, 

одељењски старешина 
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индивидуалног образовног 

плана 

Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма 

увођења у посао 

васпитача/наставника, стручног 

сарадника 

По потреби – уколико у 

школи буде приправника 
Чланови комисије 

Иницирање и учествовање у 

истраживањима васпитно-

образовне праксе које реализује 

установа, научноистраживачка 

институција или стручно 

друштво у циљу унапређивања 

образовно-васпитног рада 

Током године 

Директор, 

научноистраживачка 

институција ,стручно 

друштво, психолог 

Учешће у изради годишњег 

извештаја о раду установе у 

остваривању свих програма 

васпитно-образовног рада 

(програма стручних органа и 

тимова, стручног усавршавања, 

превентивних програма, рада 

педагога, сарадње са 

породицом, сарадње са 

друштвеном средином, праћење 

рада стручних актива, тимова), 

Август 

Директор, психолог, 

координатори 

стручних органа и 

тимова 

Учествовање у праћењу 

реализације остварености 

општих и посебних стандарда, 

постигнућа ученика 

Током године Директор, психолог 

Праћење анализе успеха и 

дисциплине ученика на 

класификационим периодима, 

као и предлагање мера за 

њихово побољшање 

На крају класификационих 

периода и полугодишта 
Директор, наставници 

Праћење успеха ученика у 

ваннаставним активностима, 

такмичењима 

иматурским/завршним 

испитима 

Током године и јун 
Наставници, 

одељењске старешине 

Праћење узрока школског 

неуспеха ученика и предлагање 

решења за побољшање 

школског успеха 

На крају класификационих 

периода 

Психолог,Наставници, 

ученици 

Праћење поступака и ефеката 

оцењивања ученика  путем 

посета часова, саветодавним 

радом са наставницима и 

ученицима 

Током године 
Директор, 

наставници, ученици 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
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Активност Време реализације Сарадници 

Пружање помоћи наставницима 

на конкретизовању и 

операционализовању циљева и 

задатака образовно-васпитног 

рада 

Током  године наставници 

Подстицање наставника на 

увођење иновативних метода  и 

облика рада и упућивање на 

савремену педагошку 

литературу 

Током године Наставници, психолог 

Пружање помоћи наставницима 

у проналажењу начина за 

имплементацију општих и 

посебних стандарда 

Током године наставници 

Мотивисање наставника на 

континуирано стручно 

усавршавање и израду плана 

професионалног развоја и 

напредовања у струци 

Током године наставници 

Анализирање часова редовне 

наставе и других облика 

образовно васпитног рада 

којима и педагошко-

инструктивни рад са 

наставницима након посете часу 

Током године према 

распореду посета часова 
наставници 

Праћење начина вођења 

педагошке документације 

наставника 

Током године наставници 

Пружање помоћи наставницима 

у процесу оцењивања. 
Током године наставници 

Сарадња са наставницима на 

заједничком осмишљавању рада 

са ученицима којима је 

потребна додатна подршка 

На почетку првог и другог 

полугодишта 
Наставници, психолог 

Оснаживање наставника кроз 

саветодавни рад за рад са 

ученицима из осетљивих 

друштвених група и ученивима 

различитне етничке 

припадности кроз развијање 

флексибилног става према 

културним разликама и 

развијање интеркултуралне 

осетљивости и предлагање 

поступака који доприносе 

њиховом развоју 

Током године Наставници, психолог 

Оснаживање наставника за Током године психолог 
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тимски рад  

Пружање помоћи наставницима 

у остваривању задатака 

професионалне оријентације и 

каријерног вођења и 

унапређивање тога рада 

Током године психолог 

Пружање помоћи наставницима 

у реализацији огледних и 

угледних активности, односно 

часова и примера добре праксе, 

излагања на састанцима већа, 

актива, радних група, стручним 

скуповима и родитељским 

састанцима, 

Током године наставници 

Пружање помоћи наставницима 

у изради планова допунског, 

додатног рада, практичне 

наставе, плана рада одељењског 

старешине и секција 

Током године наставници 

Упознавање и одељењских 

старешина и одељењских већа 

са релевантним 

карактеристикама нових 

ученика 

Током године наставници 

Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији 

појединих садржаја часа 

одељењске заједнице, са 

акцентом на теме У вези са 

насиљем и техникама успешног 

учења 

Током године 
Одељењске 

старешине 

Пружање помоћи наставницима 

у остваривању свих форми 

сарадње са породицом 

Током године наставници 

Пружање помоћи 

приправницима у процесу 

увођења у посао, као и у 

припреми полагања испита за 

лиценцу 

Током године уколико у 

школи буде приправника 

Приправници и 

ментори 

Пружање помоћи наставницима 

у примени различитих техника и 

поступака самоевалуације 

Током године 
Наставници, тим за 

самоевалуацију 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Праћење оптерећености ученика 

(садржај, време, обим и врста и 

начин ангажованости ученика) 

Новембар ученици 

Саветодавни рад са новим 

ученицима, ученицима који су 
Током године 

Ученици, одељењске 

старешине, психолог, 
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поновили разред, рад са 

ученицима око промене 

смерова, преласка ученика 

између школа, промене статуса 

из редовног у ванредног 

ученика 

директор 

Саветодавни индивидуални и 

групни рад са ученицима којима 

је потребна помоћ у решавању 

личних, школских или 

породичних проблема. 

Током године Психолог, одељењски 

старешина 

Стварање оптималних услова за 

индивидуални развој ученика и 

пружање помоћи и подршке 

Током године Психолог  

Пружање подршке и помоћи 

ученицима у раду ученичког 

парламента 

Током године Ученички парламент 

Идентификовање и рад на 

отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању 

кроз индивидуални саветодавни 

рад и групно – на ЧОС-у 

Током године Ученици 

Рад на професионалној 

оријентацији ученика и 

каријерном вођењу 

Током године са акцентом 

на другом полугодишту 
ОС, психолог 

Анализирање и предлагање 

мера за унапређивање 

ваннаставних активности 

Током године Ученици, наставници 

Пружање помоћи и подршке 

укључивању ученика у 

различите пројекте и активности 

стручних и невладиних 

организација 

Током године 
Ученици, одељењске 

старешине 

Пружање помоћи на 

осмишљавању садржаја и 

организовању активности за 

креативно и конструктивно 

коришћење слободног времена 

Новембар Ученици 

Промовисање, предлагање мера, 

учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања 

толеранције и конструктивног 

решавања конфликата, 

популарисање здравих стилова 

живота 

Током године 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

ученици 

Учествовање у изради 

педагошког профила ученика за 

ученике којима је потребна 

Током године 
Одељењске 

старешине, психолог 
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додатна подршка и израда 

индивидуалног образовног 

плана 

Анализирање предлога и 

сугестија ученика за 

унапређивање рада школе и 

помоћ у њиховој реализацији 

Током године Ученици 

Учествовање у појачаном 

васпитном раду за ученика који 

врше повреду правила 

понашања у школи или се не 

придржава одлука директора и 

органа школе, неоправдано 

изостане са наставе пет часова, 

односно који својим понашањем 

угрожава друге у остваривању 

њихових права 

Током године 

Одељењски 

старешина, психолог, 

директор, родитељи 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Организовање и учествовање на 

општим и групним 

родитељским састанцима у вези 

са организацијом и 

остваривањем образовно-

васпитног рада 

Током године 
Одељењске 

старешине, родитељи 

Мотивисање родитеља за 

активно учешће у свим 

сегментима рада установе 

Током године Директор, психолог 

Пружање подршке родитељима/ 

старатељима у раду са 

ученицима са тешкоћама у 

учењу, проблемима у 

понашању, проблемима у 

развоју, професионалној 

оријентацији путем 

индивидуалног саветодавног 

рада 

Током године Родитељи, психолог 

Упознавање родитеља преко 

одељенских старешина и лично 

са важећим законима, 

конвенцијама, протоколима о 

заштити деце од злостављања и 

занемаривања. 

Током године 
Одељењске 

старешине, директор 

Пружање подршке и помоћи 

родитељима у осмишљавању 

слободног времена ученика, 

Током године 
Психолог 

 

Рад са родитељима у циљу 

прикупљања података о 

ученицима 

Септембар и током године родитељи 
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Сарадња са саветом родитеља, 

информисањем родитеља и 

давање предлога по питањима 

која се разматрају на савету 

Током године директор 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Сарадња са директором, на 

истраживању образовно-

васпитне праксе и специфичних 

проблема и потреба установе и 

предлагање мера за унапређење 

Током године директор 

Сарадња са директором у 

оквиру рада тимова и комисија 

и редовна размена информација 

Током године 
Директор, 

координатори тимова 

Сарадња са директором и на 

заједничком планирању 

активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и 

извештаја о раду школе 

Август и током године 

Директор, 

координатори тимова, 

актива 

Сарадња са директором на 

формирању одељења, расподели 

одељењских старешинстава, 

ажурирање плаформе е-Упис 

Август директор 

Сарадња на проналажењу 

најефикаснијих начина 

унапређивања вођења 

педагошке документације у 

установи 

Током године директор 

Сарадња са директором по 

питању приговора и жалби 

ученика и његових родитеља, 

односно старатеља на оцену из 

предмета и владања 

Током године 

Директор, ученици, 

родитељи, одељењски 

старешина, 

наставници 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Учествовање у раду 

наставничког већа, (давањем 

саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, 

прегледа, истраживања и других 

активности од значаја за 

образовно-васпитни рад и 

јачање наставничких 

компетенција) 

Током године 
Чланови наставничког 

већа 

Учествовање у раду тимова, 

већа, актива и комисија на 

нивоу установе који се образују 

ради остваривања одређеног 

задатка, програма или пројекта. 

Током године 
Чланови тимова, 

актива, комисија, већа 
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Учествовање у раду педагошког 

колегијума, педагошких већа и 

стручних актива за развојно 

планирање и развој школског 

програма 

Предлагање мера за 

унапређивање рада стручних 

органа установе. 

Током године 

Чланови тимова, 

актива, комисија, 

већа, директор 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са локалним 

образовним, здравственим, 

социјалним, научним, 

културним и другим установама 

које доприносе остваривању 

циљева и задатака васпитно-

образовног, односно образовно-

васпитног рада установе 

Током године 

Директор, ОШ „Херој 

Пинки“, Дом здравља, 

Центар за социјални 

рад Бачка Паланка, 

Библиотека „Вељко 

Петровић“, МУП... 

Сарадња са основним школама 

из којих долазе ученици са 

ИОП-он на реализацији плана 

транзиције 

Август, септембар ОШ, психолог 

Учествовање у истраживањима 

научних, просветних и других 

установа 

Током године 

Научне, просветне и 

др. установе које врше 

истраживања 

Осмишљавање програмских 

активности за унапређивање 

партнерских односа породице, 

школе и локалне самоуправе у 

циљу подршке развоја 

младих 

 

Током године 
Директор, Општина 

Бачка Паланка 

Активно учествовање у раду 

стручних друштава, органа и 

организација 

Током године Стручно друштво 

Учешће у раду и сарадња са 

комисијама на нивоу локалне 

самоуправе, које се баве 

унапређивањем положаја деце и 

ученика и услова за раст и 

развој, 

 

Током године по потреби 
Општина Бачка 

Паланка 

Сарадња са националном 

службомза запошљавање 
Током године 

Национална служба за 

запошљавање – 

огранак Бачка 

Паланка 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
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Вођење евиденције о 

сопственом раду на дневном, 

месечном и годишњем нивоу, 

 

Свакодневно, пред крај 

текућег месеца за следећи и 

у Августу 

 

Израда, припрема и чување 

посебних протокола, чек листа 

за праћење наставе и васпитних 

активности на нивоу школе 

 

Септембар, Током године  

Припрема за послове 

предвиђене годишњим 

програмом и оперативним 

плановима рада 

педагога 

 

Током године  

Прикупљање 

података о деци, односно 

ученицима и чување материјала 

који садржи личне 

податке о ученицима у складу 

саетичким кодексом педагога 

 

Током године  

Континуирано стручно 

усавршавање путем праћења 

савремене педагошке 

литературе, посете семинарима 

и обукама, учешће у раду 

струковног удружења 

Јужнобачког и сремског округа 

Током године  

Овлашћено лице за унос 

података у ЈИСП 
Током године 

Милица Петрић, 

Милош Пудар, Јелена 

Лазаревић 

Овлашћено лице за спровођење 

еУписа 
Јун, Јул, август Милица Петрић 

Овлашћено лице за приступ 

техничком сајту министарствас 

просвете 

Током године 
Директор, Милица 

Петрић 

 

 

5.9.2. ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ 

Школа има школског психолога са 50% радног времена.  

1. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

 

Активности Сарадници Време реализације 
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Учествовање у припреми 

развојног плана установе, 

школског програма, плана 

самовредновања установе, 

индивидуалног образовног 

плана за ученике 

Педагог 

Директор 

Септембар 

Учествовање у припреми 

концепције годишњег плана 

рада установе 

Педагог 

Директор 

Септеембар 

Учествовање у избору и 

планирању реализације 

посебних и специјализованих 

програма 

Педагог 

Директор 

Стручњаци из локалне 

самоуправе 

Током школске године 

Учествовање у осмишљавању 

и изради акционих планова и 

предлога пројеката који могу 

допринети унапређивању 

квалитета васпитања и 

образовања 

Педагог 

Наставници 

Током шкоске године 

Припремање плана посете 

психолога васпитно- 

образовним активностима у 

школи 

Наставници Током школске године 

Припремање годишњег 

програма рада и месечних 

планова рада психолога 

 Септембар 

Припремање плана 

сопственог стручног 

усавршавања 

Наставник психологије Септембар 

Праћење вредновања 

васпитно-образовног рада 

Педагог 

Наставници 

Током школске године  

Учествовање у 

континуираном праћењу и 

подстицању напредовања 

ученика 

Педагог 

Разредне старешине 

Током шклске године 

Праћење и вредновање 

примене мера 

индивидуализације и 

индивидуалног образовног 

плана за ученике 

Педагог 

Разредне старешине 

Тим за ИОП 

Током шклске године 

 

2.Праћење и вредновање образовно васпитног рада 
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Учешће у изради годишњег 

извештаја о раду школе 

Педагог 

Директор 

 

Иницирање различитих 

истраживања ради 

унапређивања образовно-

васпитног рада установе 

Педагог Током школске године 

 

3.Рад са наставницима 

 

Саветодавни рад  усмерен ка 

унапређивању процеса 

праћења и посматрања 

напредовања ученика у учењу 

и развоју.Пружање стручне 

подршке наставницима у 

коришћењу различитих 

инструмената праћења деце 

Наставници 

Педагог 

Разредне старешине 

Током школске године 

Пружање подршке 

наставницима у планирању и 

реализацији непосредног  

образовно васпитног рада у 

области ефикасног учења , 

стварања подстицајне 

атмосфере у групи, на часу, 

развијању конструктивне 

комуникације у разреду 

Наставници 

Педагог 

Током првог полугодишта 

Пружање подршке јачању 

наставничких компетенција у 

областима комуникације и 

сарадње, конструктивног 

решавања сукоба, подршка 

развоју личности ученика 

Наставници 

Педагог 

Континуирано 

Учествовање у развијању 

индивидуалних образовних 

планова 

ИОП тим Крај првог полугодишта 

Оснаживање наставника за 

рад са ученицима изузетних 

способности 

ИОП тим Континуирано 

Оснаживање за рад са децом 

из осетљивих друштвених 

група 

Педагог 

Разредне старешине 

Континуирано 

Пружање подршке 

наставницима у раду са 

родитељима 

Педагог Континуирано 
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Менторски рад са 

психолозима приправницима 

и осталим приправницима 

 Континуирано 

Усмеравање наставника у 

креирању плана стручног 

усавршавања 

Педагог Септембар 

Пружање подршке у 

самоевауацији наставника 

Педагог Континуирано 

 

4. Рад са ученицима 

 

Праћење процеса адаптације 

ученика 

Педагог 

Разредне старешине 

Почетак школске године 

Учешће у праћењу 

напредовања ученика 

Педагог 

Р. Старешине 

Континуирано 

Учешће у тимском 

идентификовању ученика 

којима је потребна подршка 

Педагог 

Р. Старешине 

Почетак школске године 

Испитивање способности, 

особина личности, 

мотивације, професионалних 

опредељења и вредности ради 

добијања релевантних 

података за реализацију рада 

 По потреби 

Саветодавни рад са 

ученицима који имају 

потешкоће у учењу, развојне, 

социјалне, емоционалне и 

проблеме понашања 

 По потреби 

Пружање подршке деци из 

осетљивих друштвених група 

Педагог По потреби 

Идентификовање ученика са 

изузетним способностима 

Разредне старешине Прво полугодиште 

Подршка развоју 

професионалне каријере 

ученика 

Тим за КВИС Друго полугодште 

Пружање психолошке помоћи 

ученику односно одељењу у 

акцидентним кризама 

Тим за кризнеинтрвенције По потреби 

Учествовање у појачаном 

васпитном раду за ученике 

који врше повреду правила 

понашања у школи 

Тим за заштиту од насиља По потреби 
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Организовање и реализовање 

предвања, трибина и других 

активности из области 

менталног здравља 

Стручњаци У току школске године 

 

5. Рад са родитељима односно старатељима 

 

Прикупљање података од 

старатеља 

Старатељи 

 

По потреби 

Саветодавни рад са 

родитељима ученика који 

имају потешкоће 

 По потреби 

Подршка јачању 

родитељскоих васпитних 

компетенција 

Педагог У току друго полугодишта 

Рад са родитељима на 

превенцији употребе дрога 

код ученика 

Здравствени радници 

Полицијски службеници 

Друго полугодиште 

Сарадњаса родитељима чија 

деца се школују по 

индивидуалном образовном 

плану 

ИОП тим континнуирано 

Оснаживање родитеља да 

препознају и усмеравају 

изузетне способности своје 

деце 

Разредне старешине По потреби 

Пружање подршке 

родитељима чија су деца у 

акцидентној кризи 

Тимза кризне интервенције По потреби 

 

6.Рад са директором , стручним сарадницима 

 

 

Сарадња на пословима 

обезбеђивања ефикасности, 

економичности и 

флексибилности васпитно 

образовног рада 

Педагог континуирано 

Сарадња на припреми 

докумената 

Педагог 

Директор 

Континуирано 

Сарадња у организовању 

трибина и предавања за 

ученике, запослене и 

родитеље 

Педагог Друго полугодиште 
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Сарадња на различитим 

облицима стручног 

усавршавања у оквиру 

установе 

Педагог 

Наставник психологије 

Током школске године 

Сарадња по питању 

приговора и жалби ученика и 

старатеља 

Директор По потреби 

 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

 

Учествовање у раду тимова, 

стручних већа, педагошког 

колегијума 

 Континуирано 

Предлагање мера за 

унапређење рада стручних 

органа 

Педагог 

Директор 

По потреби 

 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама и удружењима 

јединицом локалне самоуправе 

 

Сарадња са образовним, 

здравственим и другим 

институцијама 

Стручњаци из области 

здравства и социјалне 

заштите 

По потреби 

Срадња са психолозима који 

раде у другим установама 

Психолози Континуирано 

 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 

Вођење евиденције о 

сопственом раду ( дневник 

рада психолога, психолошки 

досије ученика 

 Континуирано 

Вођење евиденције о 

извршеним анализама , 

тестирањима и осталим 

активностима 

 По потреби 

Прикупљање и чување  и 

заштита материјала који 

садрже личне податке о деци 

 Континуирано 

Стручно усавршавање 

 

Наставници 

Педагог 

Током школске године 
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5.9.3.  БИБЛИОТЕКАР 
У школи постоји солидно опремљена библиотека са близу 5000 наслова. Радно 

време школске библиотеке је прилагођено тако да ученици  могу током целог боравка 

у школи да  користе постојећи фонд књига и да током пауза време проведу у 

читаоници. У библиотеци постоји компјутер, интернет и инсталиран програм за 

издавање и евиденцију – уношење књига. 

 

Акивности у библиотеци: 

 Један број књига, посебно лектира, налази се у специјализованој учионици за 

српски језик и књижевност, што омогућава ученицима да могу непосредно користити 

потребну литературу. 

1. Рад са ученицима: упис нових чланова у библиотеку, упознавање са фондом 

књига, радним временом и коришћењем читаонице, пружање помоћи 

ученицима при избору књига -  ( септембар – новембар  ), 

2. Каталогизовање и завођење књига у електронску базу књижног фонда школе –   

(континуирано током године ), 

3. Вођење књиге инвентара -  ( август - септембар ), 

4. Сарадња са стручним већима из области предмета  посебно стручно веће за 

српски језик у циљу заједничке организације културних активности у школи, 

позоришних представе, књижевне вечери, изложбе,сајам књига...  и то 

континуирано током године . Ове године поводом обележавања јубилеја школе 

у априлу месецу , библиотека са својом архивском грађом и Летописом ће да ти 

значајан допринос.  

5. Набавка нових књига -  ( децембар – мај ) 

6. Стручна усавршавања, 

7. Сарадња са Градском библиотеком – (континуирано током године), 

 

 

Програм рада школског библиотекара:  

 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

  

• Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, 

наставнике и стручне сараднике, 

• Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова, 

• Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци, 

• Израда програма рада библиотечке секције,  

• планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне 

за реализацију наставе и образовно – васпитног рада. 

 

2. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

 

• Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све 

облике образовно - васпитног рада, 

• Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење 

разних извора информација, 

• Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци, 
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• Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и 

коришћења наставничко - сарадничког дела школске библиотеке, 

• Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе, 

• Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим 

књигама, стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с 

појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено 

приказивање појединих књига и часописа. 

  

3. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

 

• Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора 

сазнања и свих врста информација у настави и ван ње, 

• Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког 

апарата, у складу са њиховим способностима и интересовањем,  

• Пружа помоћ ученицима код учење ван школе и усвајању метода самосталног 

рада на тексту и другим материјалима, 

• Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме, 

• Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и 

библиографског цитирања, 

• Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања 

текста и упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, 

речника и др.) и омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању 

за самостално коришћење, 

• Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку 

грађу, да развијају навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају 

учешћа у њеним културно - просветним активностима у складу са њиховим 

интересовањима и потребама (часови библиотекарства и упознавање са радом 

школских секција; читање, беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о 

прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и сл.), 

• Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености 

ученика, развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности, 

• Ради са  ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на реализацији 

школских пројеката   

 

 

4.   РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

  

• Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и 

школског програма, на реализацији наставе засноване на истраживању – пројектне 

наставе,  

• Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора, 

• Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава 

за обнову књижног фонда. 

 

5. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   
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• Сарадња са другим школама и другим библиотекама на територији локалне 

самоуправе, управног округа и Републике Србије по питању размене и 

међубиблиотечке позајмице, 

• Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и 

школе, 

• Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-

издавачким предузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и позоришним 

кућама, домовима културе и културно просветним заједницама и организацијама које 

се баве радом и слободним  временом омладине и другим образовним установама), 

• Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних 

друштава у локалној самоуправи и Републици Србији. 

 

6. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ  

 

• Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања 

података у вези с наставним предметима и стручно-методичким образовањем и 

усавршавањем наставника и сарадника, вођење збирки и посебних фондова, 

• Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци, 

• Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – 

анализа и вредновање рада школске библиотеке у току школске године, 

• Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим 

скуповима на којима узимају учешће и школски библиотекари. 

 

7.  БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИЈСКА ДЕЛАТНОСТ  

 

• систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим 

књигама, стручним часописима и другој грађи; 

• припремање тематским изложби књижне и некњижне грађе у вези с појединим 

издањима, ауторима, акцијама и јубилејима; 

• усмено и писмено приказивање појединих књига и часописа; 

• припремање тематских библиографија и израда летописа; 

•   израда пописа и библиографских података у вези с наставним предметима и 

стручно-методичким   образовањем и усавршавањем наставника и сарадника; 

• вођење библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, 

класификација); 

• праћење и евиденција коришћења школске библиотеке; 

 вођење политике набавке књига и друге грађе према договореним критеријумима и 

донетим плановима; 

• вођење збирки и посебних фондова; 

 организовање међубиблиотечке позајмице и сарадње; 

• уредно вођење све прописане документације школске библиотеке и др. 

 

 

  

8. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ  
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 припремање и организовање разних културних активности школе (књижевне 

трибине, сусрети, разговори, "Месец дана књиге", акције прикупљања књига и 

уџбеника, разни конкурси, обележавање јубилеја и друго); 

 учешће у припремању "прилога" за школска гласила; 

 сарадња са Градском и другим библиотекама на територији општине, округа и 

Републике; 

 

   
Септембар: 

-Упис нових корисника и корекција спискова из претходне школске године 

-Раздуживање са књигама које нису враћене до краја наставне 2020/2021. године 

-Формирање библиотечке секције и израда програма њеног рада 

-Упознавање  ученика првих разреда са библиотеком, књижним фондом и начином 

његовог коришћења 

-Сарадња са Стручним већима и директором школе у вези са набавком неопходне 

литературе, периодичних публикација и дефицитарних лектира 

 

Октобар: 

-Планирање читања појединих лектира по одељењима  (у сарадњи са професорима 

српског језика и књижевности) 

-Едукација ученика у вези са чувањем и заштитом књига 

-Рад са члановима библиотечке секције 

-Учешће у организовању посете Сајму књига 

-Организовање посете позоришту 

 

Новембар: 

-Уношење нових књига у оперативни систем WINISIS 

-Вођење књиге инвентара 

-Упознавање корисника библиотеке са новим књигама и публикацијама 

- Сарадња са ученицима и професорима (сугестије, избор литературе и одговарајућих 

сајтова) при изради паноа, презентација и професорских припрема за час 

-Популарисање књига и развијање позитивног односа ученика према читању 

 

Децембар: 

-Евидентирање коришћења библиотечког фонда у првом полугодишту ( на дневном, 

недељном и месечном нивоу) 

-Израда прегледа и графикона о читању књига по одељењима 

-Рад са члановима библиотечке секције 

-Вођење књиге инвентара 

 

Јануар: 

-Учествовање у припремама за прославу Светог Саве 

-Стручно усавршавање 
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Фебруар: 

-Припремање тематских изложби у сарадњи са библиотеком гимназије „20. октобар“ 

-Вођење Летописа школе 

-Вођење књиге инвентара 

-Рад са члановима библиотечке секције 

 

Март: 

-Организовање књижевне вечери у сарадњи са Градском библиотеком 

-Организовање посете позоришту 

-Стручно усавршавање – учешће на семинару 

-Учешће у припремама за прославу Дана школе 

 

Април: 

-Писање опомена корисницима - матурантима, који нису вратили књиге 

-Расходовање књига 

-Набавка поклон – књига за одличне ученике и ђака генерације 

-Вођење књиге инвентара 

 

 

Мај: 

-Посета књижарама, галеријама и културним манифестацијама  у сарадњи са 

Културним центром Бачке Паланке 

-Развијање истраживачког духа ученика  и критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности 

-Организовање манифестације „Ноћ музеја“ 

-Сарадња са уредништвом школског часописа „ЕКО“ 

-Писање опомена корисницима 

 

Јун: 

-Раздуживање са књигама на крају наставне године 

-Расходовање књига 

-Израда извештаја о раду библиотеке у протеклој школској години 

-Табеларни приказ читања књига по одељењима 

-Присуствовање седницама Наставничког већа 

 

Август: 

-Израда плана рада библиотеке за наредну школску годину 

-Техничке и организационе припреме за почетак нове школске године 

-Утврђивање стања књига у библиотеци  

-Расходовање књига 
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6.ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, 

ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ 

 

6.1. ШКОЛСКИ ОДБОР 
Школски одбор је орган управљања у школи. Чланови Школског одбора именовани су 

за период на четири године, почев од 01. јула 2018. године. 

 Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина општине. Изборни 

период је  четири године. 

 Школски одбор има 9 чланова. По трећину чланова предлаже наставничко веће 

и савет родитеља школе тајним изјашњавањем, а трећина су представници локалне 

самоуправе. 

 Школски одбор доноси статут школе, доноси Годишњи програм рада школе, 

одлучује о пословању школе, усваја годишњи обрачун, расписује конкурс за избор 

директора и наставника школе, а врши и друге послове  утврђене законом. Школски 

одбор ће одржати најмање 6 редовних седница, а ванредне по потреби. 

 Оперативни план рада школског одбора: 

Септембар: 

- Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика на крају школске 2020/2021. 

године  

- Утврђивање предлога Финансијског плана за 2022. годину 

- Разматрање и усвајање извештаја о реализацији Годишњег плана образовно - 

васпитног рада за протеклу школску 2020/2021. год. 

-Доношење Годишњег плана образовно - васпитног рада и других активности школе за 

школску 2021/2022. год. 

Децембар:   

- Утврђивање предлога плана уписа ученика за школску 2022/2023. год. 

-Разматрање извештаја о анализи успеха ученика у првом полугодишту 

-Доношење Финансијског плана и Плана јавних набавки за 2021/2022. годину 

Фебруар 

-  Разматрање и усвајање извештаја о пословању школе за 2021. год. 

Март: 

-  Обезбеђивање материјалних и других услова за несметани рад школе 

Април: 

-  Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

Мај: 

-  Одлучивање о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо и текуће  

одржавање 

Јун: 
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-  Доношење одлуке о именовању комисија, подкомисија и других тела за спровођење 

конкурса за упис ученика у I разред. 

 Август: 

-  Анализа уписа ученика у I разред.  

 

6.2. РАД  ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ 
 

 Годишњи програм рада директора Школе, сачињен је на основу анализе рада у 

протеклој години, као и Плана рада школе за текућу годину. 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

I  Програмирање и планирање рада школе 

-   Израда идејне скице Годишњег програма рада, 

-   Учествовање и изради појединих делова Годишњег 

прогама рада; 

-   Планирање часова, 

-   Праграмирање рада ванредних ученика, 

-   Израда месечних оперативних програма рада школе, 

-   Програмирање свих осталих облика рада у школи,    

 

 

Септембар 

Септембар 

 

Октобар 

 

Током године 

 

II Организациони послови 
- Израда организационе шеме свих облика рада у школи; 

- Предлагање поделе предмета на наставнике; 

- Организовање израде решења 40-часовне радне недеље; 

- Подела задужења око техничких и других послова за почетак 

школске године; 

- Организовање свих врста испита у школи; 

- Организовање уписа ученика; 

- Организовање допунског, додатног и рада секција; 

- Организовање практичне наставе и друштвено корисног рада; 

- Организовање прослава и манифестација; 

- Организовање блок наставе; 

- Организовање израде предлога финансијског плана и 

завршног рачуна школе; 

III Финансијски послови 
- Брига о извршењу набавки предвиђених финансијским 

планом; 

- Брига о правилном распоређивању финансијских средстава; 

- Израда финансијских планова у школи; 

- Брига о очувању школске имовине; 

 

 

 

 

 

 

 

Јун – август 

 

Септембар 

Август 

 

Јун 

Септембар 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Током  године 

IV Педагошко инструктивни рад 
- Информативни прегледи и посета часовима рада наставника; 

- Уже стручни прегледи рада; 

- Преглед документације коју воде наставници; 

- Рад са приправницима; 

- Прегледање планова рада наставника и остале документације 

коју воде; 

 

 

Током године 
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V Аналитичко извештајни рад 
-   Израда Анализе успеха – 4 пута годишње; 

-   Анализа непосредног рада са ученицима; 

-   Израда разних статистичких показатеља; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар,децембар,март,април,јун 

 

VI  Рад у стручним органима 
- Припрема и учешће у раду наставничког већа школе; 

- Учешће у раду одељењског веча и стручних актива; 

- Спровођење закључака стручних органа; 

- Активно учешће у раду школског одбора и спровођење 

одлука школског органа; 

 

 

 

 

 

 

Током године 

VII Савтодавни рад са ученицима и родитељима 
- Увид и пружање помоћи социјално угроженој и васпитно 

запуштеној деци; 

- Перманентно вођење бриге о напредовању ученика; 

- Индивидуални контакти са ученицима и родитељима;  

 

Током године 

VIII Стручно-педагошко усавршавање 
- Проучавање закона и прописа; 

- Учешће у раду актива директора; 

- Присуствовање семинарима и саветовањима; 

 

Током године 

IX Рад на педагошкој документацији 
-  Вођење еводенције о подели предмета на наставнике, о 

издатим дипломама, о реализацији часова сцих облика рада у 

школи; 

 -  Вођење евиденције о изреченим укорима директора 

 

Током године 

 

 

6.3. РАД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 
 Планирани задаци и послови секретара школе су следећи управни и нормативно 

правни послови који ће се реализовати током школске године. 

 Стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљана на 

неправилности у раду установе 

 Обавља управне послове у установи 

 израђује опште и појединачне правне акте установе 

 обавља правне и друге послове за потребе установе 

 Израђује уговоре које закључује установа 

 правне послове у вези са статусним променама у установи 

 правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих 

 правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом 

 пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи 

 пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора 

установе 

 прати прописе и о томе информише запослене 

 друге правне послове по налогу директора 
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6.4. РАД САВЕТА РОДИТЕЉА 
Савет родитеља је саветодавни орган у школи. Савет родитеља ће чинити 22 

члана (из сваког одељења по један представник родитеља), који ће бити изабран до 

септембра 2021. 

 Савет родитеља: разматра успех ученика у учењу и владању, намену коришћења 

средстава остварених радом ученика, проширеном делатношћу школе, услове за рад 

школе, услове за остваривање екскурзија и друга питања утврђена статутом школе.  

 Савет родитеља  своје активности реализује на састанцима који ће бити 

заказивани двомесечно а по потреби и пре. 

Савет родитеља ради по Пословнику с којим мора бити упознат сваки члан савета. 

Оперативни план рада Савета родитеља за школску 2021/2022. годину: 

Септембар: 

1. Конституисање Савета родитеља за школску 2021./2022. год.   

2. Избор председника и заменика председника Савета родитеља 

3. Именовање комисије за избор осигуравајућег друштва за осигурање 

ученика од последица несрећног случаја 

4. Доношење одлуке о прикупљању донације родитеља за побољшање 

материјалних услова рада школе 

5. Комисија за избор екскурзије 

6. Разматрање извештаја директора школе за школску 2020/2021. годину 

7. Разматрање Извештаја о раду школе шк. 2020./2021. год. 

8. Разматрање Годишњег плана рада школе за шк. 2021./2022. год. 

9. Разматрање Извештаја о самовредновању за 2020./2021. год. 

10. Разматрање извештаја о реализацији развојног плана за 2020/2021. год. 

11. Разматрање извештаја о завршном/матурском испиту 2020/2021 

12. Разматрање извештаја о спровођењу мера  за обезбеђивање и 

унапређивање квалитета образовно-васпитног рада 

13. Избор једног родитеља за тимове школе 

14. Разно 

Новембар 

1. Давање  сагласности на програм и организовање екскурзија 

2. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду и мере за 

побољшање успеха ученика 

 

Фебруар: 
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1. Подношење полугодишњег извештаја о раду директора школе за шк. 

2021/2022. годину 

2. Подоношење и разматрање Извештаја Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања за прво полугодиште 2021/2022. 

године 

3. Подношење и разматрање полугодишњег извештаја о самовредновању 

4. Анализа полугодишњих резултата образовно-васпитног рада и мере за 

унапређење 

5. Одређивање висине новчане надоканде за пратиоца групе и вођу пута за 

ђачку екскурзију 

 

Април: 

1. Анализа успеха и васпитно-дисциплинских мера после трећег 

класификационог периода 

 

Јун: 

1. Разматрање извештаја о реализацији матурске екскурзије 

2. Успех ученика на крају наставне године  

3. Извештај са такмичења ученика 

4. Обавештење о коришћењу уџбеника и друге приручне литературе за 

следећу школску годину 

 

 

6.5. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

У складу са чланом 88. Закона о основама система образовања и васпитањаи у 

овој школској год.  формиран је Ученички парламент који чине по два представника из 

сваког одељења тј.  укупно 44 ученика.  

 

Ученички парламент се организује ради : 

 давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету 

родитеља, директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности 

ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском 

програму, начину ушеђивања школског простора, избору удџбеника, о 

слободним активностима, учешћу на спорстким и другим такмичењима, о 

организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима 

од значаја за њихово образовање, 

 разматрања односа и сарадње ученика и наставника, 

 обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и 

о активностима ученичког парламента 
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 активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању 

школе 

 предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за 

превенцију вршњачког насиља из реда ученика 

 

За председника Ученичког парламента школске 2021/2022 године изабрана је 

ученица 4-1 Мира Јандрић. 

  

План рада: 

Септембар 

 Извештај о раду Ученичког парламента за школксу 2020/2021. годину 

 Избор представника одељења за Ученички парламент и избор руководства 

Ученичког парламента 

 Избор представника Ученичког парламента који учествују у раду органа школе 

и школских тимова 

 Упознавање са пословником о раду Ученичког парламента 

 Договор око организације Сајма интересовања за ученике првог разреда 

Октобар 

 Упознавање са Правилником о понашању ученика 

 Упознавање са превентивним и интервентним мерама у случајевима насиља 

 Давање мишљења о програму ђачких екскурзија од првог до четвртог разреда 

 Договр око учешћа на међушколским спортским турнирима 

Новембар 

 Анализа постигнућа на крају првог класификационог периода 

 Хуманитарне акције, предлози, спровођење 

Децембар 

 Обележавање Светског дана борбе против ХИВ-а 

 Договор око новогодишњег украшавања хола школе 

 Договор око прославе дана Светог Саве 

Фебруар 

 Анализа успеха ученика на полугодишту 

 Анализа рада парламента у пррвом полугодишту 

 Договор око обележавања Дана заљубљених 

 Разматрање Извештаја тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Април 

 анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

 Обележавање предстојећег Дана школе 

 Помоћ у професионалној оријентацији 

Мај/јун 

 Анализа реализације матурске екскурзије 

 Договор око реализовања матурске вечери и журке поводом завршетка школске 

године 

 анализа постигнућа на крају наставне године 

 Предлози за унапређење рада парламента 
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7. НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

7.1. ТЕОРИЈСКА  НАСТАВА 
 Теоријска настава  се реализује у оквиру петодневне радне недеље по усвојеном 

распореду часова и прописаном календару рада. Час теоријске наставе траје 45 минута( 

30 минута у комбинованом моделу). Теоријска настава у блоку реализује се тамо где је 

предвиђено наставним планом и програмом за поједине образовне профиле. Настава  

се изводи у школским учионицама и кабинетима. Учионице су опремљене наставним 

средствима који су неопходни за извођење наставе. Наставници се континуирано 

обучавају за примену активних метода у настави. У циљу мотивисања ученика, настава 

се повезује са сфером рада тако што се организују посете стручњака из различитих 

области. Корелација између наставних предмета се остварује путем одржавања 

огледних и угледних часова. Када постоји прилика, насатва изводи и у другим 

пригодним објектима, у: читаоници Градске библиотеке, простору Галерије културног 

центра, адекватном простору школског дворишта на рекреативном центру Тиквара...    

  

 

7.2. ПРАКТИЧНА  НАСТАВА, ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА  И 

ВЕЖБЕ 
 

У школи се придаје посебан значај планирању и реализацији практичне наставе. По 

плану и програму постоје:  

1. Кабинетске вежбе 

2. Практична настава 

3. Практична настава у блоку 

4. Професионална пракса 

 

Кабинетске вежбе се изводе у кабинетима школе у 2 групе. 

У зависности од одељења часовну практичну наставу имају ученици једном или два 

пута недељно по шест часова. Ову врсту практичне наставе реализујемо тако што 

делимо одељења у две групе, и то: једна група изводи практичну наставу у школским 

кабинетима под надзором наставника практичне наставе, а друга група такође са 

наставником практичне наставе реализује програм практичне наставе у супротној 

смени због недовољног простора.  
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Практична настава у блоку се изводи у кабинетима школе и угоститељским објектима. 

Практична настава у блоку је посебно значајна за стварање добрих угоститељских 

кадрова и зато јој придајемо посебан значај.  Ову практичну наставу реализујемо  у 

познатим  угоститељским објектима у Бачкој Паланци  у хотел Фонтани, ресторанима 

Олимп, Дунав чарда и Гранд група, Геронтолошки центар,основна школа „Херој 

Пинки“, посластичарне Принцеза и Савић  и у школским   кабинетима. Ову врсту 

практичне наставе реализују наставници практичне наставе у сарадњи са 

одговарајућим руководиоцима датих објеката. 

С обзиром на добре резултате претходних година испланирали смо да и ове школске 

године ову врсту практичне наставе реализујемо у овим објектима. 

Практична настава организована је у складу са прописаним плановима и програмима.   

Координатор практичне наставе организује извођење практичне наставе  за  образовни 

профил трговац као и  евиденцију присутности ученика на пракси и реализацију 

програмских садржаја. 

За реализацију часова практичне наставе школа има закључене уговоре о пријему 

ученика на праксу  трговинско предузеће „Подунавље“ А.Д. Бачка Паланка,   

супермаркетом „Меркатор–Родић“ односно „Идеа“ Бачка Паланка , Туристички савез 

Општине Бачка Паланка. Од школске 2021/2022 планира се да се део професионалне 

праксе за туристичко-хотелијерске техничаре обавља у Мзеју града где ви се ученици 

непосредно сусретали са представљањем културног блага и наслеђа различитим 

структурама посетилаца. 

Часови практичне наставе трају 60 мин. 

  Часови вежби и блок наставе  се реализују у току наставне године како је и 

предвиђено конкретним  наставним планом и програмом.  

У реализацији практичне наставе и професионалне праксе користе се обрасци и 

упутства садржана у «Водичу за професионалну праксу у привредним друштвима» 

који је одобрен од стране Завода за унапређење образовно васпитног рада и МПНТР. 

Ученици који имају овај наставни предмет добијају распоред рада - и то сваки ученик 

унапред зна коју радну недељу током летњег распуста ради. Ученици раде на реалном 

радном месту поштујући правила радног места и објекта у коме реализују 

професионалну праксу. 

 

Током реализације професионалне праксе наставник треба да  

• инсистира на уредности и прецизности у раду 

• инсистира на примени прописа заштите здравља и животне средине 

• инсистира на вођењу дневника професионалне праксе 
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7.3. ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

 Допунска настава остварује се за ученике који имају тешкоће у савладавању 

програма из појединих предмета или са ученицима који желе да унапреде постигнућа у 

одређеној наставној области. 

Циљ допунске наставе је да се ученицима пружи помоћ у решавању 

индивидуалних тешкоћа у учењу и да им се омогући активно праћење и напредовање у 

редовној настави. 

Трајање часова допунске наставе може се еластично организовати у зависности 

од пропуста у знању, нивоа усвојености градива и оптерећености ученика. 

Према Правилнику о школском календару за средње школе са седиштем на 

територији АП Војводине чл.11, предвиђа се за време зимског распуста школа ће 

допунски рад а тачни датуми по наставним предметима биће истакнути на сајту школе, 

а о истим терминима ће бити обавештени ученици и њихви родитељи преко 

одељењских старешина Такође неки од ових часова ће се реализовати и  суботама 

према договору наставника и идентификованих ученика. Реализација ових часова води 

се у електронском дневнику. Током првог класификационог периода ученици ће бити 

идентификовани за допунски рад. 

 На часовима допунског рада ученици ће бити праћени, а резултати праћења се 

саопштавају  одељењским старешинама, родитељима и самим ученицима. 

Број часова допунске наставе планира сваки предметни наставник у свом глобалном 

плану. 

7.4. ДОДАТНА  НАСТАВА 
 

Организује се за ученике који постижу изузетне резултате или показују интересовање 

за продубљивање знања из одређеног предмета. Циљ је да се допринесе потпунијем 

образовању и развоју талентованих ученика. 

 Имајући у виду стручне школе, додатни рад ће се првенствено односити на 

ученике  економске групе предмета у припреми за школска, општинска, зонска и 

републичка такмичења.Тежиште додатног рада ће бити у другом полугодишту током 

радних субота или у договору с предметним наставницима, о чему ће се водити 

посебна евиденција.  
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7.5. ПРИПРЕМНА  НАСТАВА 
 Припремну наставу школа организује  за ученике који се упућују на полагање 

разредног испита, поправних, матурских и завршних испита,  као и за ванредне 

ученике уколико се за то укаже потреба. 

Припремна настава за полагање поправних испита биће  организована  непосредно 

пред испите у трајању од једне наставне недеље. 

Припремна настава биће организована за све ученике за полагање матурских и 

завршних испита. 

Припремна настава  за ванредне ученике организоваће се по договору с предметним 

наставницима и уписаним полазницима. 

 

7.6. ИЗБОРНА  И ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА 
  Текуће школске године као изборни предмет реализоваће се грађанско 

васпитање односно верска настава у свим разредима од првог до четвртог разреда с 1. 

часом недељно. 

 Ученици првог разреда су приликом уписа анкетирани за који се изборни 

предмет опредељују, док су ученици осталих разреда  анкетирани за изборни предмет 

на крају претходне наставне године што је законски регулисано. 

Ученици где је то наставним планом и програмом предвиђено, опредељују се за 

још један изборни предмет  с фондом 2 часа недељно.  

  

 

 
7.7. НАСТАВА У БЛОКУ 

 
ПЛАН БЛОК НАСТАВЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ  ПО НАСТАВНИМ 

НЕДЕЉАМА 
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 I-4       21,22     38,39 

II-4          37 38,39,40 

III-4      18,19   36,37 38,39 

IV-4  5 6      35,36  
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о
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 I-5      24,25   34  

II-5  5 6  18      

III-5   10,11      35,36  
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I-5      24,25   34  

II-5     18    35  

III-5         35,36  
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 I-6       24   34  

II-6   5 6        

III-6   9 10     35, 36  
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ч
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 I-6      24   34  

II-6  5 6        

8. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 
 

 
8.1.СЛОБОДНЕАКТИВНОСТИ 

 
Слободне активности ће бити реализоване уколико епидемиолошка ситуација 

дозволи. Циљ слободних активности је да се у остваривању васпитног циља посебно 

допринесе формирању правилно усмерене, свестране, слободне, стваралачке, радне 

личности. 

Основни облици слободних активности (секције, групе, клубови), групишу се 

према садржајима у следеће области: 

 

Научно – истраживачке активности 

Културно – уметничке активности 

Спортско – рекреативне активности 

 

Посебну област слободних активности чине трибине, округли сто итд. 

Слободне активности ученика одвијаће се према плановима и програмима 

стручних већа школе. 

Веће професора српског језика планира рад рецитаторске секције која ће 

припремати ученике за такмичења и обележавање јубиларних датума. Ученици који се 

посебно интересују за збивања у позоришном животу, имаће прилике, као и 

претходних година, да у најпознатијим београдским позориштима виде најзначајније 

представе сезоне. 

Остала већа припремаће ученике за такмичења. 

aдмин

. 
IV-3          37 
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Веће професора физичког васпитања координираће секцијама за фудбал, одбојку и 

кошарку. У току године учествоваће на свим планираним спортским такмичењима 

ученика средњих школа. 

 

Слободне активности ученика биће организоване са циљем да се испољена 

интересовања ученика задовоље, а њихове склоности и способности даље усмеравају и 

развијају. Путем ове врсте активности биће реализовани следећи васпитни задаци:  
1. Развијање самоиницијативне и стваралачке способности ученика у 

областима за које имају посебна интересовања и склоности 

2. Оспособити их да самостално организују слободно време уз максимално 

коришћење стваралаштва 

3. Оспособити их за међусобну сарадњу у колективу 

4. Упознати их са подручјем рада у оквиру одабране професије за коју се 

интересују 

 

Програм слободних активности ученика биће реализован кроз рад секција. У 

рад слободних активности биће укључени ученици према личном интересовању, 

склоности и жељама за поједине наставне предмете, или подручја.  

 

 

 

 

 

Испуњавањем овог основног услова створиће се основа за реализацију следећих 

задатака у раду поменутих активности: 

 

• Слободан избор садржаја рада који ће ученици бирати у сарадњи са 

наставником који води одређену слободну активност 

• Слободне активности ученика пружаће веће могућности за стално 

освежавање знања најновијим променама у развоју науке, технике, као и у 

општедруштвеном развоју. 

• Слободне активности пружаће могућност за већу самосталност у раду и 

руковођењу у одређеној научној области. 

• Слободне активности ученика пружаће могућности повезивања учења са 

практичним радом и тако омогућити функционалну примену стечених знања. 

• Секције ће бити укључене у различите видове такмичења, смотре и др. 

• О раду слободних активности водиће се уредна евиденција и вршиће се 

анализа степена реализације програма рада. 

Конституисање слободних активности (секција) извршиће се у току септембра 

месеца (испољавање интересовања и жеља ученика). 

За сваки облик ове активности биће сачињен програм рада. 

 Укуључивање ученика у рад слободних активности биће отежано  тиме 

што имамо велики број ученика путника као и недостатак школског простора. Ове 

школске године планирамо  рад следећех секција: 

  

  - културно - уметничке, 

   - спортско - рекреативне, 

  - научно - истраживачке. 
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 Постојеће секције настојаће да поред постојећих чланова придобију и нове 

чланове из редова ученика првих разреда.   

 
8.2. КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Реализоваће се кроз садржај рада литерарне и драмско - рецитаторске секције за 

чији рад су задужени професори српског језика и књижевности. Циљ ове секције је 

проширење књижевне културе и неговање самосталног литерарног стваралаштва 

ученика, усавршавање способности за изражајно читање и казивање разних врста 

текстова, увођење ученика у драмско стваралаштво и сценску уметност. Од прошле 

године школа има формиран хор, који учествује у припреми значајних прослава школе. 

Чланови културно - уметничких секција припремиће пригодан културно - 

уметнички програм за прославу Дана школе и за обележавање Школске славе. Ово су 

активности које је могуће планирати за текућу школску годину, међутим чланови 

секције ће се активно укључити у све остале активности које за сада није могуће 

предвидети. Чланови секције, као и оперативни програми секција налазе се код 

предметних наставника - руководиоца секција. 

Новинарска секција током године ће радити на уређивању електронског 

школског часописа “ Еко “.Поред сталних  чланова секција у зависности од планираног 

програма укључиваће  и нове чланове. 

 

8.3. СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНЕ  СЕКЦИЈЕ 
 

За ову  школску годину планирају се спортске активности  по следећем распореду:  

 

 Школски јесењи крос, чије одржавање се планира у првој недељи месеца 

октобра.Најбољи ученици са школског кроса учествоваће на уличним тркама 20. 

октобра, као и на кросу РТС-а почетком месеца маја. 

 Одбојкашку секцију води професорка Југослава Баришић.Такмичења се 

планирају крајем октобра. 

 Рукометну секцију води професорка Бороцки Маја.Такмичење се планира 

крајем фебруара. 

 Кошаркашку секцију мушку и женску води професор Тркуља 

Владимир.Такмичења се планирају крајем марта. 

 Фудбалску секцију води професор Тркуља Владимир.Такмичење се планира за 

април. 
 

 

8.4. НАУЧНО - ИСТРАЖИВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Одвијаће се кроз секције појединих наставних предмета за које се покажу 

интересовања ученика,а првенствено кроз рад економске групе предмета као и 

математичке секције која већ традиционално ради с добрим и запаженим 

резултатима.На републичким такмичењима из ове области наши ученици узимају 

традиционално учешће и при томе постижу значајне и запажене резултате. Школа тиме 

постиже и  ужива потпуну афирмацију. 

Мали број секција условљен је великом преоптерећеношћу ученика који 

свакодневно имају 6 или 7 часова због чега се не могу одредити термини за рад 
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секција.Зато се секције морају одржавати суботом по договору са ученицима што 

представља додатно оптерећење за  ученике. 

У оквиру ове секције радиће књиговодствена секција школе.Такође је активна 

еколошка секција са бројним пројектима током године.У оквиру психологије, 

спроводиће се активности Вршњачког тима за превенцију насиља, који је формиран 

прошле школске године. 

 

9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО -

ВАСПИТНОГ РАДА 
9.1. ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ(област 

вредновања: Организација рада школа, управљање људским и 

материјалним ресурсима) 

Циљ  Активности 
Носиоци 

активности 

временска 

динамика 

остварења циља 

Критеријуми и 

мерила 

остварености  

Директор 

користи разне 

механизме за 

мотивисање 

запослених 

Похваљивање 

запослених 

лично и јавно 

директор Дан школе 

На свечаности 

похваљени 

наставници који 

постижу резултате 

Организација 

неформалних 

дружења 

запослених 

директор 
По једно у сваком 

полугодишту 

Организована 

дружења 

Стручни 

сарадници и 

наставници у 

звању прате и 

вреднују 

образовно 

васпитни рад и 

предлажу мере 

за побољшање 

квалитета рада 

Реализација 

посета часова и 

дају повратну 

информацију 

Педагог и 

психолог 

Према плану посете 

часова 

евиденција о 

посетама 

На седници 

наставничког 

већа предлажу 

мере за 

унапређење 

наставе 

Чланови НВ 

После сваког 

класификационог 

периода 

записници НВ 

Тим за 

самовредновањ

е остварује 

самовредновањ

е рада школе у 

функцији  

унапређивања 

Писање 

извештаја о 

самовредновању 

Тим за 

самовредновање 
Август 

Састављен 

извештај о 

самовредновању 
 

Тим за 

самовредновање 

се редовно 

састаје и 

Тим за 

самовредновање 
Током године записници тима 
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квалитета анализира 

начине 

унапређивања 

наставе 

У школи се 

користе 

подаци из 

јединственог 

информационо

г система 

просвете за 

вредновање и 

унапређивање 

рада школе. 

Редован унос 

података у ЈИСП 
4 овлашћена лица континуирано 

Подаци унешени у 

ЈИСП 

Коришћење 

података за 

самовредновање 

и унапређивање 

рада школе 

Директор, ПП 

служба 
Током године 

Подаци коришћени у 

анализама на ниову 

школе 

Директор 

ствара услове 

за 

континуирано 

праћење и 

вредновање 

дигиталне 

зрелости 

школе 

Организовати 

стручна 

усавршавања у 

циљу 

повећавања 

дигиталне 

зрелости 

 

директор У току године 
Организована 

усавршавања 

Вршити увид у 

рад онлајн 

наставе (иколико 

буде потребе за 

таквим моделом 

због епидемије 

вируса Ковид 

19) 

 

Директор, ПП 

служба 
У току године 

Евиденција о увиду у 

онлајн наставу 

Наставници, 

наставници са 

звањем и 

стручне 

службе 

сарадњом 

унутар школе 

и 

умрежавањем 

између школа 

вреднују и 

Вредновање 

рада кроз 

евалуације 

ученика, 

самоевалуације 

и 

самовредновања 

на нивоу школе 

наставници У току године 
Посета часу, увид у 

портфолио 

Осмишљавање и 

реализација 
наставници У току године 

Реализоване 

активности 
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унапређују  

наставу и 

учење. 

активности са 

наставницима из 

других школа 

Запослени 

примењују 

новостечена 

знања из 

области у 

којима су се 

усавршавали 

Повећање броја 

одржаних 

угледних часова 

наставници У току године 
Реализовано најмање 

4 угледна часа 

Наставници 

континуирано 

користе 

наставна 

средства у 

циљу 

побољшања 

квалитета 

наставе 

Реализација 

часова уз 

примену 

различитих 

наставних 

средстава који 

обезбеђују 

интеракцију 

наставници У току године 

Евиденција о 

посетичасу, увид у 

писане припреме 

наставника 

Материјално- 

технички 

ресурси ван 

школе(културн

е и научне 

инститиуције, 

привредне 

организације..) 

користе се у 

функцији 

наставе и 

учења 

Организација 

посета музеја, 

галерија, банке и 

друге привредне 

организације...у 

оквиру редовних 

часова 

наставници У току године 
Увид у писане 

припреме наставника 

Школа кроз 

школске 

пројекте 

развија 

предузимљиво

ст, 

оријентацију 

ка 

Учествовање у 

такмичењима 

која развијају 

предузетничке 

компетенције( 

Израда бизнис 

плана за ученике 

1 разреда- ) 

 

Наставници 

економске групе 

предмета 

У току године 

Постигнути 

резултати на 

такмичењима 
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предузетништв

у и 

предузетничке 

компетенције 

ученика и 

наставника 

Рад виртуелних 

предузећа школе 

и учешћа на 

такмичењима 

Наставници 

економске групе 

предмета 

У току године 

Увид у рад 

виртуелних 

предузећа, 

постигнути резултати 

на такмичењима 

Школа 

укључује 

ученике и 

родитеље у 

конкретне 

активности у 

кључним 

областима 

квалитета 

Укључити 

Ученике и 

родитеље као 

чланове тимова 

директор У току године 
Решења за чланове 

тимова 

Директор 

развија 

међународну 

сарадњу и 

пројекте 

усмерене на 

развој кључних 

компетенција 

за 

целоживотно 

учење ученика 

и наставника 

Аплицирање за 

Еразмус+пројект

е мобилности 

Директор, 

наставници, 

стручна служба 

У току године 
Послата пријава за 

Еразмус+ пројекат 

Учешће на 

Међународном 

сајму туризма у 

Словенији 

Директор, 

наставници 

економске групе 

предмета 

Јануар/фебруар Учешће на Сајму 

 

 

Планирање надгледања реализације активности и самовредновање: 

 

 

 Преглед документације 

 Поређење са прошлогодишњим статистичким показатељима  

 Одређивање мерљивих показатеља остваривања циљева 

 извештаји о организованим манифестацијама  

 извештаји о организованим такмичењима 

 пријаве за пројекте мобилности 

 решења о члановима тимова 

 портфолио наставника 

 ЈИСП 

 број реализованих стручних усавршавања усавршавања  
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9.2. АКЦИОНИПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ 

ПЛАНА ЗА 2021/2022 ГОДИНУ 
 

 ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

Циљ  Активности  
Носиоци 

активности 

временска 

динамика 

остварења циља 

Критеријуми и 

мерила 

остварености  

2. Годишње 

планирање и 

извештавање 

о раду школе  

Израда годишњег плана 

рада школе према 

прописима и у складу са 

школским програмом и 

развојним планом  

Директор, 

Педагошко-

психолошка 

служба, 

координатори 

стручних већа, 

тимова и актива 

До 15. септембра Израђен годишњи 

план рада школе 

Израда годишњег 

извештаја о раду школе у 

складу са годишњим 

планом 

Директор, 

Педагошко-

психолошка 

служба, 

координатори 

стручних већа, 

тимова и актива 

До 15. септембра Израђен годишњи 

извештај рада школе 

 

3. Планирање 

образовно-

васпитног 

рада усмерено 

на 

остваривање 

циљева и 

исхода  

 

Израда глобалних и 

оперативних планова 

наставника 

наставници Глобални до 15. 

септембра, 

Оперативни за 

следећи месец до 

25. у текућем 

месецу 

Глоблни планови 

садржане у годишњем 

плану рада школе 

Глобални и 

оперативни планови 

постављени да 

школски Google drive  

Планирање додатне и 

допунске наставе  

наставници Током године Вођење дневника 

додатне и допунске 

наставе 

Планирање слободних 

активности 

Наставници, 

Ученички 

парламент 

септембар Слободне активности 

садржане у годишњем 

плану рада школе 

 
 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Циљ  Активности 
Носиоци 

активности 

временска 

динамика 

остварења циља 

Критеријуми и 

мерила 

остварености  

 

1.  

Ефикасно 
Посећивање часова 

Наставници, 

педагог, 

психолог 

континуирано 
Евиденција о 

посети часа 
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Циљ  Активности 
Носиоци 

активности 

временска 

динамика 

остварења циља 

Критеријуми и 

мерила 

остварености  

управљање 

процесом 

учења на 

часу 

Педагошко 

инструктивни рад 

након посете часу 

Педагог, 

психолог 
континуирано 

Евиденција о 

посети часа, дневна 

евиденција рада 

педагога/психолога 

Упућивање 

наставника на 

праћење рубрике 

електронских 

школских новина: 

Активна настава, 

као и на самостално 

креирање нових 

чланака на тему 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

Континуирано 
Праћење посета 

сајту 

Подстицај на 

коришћење 

разноврсних 

наставних средстава 

Педагог 

Психолог 

 

Континуирано 
Евиденција о 

посети часу 

2. 

Прилагођава

ње рада на 

часу 

образовно-

васпитним 

потребама 

ученика 

Израда педагошког 

профила и 

планирање 

индивидуализова-

ног начина рада као 

и израде ИОП-а 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

Септембар 

Записник тима за 

ИОП, 

документација 

Идентификовање 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка у 

образовању и израда 

индивидуалног 

образовног плана  

Наставници 

Одељенске 

старешине 

Педагог 

Психолог 

Септембар, 

октобар 

Записници 

одељенских већа и 

Тима за 

инклузивно 

образовање 

Усмеравање 

наставника кроз 

педагошко-

инструктивни рад 

на прилагођавање 

начина рада 

индивидуалним 

карактеристикама 

ученика 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

 

Током године 
Евиденција о 

посети часу 

Унапређива

ње процеса 

вредновања 

постигнућа 

Упућивање 

наставника на 

примену 

Правилника о 

оцењивању 

Педагог 

Психолог 

директор 

Током године 

Евиденција рада 

педагога, 

психолога, 

директора 

Усаглашавање 

критеријума 
Стручна већа септембар 

Записник стручних 

већа 
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Циљ  Активности 
Носиоци 

активности 

временска 

динамика 

остварења циља 

Критеријуми и 

мерила 

остварености  

оцењивања на нивоу 

стручног већа из 

области предмета 

Саопштавање 

критеријума 

вредновања 

ученицима  

наставници септембар 
Евиденција опосети 

часу 

Јавно саопштавање 

и образлагање оцене 
наставници Током године 

Дневник 

евиденције, 

педагошка свеска 

Подстицање 

наставника да у 

припремама за час 

планирају 

активности 

самоевалуације 

ученика 

 

Педагог, 

психолог, 

предметни 

наставници 

Током године 

Припрема за час, 

евиденција о 

посети часу 

Реализација 

стручног 

усавршавања у 

установи на тему 

оцењивања путем 

решавања 

проблемских 

ситуација 

Педагог, 

психолог 
Током године 

Потврда о стручно 

усавршавању 

унутар установе 
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Циљ  Активности 
Носиоци 

активности 

временска 

динамика 

остварења циља 

Критеријуми и 

мерила 

остварености  

Побољшање 

система 

пружања 

подршке при 

прилагођава

њу 

школском 

животу 

Организација 

добродошлице за 

ученике првог разреда 

директор 
Први дан у 

школској години 

Евиденција 

организованих 

манифестација 

Организација Сајма 

интересовања 

Ученички 

парламент, 

педагошко-

психолошка 

служба 

Октобар, сваке 

године 

Евиденција 

организованих 

манифестација 

Спровођење 

истраживања о 

адаптацији ученика на 

први разред 

педагошко-

психолошка 

служба 

Октобар, сваке 

године 

Извештај о 

реализованом 

истраживању 

 Вршњачко 

менторство – ученик 

старијих разреда у 

улози ментора 

ученику првог разреда 

Ученички 

парламент, 

педагошко-

психолошка 

служба 

континуирано евиденција 

Израда плана 

транзиције за ученике 

којима је потребна 

додатна подршка, при 

преласку из основне у 

средњу школу 

педагошко-

психолошка 

служба 

Јул, август 
Постојање плана 

транзиције 

Саветодавни рад са 

ученицима и 

родитељима  

педагошко-

психолошка 

служба 

континуирано 
Евиденција о 

разговорима 

Побољшање 

система 

пружања 

подршке 

ученицима 

из 

осетљивих 

група 

Идентификација 

ученика припадника 

осетљивим групама 

Одељењске 

старешине 
септембар 

Социјална карта 

ученика 

Израда педагошког 

профила као 

полазиште за 

индивидуалзицују за 

ученике из осетљивих 

група којима је 

потребна додатна 

подршка 

Педагошко-

психолошка 

служба 

септембар 
Израђен педагошки 

профил 

Организација акција 

прикупљања одеће за 

ученике из осетљивих 

група 

Настаавница 

куварства 
континуирано Извештаји 

Сарадња са 

надлежним 

институцијама у 

пружању подршке 

ученицима из 

осетљивих група 

Педагошко-

психолошка 

служба 

континуирано Број послатих дописа 

 



 
 
 

176 
 

ЕТОС 

Циљ  Активности 
Носиоци 

активности 

временска 

динамика 

остварења циља 

Критеријуми и 

мерила 

остварености  

Унапређење 

сарадње на 

свим 

нивоима 

Подржавање 

иницијативе 

ученичког парламента 

Ученички 

парламент 
Током године 

Број реализованих 

аквија, 

манифестација 

Поржавање 

иницијативе 

наставника 

директор Током године 
Број реализованих 

пројеката 

Извештавање 

Школског одбора, 

Савета родитеља, 

наставничког већа, 

Ученичког 

парламента о 

информацијама од 

значаја  

Директор, 

педагошко-

психолошка 

служба 

Током године 
Записници са 

састанака 

Пружање подршке у 

раду стручних већа и 

тимова 

Директор, 

педагошко-

психолошка 

служба 

Током године 

Записници са 

састанака, месечни 

планови стручне 

службе, дневна 

евиденција о раду 

педагога и психолога 

Сарадња са 

институцијама ради 

унапређења квалитета 

рада (размена 

примера добре праксе, 

реализација 

заједничких 

пројеката) 

Наставници, 

директор, 

педагошко-

психолошка 

служба 

Током године 

Извештаји, број 

релизованих 

пројеката 

 

 

РЕСУРСИ 

Циљ  Активности 
Носиоци 

активности 

временска 

динамика 

остварења циља 

Критеријуми и 

мерила 

остварености  

 

 

 

Унапређење 

људских 

ресурса са 

 циљем 

Креирање личног 

плана стручног 

усавршавања 

наставници септембар 

Израђен план 

стручног 

усавршавања 

Примена 

новостечених знања 

из области у којима су 

се усавршавали 

Наставници, 

педагошко-

психолошка 

служба 

конинуирано 

Припрема за час, 

евиденција о посети 

часу, угледни час 
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подизања 

квалитета 

рада школе 

Хоризонтално учење 

– приказ похађаног 

стручног 

усавршавања на 

седницама 

наставници Током године записници 

Сарадња наставника и 

стручне службе у 

области подизања 

квалитета наставе 

Педагошко-

психолошка 

служба 

континуирано 

Евиденција  о посети 

часу, педагошко-

инструктивни рад 

након посете часу 

Унапређење 

и 

побољшање 

материјално 

техничких 

услова 

Рад на обезбеђивању 

сопственог објекта 

Школе  

Директор 

Школе,Школски 

одбор, секретар 

Школе,локална 

самоуправа,Покрај

ински секретаријат 

за образовање 

континуирано Носиоци права на 

сопственој школској 

згради 

Рад на обезбеђивању 

објекта на коришћење 

за извођење 

практичне наставе и 

добијање сопственог 

додатног 

прихода(школски 

ресторан) 

Директор 

Школе,локална 

самоуправа,Секрет

ар 

Школе,Координат

ор практичне 

наставе 

континуирано Покренут у рад 

сопствени објекат у 

коме ученици могу 

да обављају праксу. 

Пратити и аплицирати 

на конкурсе,праћење 

јавних позива за 

доделу бесповратних 

средстава 

Директор континуирано реализација 

одобрених пројеката 

Осавремењивање 

кабинета за 

куварство,посластича

рство и услуживање; 

пословно 

административну 

обуку;  

Директор,стучно 

веће из области 

предмета 

континуирано током 

године 

Увид у набавне листе 

и реализациј истих 

 

Санација свлачионица 

у фискултурној сали 

1.5.Директор 

Школе, стручно 

веће за физичко 

васпитање 

У току године, када 

буду одобрена 

средства 

1.5.Чињенично стање 

у свлачионицама 

 

Набавка школских 

ормара, столица и 

столова 

директор У току године, када 

буду одобрена 

средства 

Количина новог 

намештаја 

 

Сређивање школског 

дворишта и отворених 

спортских терена 

Директор Школе, 

стручно веће 

физичког 

васпитања, домар, 

еколошка секција 

Школе 

Друго полугодиште 1.8. Чињенично 

стање;број засађених 

садница,зелене 

површине 

 

Уграђивање клима 

уређаја у учионице 

где не постоји и 

замена старих 

директор У току године, када 

буду одобрена 

средства 

Све учионице 

опремљене 

исправним клима 

уређајем 
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Хобловање паркета у 

свим просторијама 

где постоји паркет 

директор У току године, када 

буду одобрена 

средства 

Реновирани паркети 

 

Замена старих 

рачунара у 

учионицама 

директор У току године, када 

буду одобрена 

средства 

Опремљеност 

учионица новим 

рачунарима 

 

9.3. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ 

УПОТРЕБЕ ДРОГЕ КОД УЧЕНИКА 
 Здравствена заштита ученика планира се током целе школске године.Школа ће 

континуирано сарађивати с школском амбулантом и епидемиолошком службом Дома 

здравља у Бачкој Паланци. 

 У периоду март - мај обавиће се систематски прегледи свих ученика као и 

вакцинација по календару вакцинисања. ОС ће редовно бити обавештавани о 

преглеима и вакцинацији својих ученика што ће и евидентирати у дневницима рада 

одељења. 

 Ученици образовних профила: кувар, конобар, посластичар и трговци који раде 

на прехрани обавезно ће обављаће два пута годишње систематске прегледе у сарадњи с 

епидемиолошком службом Дома здравља и Хигијенским заводом Нови Сад. 

 Превентивне мере чије акције ће се бити усклађене с активностима Црвеног 

крста, активностима и акцијама Дома здравља ... 

У циљу превенције здравствене заштите ученика извршено је растерећење ученичких 

тоалета доградњом још два, увођење топле воде у наставничком тоалету, постављањем 

папирних убруса на подестима у улазима поред лавабоа. 

 Планирају се контролни прегледи у случају појаве зараза или епидемије и 

заузимање противепидемиолошких мера. 

 Планира се реализација тема :“Репродуктивно здравље младих“ , „Заразне 

болести и боравак у природи“. 

Посебан акценат ће бити стављен на превенцију болести зависности: пушење, 

алкохолизам ,наркоманија што ће се реализовати кроз обавезне теме на ЧОС-у. 

Већина наставника школе је обучена за реализацију програма „Васпитање за здравље 

кроз животне вештине“, тако да ће садржаји овог програма користити у циљу 

превенције и заштите здравља. 

Методе рада: предавања, групни рад, радионице, индивидуални рад, илустративно-

демонстративне методе – тематска израда паноа, зидних новина... 

Носиоци реализације:ОС, ПП служба, лекари , вршњачки едукатори, предметни 

наставници... 

 Програм заштите ће се односити и на обележавање свих значајних датума 

везаних за здравље:  Дан борбе против дуванског дима, Дан СИДе, Дан дијабетичара... 

 

План превенције употребе дрога реализоваће се кроз активности са ученицима, 

родитељима и наставницима уз помоћ сарадње са другим институцијама и органима: 

МУП, Дом здравља, Центар за социјални рад. Све активности целокупних актера 

школе биће реализовање по стручном упутству за планирање превенције употребе 

дрога код ученика који је достављен од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја од 03.09.2018. године 

 



 
 
 

179 
 

9.4. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 

Циљ социјалне заштите  се односи на пружање помоћи социјално угроженим 

ученицима : поремећаји у понашању, ученици  са евидентираним прекршајима или 

казненим делима,  васпитно запуштеним и угроженим ученицима који долазе из 

дефицијентних породица или породица са проблематичним  односима.  

Активности Програма ће сеодносити на:  

 упознавање и развој социјалних прилика ученика као и разне врсте 

помоћи за децу са тешким породичним приликама уз упућивање на 

остваривање социјално заштитних мера. 

 Утврђивање  социјално-економског статуса родитеља и упућивање 

родитеља на начине остварења права. 

 Упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза. 

Намена свих активности је да самостално као школа или у сарадњи са Центром за 

социјални рад води бригу о пружању помоћи ученицима и родитељима који су 

социјално угрожени или имају поремећене односе у 

породици,злостављање,алкохолизам... 

 

Носиоци: активности су: ПП служба,директор школе,одељенске 

старешине,социјални радници центра за социјални рад. 

Стручни сарадник и одељенске старешине су ти који детектују и идентификују 

социјални проблем те је прослеђују даље надлежним установама. 

 

Начин реализације: активности се одвија првенствено у школи а уколико проблем 

није решив прослеђује се путем дописа центру за социјални рад који одлазе на терен, 

преиспитују породичну ситуацију и након чега прослеђују повратну информацију 

школи. 

Време активности:опсервација и идентификација ученика са одређеним социјалним 

проблемима се у школи одвија свакодневно, а процедура у центру за социјални рад је 

законски ограничена и дефинисана. 

 

9.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање и 

развој свести о значају здраве животне средине, одрживог развоја и очувању и 

унапређењу природних ресурса. 

 

Планирају се активности с циљевима Програма :  

 Повећање енергетске ефикасности у згради  

 Начинити адптацију климатских промена – оптимална температура 

за рад ( у свим учионицама постављени клима уређаји) 

 Постављање канти за отпад и рециклажу у унутрашњости школсе 

зграде и дворишта 

 Постављање канти и контејнера испред школе 

 Озелењавање и заштита зелених површина у школској згради и 

дворишту 
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 Укључивање у акције локалне заједнице и шире на тему заштите 

животне средине 

 Активности везане за рециклирање лименти, паира, пластике и 

другог отпада 

 Организација тематских изложби 

 Упознавање с правилима Кућног реда школе 

 Учешће на „Еко пролећу“ 

 Пружати подршку развоју и реализацији истраживачких и 

иновативних пројеката у области заштите животне средине 

 Спровођење активности у оквиру пројекта ЕКО школа. 

 Укључивање у активности које спроводи школа у оквиру Еразмус+ 

пројекта на тему екологије и одрживог развоја 

 

Носиоци реализације: ОС, ПП служба,предметни проф.екологије, биологије, Ученички 

парламент 

 

9.5.1.ЕКО  ШКОЛА 
Циљ  Еко Школе  је едукација младих путем подизања еколошке свести, 

приближавање значаја проблема у оквиру заштите животне средине и брига за заштиту 

животне средине као трајна вредност. Сматрамо да је то веома важна тема у процесу 

образовања и васпитања јер подстиче правилно формирање ставова ученика у односу 

на заштиту средине у којој живимо и радимо. Промоцијом плана и програма рада 

еколошке секције која постоји у школи већ неколико година подиже се ниво укупне 

еколошко-здравствене културе, намеће се превенција загађености природе као стил 

живота и начин размишљања адолесцената. 

Еколошку свест чине не само сазнања о односу природе и друштва, о нарушавању 

еколошке равнотеже и потреби заштите животне средине, већ и савест, односно 

спремност појединца да се у тој заштити ангажује и да се одговорно и еколошки 

оправдано односи према средини у којој живи. Наша школа је, захваљујући 

програмима и акцијама које је спроводила у школи,  урадила много на пољу развијања 

еколошке културе у последњих неколико година. Велика пажња се посветила сталном  

стручном оспособљавању  наставника кроз додатне обуке(Еразмус + пројекат, Еко-

школе у оквиру организације Амбасадори одрживог развоја и животне средине који 

имају улогу Националног оператера за Србију) као и  укључивање школе у активности 

које се организују на нивоу локалне средине. 

Идеја је да се наставници и  ученици обуче о циљевима одрживог развоја. Да се 

подигне ниво еколошке свести ученика и свих запослених у школи, да се еколошке 

теме о климатским променама, значају штедње воде и енергије, рециклажи и 

разврставању отпада, загађењу воде, ваздуха и земљишта, очувању зелених површина, 

здравој исхрани, ГМО и органској храни, биодиверзитету,....уврсте у  што вечи број 

наставних јединица у различитим предметима. 
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Спровође програма Еко-школе реализује се по тачно прецизираним  заједничким 

корацима и активностима свих  укључених ученика,наставног и ненаставног особља 

који преносе своје одговорности на породицу и ширу заједницу под истим именом 

ЕКО ДРУЖИНА. 

Еколошка 

Културна 

Одржива 

Другачија 

Развијена 

Укључена 

Животна 

Иновативна 

Наша 

Активна  

 

9.6. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 
 

Културна и јавна делатност је саставни део образовно- васпитне делатности 

школе, а која има за циљ  деловање школе на проширивању знања ученика, неговању 

естетског укуса и укључивање школе у активности друштвене средине. 

 

Задаци су: да омогући ученицима упознавање јавних и културних установа 

локалне средине и шире, оспособљавање ученика да користе све вредности које 

средина пружа у њиховом стицању знањаи коришћењу садржаја и расположивих 

ресурса  у слободном времену.Наша школа је лоцирана у центру града те због своје 

повољне локације и добре саобраћајнице користи јавне и културне институције у граду 

и шире. 

 
 

9.7. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Школа ће у току школске године сарађивати са многим организацијама 

друштвене средине што смо претходно већ споменули.Поред тога сарађиваће са 

Министарством просвете,Школском управом Нови Сад и кроз рад Заједнице 

економских школа Србије. 

Текуће школске године радиће с децом којима је потрбна додатна подршка  што 

упућује на чвршћу сарадњу с Специјалном школом „ Херој Пинки“ у Бачкој Паланци. 
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У школи има велики број ученика који се активно баве разним спортовима, као 

чланови спортских клубова са територије бачкопаланачке и других општина.Тренери и 

спортски руководиоци клубова задужени за омладинске екипе имају добру и 

континуирану сарадњу с школом.    

И ове школске године због великог броја наших ученика чланова ГКУД - а „ 

Коста Абрашевић“ из Бачке Паланке, планирана је сарадња и са овом институцијом. 

Планира се интензивнија сарадња с социјалним партнерима као и локалном 

самоуправом у смислу пружања услуга од стране наших ученика. 

Наставиће се  сарадња с Туристичким савезом општине посебно код ученика 

туристичких техничара. 

Није могуће испланирати све облике сарадње али уколико постоји реална основа 

за сарадњу као и корист за школу сарадња ће се прихватити. 

 

9.8. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
Ово је један од приоритетних задатака у школском Развојном плану до 2025. године. 

Овај вид сарадње подстиче и негује партнерски однос с родитељима односно 

старатељима ученика заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и 

поверења,где посебно значајну улогу имају одељењске старешине и педагошко 

психолошка служба школе. 

 

Облици сарадње  који имају за циљ детаљно информисање и саветовање родитеља: 

- Групни рад : родитељски састанци које организује одељенски старешина најмање 

четири пута годишње; заједнички родитељски састанци организовани на нивоу 

разреда; 

- Индивидуални рад: који се организују по обостраној потреби.Одељењске 

старешине имају сваке седмице отворен дан за родитеље ( по договору ) мада 

родитељи могу добити информације и свакодневно како од  ОС тако и ПП службе. 

Индивидуални рад са родитељима  мора да има етику у раду а што се односи на  

прикупљање и давање информација као и коришћења информација уз писмену  

сагласност родитеља.  

- Укључивање родитеља у активности школе:  се првенствено односи на Савет 

родитеља; учешће родитеља у Школском одбору; учешће родитеља у разним 

комисијама ( нпр.избор туристичке агенције за екскурзије, избор агенције за 

осигурање...); учешће родитеља у прославама , јубилејима , реализацији 

Пројеката...; укључивање родитеља у тимове школе ( прописано законима). 

Посебне активности се планирају  с родитељима деце са сметњама у развоју , где ће се 

радити на континуираној и појачаној сарадњи  у смислу давања информација о 

напредовању ученика  као и саветодавном раду.   

 

План сарадње са родитељима/старатељима 

 
Циљ сарадње :  

Подстицање и неговање партнерског односа са родитељима/старатељима ученика,  

заснованог на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења зарад што 

бољег: когнитивног, афективног  ипсихомоторног развојаученика. 

 

План укључивања родитеља/старатеља у рад школе 
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У следећој табели предложене су мере укључивања родитеља или старатеља у живот 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела: Партиципација родитеља и старатеља у раду школе 

 

Циљ  Активности  
Носиоци 

активности 

временска 

динамика  

Критеријуми и 

мерила 

остварености 

промене, 

одговорне особе 

или особа 

Партиципација 

родитеља и / 

или старатеља 

у рад школе с 

циљем 

унапређења 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

 

обезбеђивање 

свеобухватнос

ти и трајности 

васпитно – 

образовног 

утицаја 

1. Израда плана 

активности Савета 

родитеља  

 

2. саветодавни рад са 

родтељима ученика 

којима је потребна 

додатна подршка 

 

3. Саветодавни рад 

са родитељима 

ученима који врше 

повреду правила 

понашања у школи 

 

4. детаљно 

информисање, 

саветовање и 

укључивање у 

наставне и 

ваннаставне  

активности школе 

 

5. консултовање у 

доношењу одлука 

везаних за 

безбедност, 

1)директор 

 

 

 

2) одељ. 

старешине 

ПП служба 

 

 

 

3) ПП 

служба 

 

 

 

 

 

4)педагог, 

психолог, 

одељенски 

старешина 

 

 

 

5) директор, 

педагог 

психолог 

Септембар 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

Током 

године 

постојање 

Плана 

активности 

савета 

родитеља,  

 

Евиденције ПП 

службе 

 

 

 

 

 

 

Евиденције ПП 

службе 

 

 

Записници 

 

 

 

 

 

 

 

4. Записници 
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наставних, 

организационих и 

финансијских питања 

 

6. анкетирање 

родитеља у погледу 

њиховог задовољства 

програмом сарадње 

родитеља и у погледу 

нихових сугестија  

 

 

 

 

 

 

6) ПП 

служба, ОС 

 

 

 

 

 

 

 

мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

постојање 

анкета, 

 

 

9.9. ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ 

СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, 

ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ 

ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 
Школа у оквиру својих обавезних наставних предмета, изборних предмета и 
ваннаставних активности, развија способност за препознавање проблема, вештине 
планирања акција за решавање проблема, удруживање и тимски рад, подстиче 
самоиницијативу и предузетнички дух ученика. 
 
 

Циљ Активност Носилац активности 
1.Развијање способности за 
препознавање проблема. 

Анализа поштовања 
права ученика  
 
Дебате о друштвеним 
проблемима 
(дискриминација и сл);  
 
 
 
 
 
 
Обрада теме: 
Толеранција  
 

Наставници грађанског васпитања 
на часовима редовне наставе  
 
Наставник социологије  
 
наставници економске групе 
предмета у редовној настави,  
 
наставници српског језика и 
књижевности  
 
 
Одељењске старешине,  
 
 

2. Развијање вештине 
планирања акција за 
решавање проблема. 

Израда плана акције, 
нацрта пројекта и 
реализација пројекта у 
оквиру наставе ГВ  
 
Израда годишњег плана 
рада Ђачког парламента  
 
Подстицање на праћење 
сајтова на којима се 
објављују конкурси за 
ђачке пројекте. 
 

Наставници грађанског васпитања  
 
Председник ученичког 
парламента уз подршку директора 
и стручних сарадника 
Педагог,наставници грађанског 
васпитања,  
други предметни наставници. 
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3. Развијање вештине за 
тимски рад и конструктивну 
комуникацију 

Групни облик рада у 
оквиру обавезне и 
изборне наставе  
 
Радионице за ученике (на 
тему тимског рада)  
 
Радионице за ученике (на 
тему асертивности)  
 
Радионице за ученике 
(Конструктивна 
комуникација)  
 
Радионице на тему 
предузетништва 

Предметни наставници  
 
Одељенске старешине, стручни 
сарадници 
 
Наставници грађанског 
васпитања, Психологије, вештине 
комуникације 
 
Предметни наставник 
Предузетништва 

4. Подстицање 
самоиницијативе ученика 

Подршка акцијама 
ђачког парламента  
 
Израда пројеката и 
аплицирање код 
донатора  
 
 
Похваљивање ученика 
који покрећу 
иницијативе за школске 
акције.  
 
Реализација програма 
предмета 
Предузетништво 

Предметни наставници,стручни 
сарадници и директор према 
својим личним компетенцијама и 
афинитетима  
 
Наставничко веће на предлог 
одељењског старешине.  
 
 
Предметни наставник 
Предузетништва 

5. Развијање 
предузетничког духа 
ученика 

Пружање помоћи у 
организовању 
хуманитарних и других 
акција  
 
Радионице за ученике на 
тему лидерство 
 
 

Наставници, стручни 
сарадници,директор.  
 
Одељенске старешине, стручни 
сарадници 
 
Предметни наставник економске 
групе предмета 

 

9.10. ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА 
Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси 

добро промишљење и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да 

их спроводи у дело. 

Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље 

учење и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних 

информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно 

разликовање и формирање сопсвеног става о томе. У том циљу школа прати развој 

ученика и информише их о занимањима, образовним профилима, условима студирања 

и потребама на тржишту рада.Саветодавни рад на основу ТПИ теста обавља се током 
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завршне године школовања.  Школа, по потреби, сарађује са надлежним установама 

које се баве каријерним вођењем и саветовањем. 

 

 План каријерног вођења садржи циљеве и задатке који су у складу са законским 

прописима средње школе.Циљ рада   каријерног вођења је подстицање професионалног 

развоја ученика, пружање помоћи ученицима да стекну реалну слику о себи с једне 

стране и занимањима с друге стране као помоћи у коначном избору занимања у складу 

с личним особинама и потребама тржишта рада 

 

У реализацији Програма професионалне оријентације ове школске године 

радиће се на чвршћој сарадњи с Тржиштем рада односно њиховом стручном службом 

за професионално информисање и каријерно вођење. 

 

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И МЕТОДЕ 
 

Активности Методе Време 

Професионално информисање 

Информисање ученика о постојећим 

занимањима 

 

 

способностима неопходним за обављање 

појединих послова 

 

 

Разговор, 

предавање, 

ппромоције 

факултетарадионица 

Друго 

полугодиште  

ззззз зав 

завршним 

разредима 

 

 

Пружање информације ученицима о мрежи 

факултета, пролазности,условима уписа и 

дефицитарним занимањима 
Разговор, предавање 

Друго 

полугодиште у 

завршним 

разредима 

Посета Сајму образовања у Новом Саду                                           Прикупљање 

информација              
 Април 

Испитивање 

Испитивање професионалних интересовања,  

индивидуалних особина и способности 

ученика                   

ТПИ тест, КОГ 3, 

КОГ 6 

Током године 

 

Анализа садржаја и начина рада на практичној 

настави 
Анкета 

Друго 

полугодиште 

завршни 

разреди 

Испитивање ученика о субјективном осећају 

оспособљености за будући позив 
Анкета, радионица 

Април 

завршни раз.  

Професионално саветовање 

Усмеравање ученика за одређења занимања у 

складу са друштвеним потребама и 

могућностима запошљавања 

 

Разговор 
Током године 

Пружање помоћи родитељима да реално 

сагледају склоности детета и заједно са њим 

учествују у избору даљег школовања 

Разговор Током године 

Предлагање промене струке који се нису 

снашли у уписаном профилу 
Разговор Током године 

Помоћ неопредељенима у даљем 

професионалном избору 
Разговор Током године 

СV образац 
Израда 

Друго 

полугодиште 



 
 
 

187 
 

 
 

 

9.11. ПРОГРАМ  ШКОЛСКОГ СПОРТА 
  

Ради развоја и практиковања здравих стилова живота, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 

способности,школа у оквиру школског програма поред наставе реализује и програм 

школског спорта. 

Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељењска такмичења и 

припреме за такмичење. Школа обавља припреме и такмичења у складу са школским 

програмом.Школа перманентно сарађује са локалним спортским организацијама.У 

току школске године школа организује недељу школског спорта. 

 

Време реализације Активност Реализатори Циљеви и задаци 

Октобар, април Крос  Професори 

физичког 

васпитања 

Развијање код 

школске омладине 

здравог начина 

живота кроз 

ангажовање 

успортским 

активностима 

Током школске 

године 

Учешће школских 

екипа у кошарци 

(мушка и женска) 

на такмичењима у 

организацији 

спортског савеза 

Општине 

Професори 

физичког 

васпитања  

Развијање код 

школске омладине 

здравог начина 

живота кроз 

ангажовање у 

спортским 

активностима. 

Током школске 

године 

Учешће школских 

екипа у одбојци 

(мушка и женска) 

на такмичењима у 

организацији 

спортског савеза 

Општине 

Професори 

физичког 

васпитања 

Развијање код 

школске омладине 

здравог начина 

живота кроз 

ангажовање у 

спортским 

активностима. 

Током школске 

године 

Учешће школских 

екипа у малом 

фудбалу (мушка и 

женска) на 

такмичењима у 

организацији 

спортског савеза 

Професори 

физичког 

васпитања 

Развијање код 

школске омладине 

здравог начина 

живота кроз 

ангажовање у 

спортским 

активностима. 

завршних 

разреда 
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Општине 

Током школске 

године 

Учешће школских 

екипа у рукомету 

(мушка и женска) 

на такмичењима у 

организацији 

спортског савеза 

Општине 

Професори 

физичког 

васпитања 

Развијање код 

школске омладине 

здравог начина 

живота кроз 

ангажовање у 

спортским 

активностима. 

Током школске 

године 

Учешће 

појединачно на 

такмичењима у 

организацији 

спортског савеза 

Општине 

Професори 

физичког 

васпитања 

Развијање код 

школске омладине 

здравог начина 

живота кроз 

ангажовање у 

спортским 

активностима. 

Септембар Спортски дан Професори 

физичког 

васпитања 

Развијање код 

школске омладине 

здравог начина 

живота кроз 

ангажовање у 

спортским 

активностима. 

 

9.12.  ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, 

родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и 

унапређивање безбедности и здравља на раду. 

 Овај програм се реализује у складу са Правилником о правима обавезама и 

одговорностима у области безбедности и здравља на раду усвојеног од стране 

Школског одбора на седници одржаној 19. маја 2008. год. Ове школске године, као и 

пртходне, посебан акценат ставља се на мере заштите у превенцији КОВИД19 

 

Садржаји 

програма 

Активности Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 
Информисање о 

мерама заштите 

здравља ученика и 

запослених за 

основне и средње 

школе 

информисање Упутство окачено 

на гугл зборницу 

 

Дежурства 

наставника -

праћење 

спровођења мера 

Безбедан повратак у 

школе током трајања 

пандемије COVID-19 

Обука запослених 

из прве помоћи 

Присуство 

предавњу, вежбање, 

Усмено излагање, 

практичне вежбе 

Оспособоти 

одређени број 

запослених за 

пружање прве 
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помоћи при 

повређивању како 

ученика тако и 

запослених 

Процедуре 

понашања 

професора физичког 

при повређивању 

ученика на 

вежбама, 

такмичењима, при 

изазивању нереда 

на утакмицама које 

организује школа 

Састанак, обука, 

предавање 

Усмено излагање, 

израда ходограма, 

практичне вежбе 

Утврђивање 

процедура 

понашања 

професора 

физичког при 

повређивању 

ученика на 

вежбама, 

такмичењима , при 

изазивању нереда 

на утакмицама које 

организује школа 

ради повећања 

сигурности и 

заштите ученика 

Управљање 

отпадом и смећем 

Предавања Усмено излагање, 

презентација 

Оспособоти 

помоћно особље за 

правилнои безбедно 

по здравље 

одлагање отпадом и 

смећем 

Обука помоћног 

особља о правилном 

и безбедном 

коришћењу 

средстава за 

хигијену 

Предавања Усмено излагање, 

презентација 

Оспособоти 

помоћно особље да 

правилно и 

безбедном користи 

средстава за 

хигијену 

 

 

 

9.13. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ 
 

Школа ће континуирано пратити оглашавање и аплицираће се на свим 

заинтересованим оглашавањима. У школи ће се наставити реализација пројекта за 

чистије и зеленије школе. ЕКО школа,  као и аплицирање на Еразмус + пројекте 

мобилности наставника и ученика.  

 

9.13.1.ПЛАН ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛЕ 

(Европски развојни план) 

У циљу остварења мисије и визије школе важну улогу има и повезивање са другим 

образовним институцијама како у земљи тако и у иностранству. Међународна размена 
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искустава и знања може побољшати квалитет образовања и стручних компетенција 

ученика.  

Циљеви и исходи интернационализације: 

За ученике:  

 Упознавање других земаља и култура, проширивање знања из одређеног 

подручја (зависи од теме одређеног пројекта), развој језичких компетенција, 

развој информационо-комуникационих компетенција, побољшање социјалних 

вештина и осећаја мултикултуралности, разбијање предрасуда и стереотипа, 

отвореност према другим културама и прихватање различитости, боља 

проходност на европском тржишту рада. 

За наставнике: 

 Могућност упоређивања властитог рада са радом колега из других европских 

школа, размена искустава и идеја, заједничко решавање „изазова“ у настави, 

упознавање са примерима добре европсе праксе, европских образовних 

система, побољшање језичких, информатичких, организационих, 

интеркултуралних, личних и професионалних компетенција. 

За школу: 

 Побољшање квалитета установе због отворености према европској пракси, због 

могућности размене ученика и наставника и њиховог упознавања са 

најновијим трендовима у европским школама. Повећана атрактивност и 

међународна димензија школе. 

 Мотивација у раду и за ученике и за наставнике. 

Начини остваривања међународне сарадње: 

 Виртуелни пројекти  

 E-twinning пројекти 

 Пројекти мобилности (Ерасмус+ пројекти) 

 КА-1 пројекти мобилности 

(КА-1 кључна активност 1 - обухвата пројекте који се односе на мобилност у области 

образовања и младих) 

 КА-2 стратешка партнерства (кључна активност која се односи на 

различите врсте пројеката институционалне сарадње у области 

образовања, младих и спорта) 

Планиране активности: 

1. Мобилност ученика, наставника и стручних сарадника 
Република Србија се налази на листи програмских земаља када су у путању 

Еразмус+ пројекти мобилности, ти значи да може и да шаље учеснике пројеката 

на  мобилност и да прима учеснике мобилности.  

 

 Мобилност ученика:  

омогућити ученицима одлазак на мобилност јер сматрамо да то може битно 

утицати на њихову мотивацију за одабрано занимање и повећати стручне 

компетенције и квалитетнију припрему за тржиште рада. 
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 Мобилност наставника 

Припремити наставнике стучних и општеобразовних предмета за одлазак на 

мобилност и стручна усавршавања која могу бити: 

 Летње школе и курсеви 

 Job shadowing (стручна пракса у виду посматрања страних колега на 

њиховом радном месту) 

 Предавање у партнерској школи 

Наставници који иду на мобилност треба да имају одређен степен 

знања  страног језика земље домаћина па их треба на време припремити 

организовањем курсева страног језика. 

2. Партнерста са домаћим и страним образовним установама и привредним 

субјектима 
За реализацију стручне праксе школа већ има добру сарадњу са привредним 

сектором  у земљи али планира ту сарадњу проширивати и развијати и у земљи 

и у иностранству са циљем унапређења квалитета стручне праксе и лакшег и 

бржег укључивања ученика у тржиште рада.  

 

3. Квалитетно планирање и реализација међународних пројеката 
За потребе израде и реализације међународних пројеката формира се пројектни 

тим који: 

 утврђује потребе школе које се могу задовољити пројектом 

 утврђује циљеве и исходе који ће се остварити путем пројекта 

 одређује трајање пројекта 

 проналази и бира партнерске установе за реализацију пројекта 

 договара сарадњу са партнерским установама 

 саставља финансијски план  

 попуњава пројектну пријаву 

 проводи евалуацију и дисеминацију пројекта 

 управља пројектом 

За квалитетно вођење и управљање пројектом потребно је да сви чланови тима имају 

потребне стручне компетенције и искуства у вођењу пројеката. Школа је у предходне 

три године конкурисала на КА1 пројекте мобилности у оквиру Еразмус+ програма. Две 

(од укупно три) пријаве су одобрене. У наредном периоду планирамо да конкуришемо 

и на КА2 пројекте, који су много захтевнији и за то је потребно обучити кадар који ће 

попуњавати конкурсну пријаву и управљати пројектима. Искуство вођења и 

координацију пројектима КА1 треба проширити на више наставника, обзиром да 

школа има и више подручја рада потребно је обучити и више координатора за 

квалитетно вођење пројеката. 

4. Признавање и вредновање стечених знања и вештина 

Пројекти нису сами себи сврха, они морају бити пажљиво планирани и усмерени на 

стицање знања и вештина. Школа треба да води посебну бригу за вредновање и 

признавање истих. Знања и вештине стечене кроз међународно учење треба да буду 

признати и вредновани (школа би требала да изда потвде, које су у складу са Законом 

РС, како наставницима тако и ученицима) 

5. Финансирање пројеката 
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Пројекти би већим делом били финансирани средствима ЕУ, али у почетној фази 

припреме за писање пројеката и прикупљању информација, средствима школе и 

локалне самоуправе. 

 

 

9.14. ДРУШТВЕНО-КОРИСТАН РАД У ШКОЛИ 
 

 Текуће школске године у школи ће бити организован друштвено користан рад 

кроз следеће активности:  

1) свакодневно дежурство ученика у школском објекту - (по 2 ученика из одељења 

завршних разреда) Задужени професори за дежурство ученика:  Професори  Харак 

Аранка и Јовин Биљана 

2) током првог и другог полугодишта биће организоване акције чишћења и уређења 

школског дворишта, отворених спортских терена      

3) ученици угоститељске струке вршиће током године услуге на локалном нивоу 

приликом организовања свечаности и банкета као и на испомоћи у објектима где 

обављају практичну наставу. 

Неке активности друштвено корисног рада се не могу предвидети па тиме ни 

планирати тако да нису ушле у Годишњи план рада школе. 

 Школа ће се укључити у поједине активности друштвено корисног рада ако се 

за њима укаже потреба током године што је и потврда добре сарадње с локалном 

самоуправом која организује акције током године.     

10.САЈТ ШКОЛЕ 
 

На сајту школе www.ekonomskabp.edu.rs могу се добити све најновије и 

најважније информације у вези са школом. Сајт омогућава и да се погледају сва школска 

дешавања. У оквиру сајта уређују се Електронске новине Еко и блог туристичких 

техничара. Од прошле године постоји одељак Педагог и Психолог са рубрикама: кутак за 

ученике, кутак за родитеље и кутак за наставнике у оквиру којих ће се писати текстови на 

тему актуелних педагошко-психолошких проблема. План за следећу годину је подстицај 

на већу интеракцију на сајту. 

 

На мејл школе ekonomskabp@gmail.com, родитељи и ученици могу  да пошаљу 

предлоге, идеје и сугестије о раду школе. 

 

Све важне информације и обавештења за ученике и родитеље, у вези са начином 

рада у комбинованом моделу (ако такав начин реализације образовно-васпитног радаб уде 
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неопходан, у зависности од епидемиолошке ситуације) школске 2021-2022 год. 

постављаће се на сајт школе. 

 

11. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

Преглед послова и задатака на вођењу педагошке документације 

 

 Сва потребна или законом прописана документација води се уредно и редовно. 

Педагошку документацију воде предметни наставници и одељенске старешине, 

директор, руководиоци секција и актива и други задужени наставници. За израду 

глобалних и оперативних планова и дневних припрема наставника, школа обезбеђује 

обрасце, као  и други материјал неопходан за вођење педагошке документације. 

 

Преглед прилога који су послужили у изради Годишњег плана рада школе 

 

 Врста и садржај прилога програма рада школе :  

  Евиденција о упису ученика у I разред  

  Глобални и оперативни планови рада  

  Планови рада и записници о раду ОС  

  Заисници о раду ученичких организација  

  Социјална структура ученика  

  Записници Наставничког већа    

       Записници стручних већа  

  Евиденција о стручном усавршавању  

  Табеларни преглед успеха ученика по предметима 

Планови рада додатне, допунске наставе и слободних активности  

  Записници Школског одбора    

                      Записници Испитног одбора 

  Распоред практичне наставе у блоку  

    

Напомена: У прилогу је дат  

 распоред часова 

 расподела часова по предметима и наставницима 

 глобални планови рада за предмете са часовима додатне, допунске и припремне 

наставе  налазе се у посебном фолдеру код школског педагога 

 40-часовна радна недеља је у документацији секретара школе 

 

 

                                                                                                       

Председник школског одбора, 

 

Милан Бугарски 

____________________________ 

 

 


