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1. УВОДНИ ДЕО 
  
 
 Школа “Жикица Дамњановић” је средња школа која  има веома дугу традицију у васпитању 
и образовању младих за директно укључивање у рад, као и за даљи наставак школовања. 
 Према документацији којом располаже, ова школа је живела и радила још далеке школске 
1919/20. године као Занатско-трговинска  школа, да би касније прерасла у Продужену занатску 
школу, која је 1946. године добила назив Школа ученика у привреди у којој се школују кадрови 
веома различитих занатских занимања за потребе привреде Јасеничког округа. 
 Од 1967. године то је  школа за квалификоване раднике која се у свом раду веома брзо 
развија ширећи лепезу занимања за која се ученици оспособљавају, а и број ученика и  одељења 
рапидно расте. 
 Са увођењем усмереног образовања у овој школи се изучавају заједничке основе, а у другој 
фази више атрактивних занимања у оквиру Правно-биротехничке, Физичко-техничке, 
Угоститељско-туристичке и  Пољопривредне струке. 
 Даљом трансформацијом и рационализацијом у образовању, а у складу са потребама 
Општине и Региона, ова образовно-васпитна установа прерасла је у средње стручну ХЕМИЈСКО-
ТЕХНОЛОШКУ И ПРЕХРАМБЕНУ ШКОЛУ. 
 Решењем Републичког комитета за образовање и физичку културу бр. 022-205/82-02 од 
20.октобра 1982. године школа  је верификована за прехрамбену струку, а решењем истог органа 
бр. 022-243/87-03 од 20. маја 1988. године верификована је и за хемијско-технолошку струку. 
Такође, решењем бр. 022-05-00535/94-03од 02. јуна1994. школа је поново верификована за 
подручја рада : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО и ПРОИЗВОДЊА  И ПРЕРАДА 
ХРАНЕ. У наредном периоду верификивани су следећи профили: 
 

БРОЈ РЕШЕЊА ДАТУМ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
022-05-00535/94-03 02. 06. 1994. ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ 

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР 
ИЗРАЂИВАЧ ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА 

СИТОШТАМПАР 
ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ 

ПРОИЗВОДА 
022-05-00535/94-03 01. 06. 1998. ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ 

022-05-535/94-03 19. 11. 2002. ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ 
022-05-00535/94-03 31.03. 2008. ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ   (ПРВИ РАЗРЕД) 
022-05-00535/94-03 15. 05. 2009. ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ (ДРУГИ, ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ РАЗРЕД) 
022-05-00535/94-03 28. 04. 2011. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА -ТЕХНИЧАР 
022-05-00535/94-03 10. 07. 2012. ТЕХНИЧАР ПРИПРЕМЕ ГРАФИЧКЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ 
022-05-535/94-03 04. 12.2013. ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР, МЕСАР, ПЕКАР 

022-05-00535/94-03 30. 06. 2014. ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ 
ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ 

022-05-00535/94-03 14. 07. 2016. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА -ТЕХНИЧАР 
022-05-00535/94-03 09. 01. 2018. ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ 

 
 
          Такође је Министарство просвете и науке својим решењем број 611-00-00487/2011-03 од 12. 
07. 2011. године дало сагласност о промени назива школе. На основу одлуке Школског одбора од 
28. 06. 2011. године и одговарајућег захтева упућеног Министарству, школа од 1. септембра 2011. 
носи назив Средња школа «Жикица Дамњановић». 
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 У овој  школској години школа је уписала 20 одељење и то : 
 У подручју рада - ПРОИЗВОДЊА И  ПРЕРАДА ХРАНЕ – 7 одељења у сва четири 

разреда (два комбиновано са подручјем рада ХЕМИЈА НЕМЕТАЛИ И 
ГРАФИЧАРСТВО),  

 У подручју рада - ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО - 10 одељења, два 
комбинована са подручјем рада ПРОИЗВОДЊА И  ПРЕРАДА ХРАНЕ), такође у сва 
четири разреда.   

 У подручју рада - ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – 5 одељења у сва четири 
разреда. 
 

 

Подручје рада Хемија, неметали и графичарство 
 

Програм се остварује према Закону о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. 
РС62/03, 64/03)Измене закона(Сл. гл. РС 58/04, 62/04) и Закон о основама система образовања и 
васпитања(Сл. гл. РС 72/09, од 03. 09. 2009. године и 55/13), и Правилницима објављеним у Сл. 
гласницима - Просветним гласницима: 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем образовању у подручју рада хемија неметали и графичарство 
(«Просветни гласник» бр.10/13 од 28. 06. 2013.) 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем образовању у подручју рада хемија неметали и графичарство 
(«Просветни гласник» бр.11/13 од 28. 06. 2013.) 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем образовању у подручју рада хемија неметали и графичарство 
(«Просветни гласник» бр.11/14 од 28. 08. 2014.) 
 
 

Подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране 
 
           Програм се остварује према Закону о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. РС 
62/03, 64/03) Измене закона (Сл. гл. РС 58/04, 62/04) и Закон о основама система образовања и 
васпитања (Сл. гл. РС 72/09, од 03. 09. 2009. године и 55/13) и Правилницима објављеним у Сл. 
гласницима - Просветним гласницима: 

 

            Правилник о допунама Правилника о наставном плану и стручних предмета средњег стручног 
образовања у  подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране («Просветни гласник» бр. 
2/13 од 03. 04. 2013.) 
            Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, 
производња и прерада хране («Просветни гласник» бр. 5/13 од 20. 05. 2013.) 
             Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 
подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране («Просветни гласник» бр. 6/12 од 04. 07. 
2012.) 
             Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета  средњег стручног 
образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране («Просветни гласник» бр. 
6/12 од 04. 07. 2012.) 
             Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, 
производња и прерада хране («Просветни гласник» бр. 11/13 од 28. 06. 2013.) 
             Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног 
образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране и Правилника 
о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада хране (Просветни гласник 9/18 од 14. јуна 2018. године) 
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Подручје рада Здравство и социјална заштита 
 
               Програм се остварује према Закону о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. 
РС 62/03, 64/03) Измене закона (Сл. гл. РС 58/04, 62/04) и Закон о основама система образовања и 
васпитања (Сл. гл. РС 72/09, од 03. 09. 2009.године и 55/13) и Правилницима објављеним у Сл. 
гласницима-Просветним гласницима: 
               Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања 
у трогодишњем и четворогодишњем образовању за  подручје рада здравство и социјална заштита 
(«Просветни гласник» бр. 8/13 од 11. 06. 2013.) 
               Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања 
у трогодишњем и четворогодишњем образовању за  подручје рада здравство и социјална заштита 
(«Просветни гласник» бр.11/13 од 28. 06. 2013.) 
               Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања 
у трогодишњем и четворогодишњем образовању за  подручје рада здравство и социјална заштита 
(«Просветни гласник» бр. 07/14 од 24. 08. 2014.) 
               Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања 
у трогодишњем и четворогодишњем образовању за  подручје рада здравство и социјална заштита 
(«Просветни гласник» бр. 09/15 од 23. 08. 2015.) 
               Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета 
средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита (Просветни гласник 
бр. 3/18 од 30 марта 2018. године) 
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2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
  

2.1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА  
 
 Школа у свом раду користи једну зграду. спортски полигон, паркинг, парк и вишњар. 
Школска зграда има површину 3.600 м2. У њој су смештени сви објекти за образовно-васпитни 
рад и то : 
 

  
 Такође, постоје просторије у којима су смештене канцеларије директора, секретара, 
рачуноводства, наставничка канцеларија, просторија за рад психолошко-педагошке службе, 
просторија зубне амбуланте, ђачка библиотека, радионица домара, простор за помоћно особље. 
 Школа има спортски полигон који чине игралиште за рукомет са малим трибинама, 
игралиште за кошарку, одбојку (травнато) и травнате стазе за извођење кроса. 
            Испред школске зграде налази се уређени парк, површине 11.067 м2 и вишњар са 
површином од 40 ари. 
 Школа има инсталације водоводне, електричне и инсталацију за грејање на течно гориво, а 
изграђен је и објекат који ће омогућити грејање школе на гас. 
 Сви постојећи кабинети и учионице имају неопходне услове за рад. 
 Кабинети и лабораторије имају просторије у којима су смештене стручне библиотеке, 
опремљене тако да могу да служе за рад са малим групама. 
 Опремљеност кабинета за стране језике, информатику и рачунарство, физику и  
електротехнику, опремљени су око 90%, док је опремљеност осталих  кабинета и лабораторија 
нешто мања.  

На почетку ове школске године очекује се наставак испоруке  опреме за лабораторије 
добијена од Пројекта реформе средњег стручног образовања у Србији. Ова опрема представља 
значајан корак у остваривању програма вежби подручјима рада Производња и прерада хране и 
хемија, неметали и графичарство. Такође је ово била и прилика да се простор, где ће бити 
смештена, опрема уреди  што је постигнуто захваљујући ангажовању запослених.       
  
  
 
 

 учионице опште намене 12 

 лабораторије за хемијско-технолошку групу предмета 2 

 лабораторија за физичку хемију 1 

 лабораторија за сито-штампу  2 

 лабораторија за физику и електротехнику 1 

 кабинет за биологију 1 

 кабинет за стране језик 1 

 кабинет за рачунарство и информатику 2 

 кабинет за историју и географију 1 

 кабинет за прехрамбену технологију 1 

 кабинет за здравствену негу                                                         1 

 специјализована учионица за анатомију физиологију и 
патологију                                                                                        

1 

 специјализована учионица за хигијену и здравствену негу   
 специјализована радионица за практичну наставу  

пекара                                                                                           1                 
 сала за гимнастику                                                                1     

1 



 5

2.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 
 У овој школској години на остваривању васпитно-образовних задатака школе ради 87 
наставника, помоћни наставник, директор школе, школски психолог, организатор практичне 
наставе и библиотекар. Укупно 99 радника. 
 Са високом сручном спремом је 65 наставника, 17 наставника  је са вишом стручном 
спремом, 5 наставника има специјализацију. 
Структура запослених у настави према завршеној школи је следећа  : 

     

Природно-математички факултет 19 

Филолошки факултет  12 

Филозофски факултет  5 

Технолошко- металуршки факултет 4 

Пољопривредни факултет 8 

Медицински факултет 6 

Ликовна академија  1 

Музичка академија 2 

Богословски факултет 3 

Технички факултет 1 

Економски факултет 1 

Политехничка академија 3 

Виша медицинска школа 24 

Факултет организационих наука 1 

Факултет политичких наука 2 

Машински факултет 1 

ДИФ 5 

  

 
Структура запослених према годинама радног стажа је следећа: 

 

 

 

 

 

 

Школа испуњава кадровске услове према нормативима: (Сл. Гласник, Просветни гласник 
бр.  као и 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011; 8/2011; 9/2013; 21/15; 10/16; 11/16; 13/16; 2/17; 13/2018). 
Настава је стручно заступљена са потребним бројем извршилаца, што омогућава успешно 
реализовање свих облика образовно-васпитних задатака школе. 

 

0 - 5 23 21-25 11 

6 - 10 37 26-30 5 

11 - 15 20 31 -35 1 

16-20 18 преко 35 0 
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Презиме и име 
Степен 
стручне 
спреме 

Врста спреме Лиценца 
Године 
радног 
стажа 

1. 
Стевановић Биљана VII 

Филолошки 
факултет 

ДА 16 

2. 
Анђелковић Слађана VII 

Филолошки 
факултет 

ДА 12 

3. 
Загорчић Неда VII 

Филолошки 
факултет 

ДА 19 

4. 
Мирјана Јањић VII 

Филолошки 
факултет 

НЕ 7 

5. 
Ресавац Јелена VII 

Филолошки 
факултет 

ДА 17 

6. 
Бајчетић Ева VII 

Филолошки 
факултет 

НЕ 13 

7. 
Мирко Савић VII 

Богословски 
факултет 

НЕ 10 

8. 
Благојевић Бојан VII 

Филолошки 
факултет 

НЕ 12 

9. 
Луковић Бранислав VII 

Филолошки 
факултет 

ДА 13 

10. 
Матејић Бојан VII 

Филолошки 
факултет 

ДА 19 

11. 
Јанковић Дејан VII 

Филозофски 
факултет 

ДА 9 

12. 
Поштић Жељко VII ПМФ ДА 28 

13. 
Луковић Весна VII ФОН ДА 29 

14. 
Лазић Александар VII ФПН ДА 19 

15. 
Мирчевски Милош VII 

Филозофски 
факултет 

НЕ 9 

16. 
Грчић Марко VII 

Богословски 
факултет 

НЕ 4 

17. 
Рајичић Надица VII 

Факултет за 
физ.културу 

ДА 22 

18. 
Стошић Србољуб VII 

Факултет за 
физ.културу 

ДА 26 

19. 
Негован Бачаревић VII 

Факултет за 
физ.културу 

ДА  

20. 
Марковић Иван VII 

Факултет за 
физ.културу 

ДА 13 

21. Шиљић Јован VII ПМФ ДА 6 

22. Ђорић Драган VII ПМФ ДА 23 

23. Стојковић Марија VII ПМФ НЕ 2 

24. Радисављивећ Радмила VII ПМФ НЕ 9 

25. 
Богићевић Александар VII 

Економски 
факултет 

ДА 9 

26. Милијашевић 
Слободанка 

VII ПМФ ДА 25 
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27. Костић Наташа VII ПМФ ДА 18 

28. Трифуновић Мирјана VII ПМФ ДА 22 

29. Тешић Татјана VII ПМФ ДА 24 

30. Бећић Оливера VII ПМФ ДА 25 

31. Марковић Катарина VII ПМФ ДА 18 

32. Радисављевић 
Слободанка 

VII ПМФ НЕ 13 

33. 
Радомировић Невена VII ТМФ НЕ 2 

34. 
Бојовић Снежана VII ПМФ ДА 18 

 35. Белић Лела VII ПМФ НЕ 2 

36. Марковић Зорица VII ПМФ ДА 13 

37. 
Кривчевић Драгомир VII ПМФ ДА 29 

 38. 
Симоновић Слађана VII ТМФ ДА 17 

39. 
Петровић Ивица VII 

Машински 
факултет 

НЕ 9 

40. Митић Зорица VII ПМФ ДА 24 

41. 

Маринковић Душан VI 
Висока 

политехничка 
школа 

 
НЕ 6 

42. 
Тодоровић Зоран VII ФЛУ ДА 29 

43. 
Исаиловић Бојан VII ФМУ ДА 25 

44. 
Тодоровић Срђан VII-2 Мр ФМУ ДА 19 

45. 
Зечевић Снежана VII 

Пољопривредни 
факултет 

ДА 26 

46. 
Милић Снежана VII 

Пољопривредни 
факултет 

ДА 31 

 47. 
Граовац Вангелија VII 

Пољопривредни 
факултет 

ДА 34 

 48. 
Гавриловић Татјана VII 

Пољопривредни 
факултет 

ДА 25 

49. 
Перовић Предраг VII 

Пољопривредни 
факултет 

ДА 19 

50. 
Јашовић Милена VII 

Пољопривредни 
факултет 

НЕ 7 

51. 
Васиљевић Мирјана VII ТМФ НЕ 2 

52. 
Стојановић Ана VII 

Пољопривредни 
факултет 

НЕ 14 

53. 
Петковић Бојан VII-2 Мр 

Медицински 
факултет 

НЕ 11 

54. 
Савић Срђан VII-2 Мр Медицински НЕ 23 
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факултет 

55. 
Николић Данијела VII-2 Мр 

Медицински 
факултет 

НЕ 17 

56. 
Бељански Богдан VII-2 Мр 

Медицински 
факултет 

НЕ 35 

57. 
Јовановић Периша VII-2 Мр 

Медицински 
факултет 

НЕ 35 

58. 
Адамовић Јадранка VI Висока медицинска 

школа НЕ 21 

59. 
Симовић Бранка VI Висока медицинска 

школа НЕ 39 

 60. 
Тадић Славица VI ВМШ НЕ 20 

 61. 
Јовановић Данијела VI Висока медицинска 

школа НЕ 24 

62. 
Талијан Снежана VI ВМШ НЕ 25 

63. 
Шулкић Биљана VI ВМШ НЕ 20 

64. Мајсторовић Марија VI ВМШ НЕ 8 

65. 
Југовић Бранка VI ВМШ НЕ 38 

66. 
Ђорђевић Светлана VI ВМШ НЕ 2 

67. Прокић Никола 
VI ВМШ НЕ 6 

68. Вукчевић Слађана VI ВМШ НЕ 19 

69. Урошевић Јелена VI ВМШ НЕ 6 

70. Милановић Весна VI ВМШ НЕ 5 

71. Првуловић Јасмина VI ВМШ НЕ 8 

72. Илић Катарина VI ВМШ НЕ 2 

73. 
Станишић Маша VI ВМШ ДА 15 

74. 
Станојевић Славица VI ВМШ НЕ 10 

75. 
Ђурђевић Гордана VI ВМШ НЕ 23 

76. Воркапић Сенка VI ВМШ НЕ 21 

77. Јовковић Јелена 
VII 

Филозофски 
факултет 

НЕ 6 

78. 
Туфегџић Јелена VII 

Филозофски 
факултет 

ДА 25 

79. Спасојевић Сања VII ФПН ДА 16 

80. Тодоровић Снежана IV Хемијска школа НЕ 13 

81. Крстић Весна VII ТМФ ДА 35 
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Школа испуњава кадровске услове према нормативима:(Сл.Гласник, Просветни гласник бр.  
као и 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011; 8/2011; 9/2013; 21/15; 10/16;11/16; 13/16; 2/17; 13/2018).Настава је 
стручно заступљена са потребним бројем извршилаца, што омогућава успешно реализовање свих 
облика образовно-васпитних задатака школе. 

 

 

 

 

82. Љубица Боричић 
Милојевић 

VII 
Економски 
факултет 

НЕ 7 

83. Перовић Матић -Соња 
VII 

Пољопривредни 
факултет 

ДА 22 

84. Опачић Милијана 
VII 

Правни 
факултет 

ДА 17 

85. Икић Марија 
 VI 

Факултет за 
менаџмент 

 10 

86. Икић Дејан 
 

IV Гимназија  12 

87. Гојковић Горан 
 

IV 
Средња 

ел.школа 
 

16 

 88. Ивковић Светлана 
 

IV 
Средња економска 

школа 
 

3 

 89. Златковић Љубинка 
 

IV 
Средња 

грађ.школа 
 

     20 

 90. Божичић Слађана 
 

IV 
Машинска 

школа 
 

23 

 91. Тадић Снежана 
 

IV 
Машинска 

школа 
 

17 

 92. Станковић Валентина 
 

IV 
Правно –

биротехничка 
школа 

 
13 

 93. 
Стевановић Сунчица IV Хемијска школа 

 
21 

 94. 
Ивановић Наташа IV Хемијска школа 

 
8 

 95. 
Стојковић Владимир VII ПМФ 

 
ДА 14 

 96. 
Велимировић Мирослав VII ПМФ 

 
ДА 15 

 97. 
Златић Горан VII ЕТФ 

 
ДА 30 

 98. 

Илић Слађана IV 
Виша 

Политехничка 
школа  

 
НЕ 21 

 99.  
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 2.3. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 
 
 За реализацију програма наставе, вежби и блок наставе, користиће се и објекти предузећа и 
радних организација у Смедеревској Паланци, Младеновцу, Крњеву, Великој Плани, 
Аранђеловцу, Београду, Параћину, Панчеву, Новом Саду, Ћуприји, Смедереву, Јагодини, Горњем 
Милановцу, Ковину и Крагујевцу. 
            Уговорима са одговарајућим предузећима прецизираће се услови и распоред обављања 
наставе. 
           У самој Паланци за хемијско-технолошко подручје рада, и графичарство користиће се 
објекти следећих предузећа: Кисељак, ЈКП-Водовод, Воћар, метеоролошка станица, Оптимум, 
Графос и  др.  

У прехрамбеном подручју рада,користиће се у самом граду лабораторије и 
погони:Кисељака, Водовода, Воћара и више приватних пекарских радионица и приватне месаре. 
           За потребе организовања вежби и блок наставе у подручју рада здравство и социјална 
заштита користиће се лабораторије и просторије у болници Стефан Високи . 
 Објекти који ће се користити за остваривање културних садржаја су:  плато испред школе, 
сала градског позоришта  и биоскопа, музеј и др.  
 

 

2.4. ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ 
 

Примарни задаци у наредној школској години,предложени су на основу елемената  
Развојног плана од 2015-2019 године,Анекса Школског развојног плана, насталог после 
спољашњег вредновања квалитета рада школе као и на основу Школског програма.    
 Активности у оквиру Акционог плана Развојног плана су: 
Област квалитета: 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, 
Област квалитета: 

ЕТОС:  
ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА КОМУНИКАЦИЈЕ И МЕЂУЉУДСКИХ 
ОДНОСА и  
ПОВЕЋАЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ  

Област квалитета :  
РЕСУРСИ: 

ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО–ТЕХНИЧКЕ 
ОПРЕМЉЕНОСТИ ШКОЛЕ, 

неке од ових областиделимично реализоване претходне школске године, настављају се и даље. 
 

Наша школа је Акционим планом који је предвидела, и многим поступцима које спроводи 
велики део стандарда квалитета у образовању остварује. Недостатак финансијских средстава 
онемогућио је неке од предвиђених обука које су се односиле директно на примену техника учења 
и повећање мотивације, међутим захваљујући доброј координацији у колективу наставници који 
су прошли обуке преносе своја искуства колегама а то нам је задатак и наредној школској години.                

Један од задатака је обука што већег броја наставника, а нису прошли екстерну или интерну 
обуку за писање планова и програма у овим, писање наставних материјала, или оцењивање.Обуке 
ће бити обављане сукцесивно у току школске године у складу са обавезама и распоредом 
наставника. Такође је неопходно упућивати наставнике на примену Стандарда постигнућа, 
посебно у општеобразовним предметима, где су они дефинисани. 

Наша школа је учествовала у новој фази програма Функционалног образовања одраслих - 
Друга шанса, као и у програму »Техничка подршка за инклузију Рома» (подкомпонента пројекта 
«Менторска подршка ученицима средњих школа ромске националности у успешном завршетку 
школе»). 



 11

У складу са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и  
занемаривања у образовно – васпитним установама и Законом о основама система васпитања и 
образовања, школа приступа изради програма заштите ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања. Неколико наставника је учествовало на обуци која је организована у току протекле 
школске године и формиран је нови тим за заштиту ученика и израђен предлог акционог плана. 
Извршиће се анализа већ предузетих мера превенције, анализа физичко-техничких услова за 
реализацију основне делатности, анализа усклађености документације са релевантним 
документима. За анализу ће се користити упитници из Приручника за самовредновање и 
вредновање рада школе, а ученици и родитељи информисати о Посебном протоколу за заштиту 
деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама.   
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

3.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И ГРУПА 
 

 
Ове школске године уписано је 20 одељења у следећим подручјима рада : 

 ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО – 10 одељења 
 ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ – 7 одељења 
 ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – 5 одељења 
 два комбинованаодељење састављено од два подручја рада: 

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ и ХЕМИЈА, 
НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО 

 
Ванредних ученика има у подручју рада - хемија и графичарство (хемијски лаборант, 

техничар графичке дораде, техничар за заштиту животне средине), пољопривреда, производња и 
прерада хране (пекар, прехрамбени техничар и техничар за биотехнологију), као и у подручју 
рада здравство и социјална заштита у оба профила. То су ученици који су из неких разлога 
престали да буду редовни ученици, или су полагањем допунских испита стекли услов за упис у IV 
степен стручности (доквалификација и преквалификација). Такође је уписано и неколико 
ванредних ученика, старијих од 17 година у разред према препоруци Министарства просвете. 
 Образовни профил ученичких родитеља је углавном средњошколско III или IV степена 
стручности, а мањи број има нижу спрему или завршену вишу школу или факултет. 
 Као и ранијих година број ђака путника је велики (око 65 %). Највећи број ђака путника 
је са територије наше општине. Ученици путници углавном у школу долазе аутобусима, а веома 
мали број возом. Свакодневно путовање ученика доводи до повећања проблема у њиховом раду, 
извршавању школских обавеза. Ученици путници доста времена губе на чекање превоза, па им 
мало времена остаје за учење, а тешко је и очекивати да се укључују у ваннаставне активности. 
  
 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА 
 

 
I II III IV 

Степен 
стручности 

ХЕМИЈА НЕМЕТАЛИ И 
ГРАФИЧАРСТВО 

I1 21    IV Хемијски лаборант 
I2 29    IV Техничар за индустријску 

фармацеутску технологију 
II1  21   IV Хемијски лаборант 
II2  31   IV Техничар за индустријску 

фармацеустку технологију 
III1   25  IV Техничар за индустријску 

фармацеустку технологију 
III2   15  IV Техничар за заштиту животне средине 
III3   10  IV Техничар за графичку припрему 
IV1    19 IV Хемијски лаборант  
IV2    25 IV Техничар за заштиту животне средине 
IV3    9 IV Техничар за графичку дораду 
8 50 52 50 53   
 

I II III IV 
Степен 

стручности 
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА 

ХРАНЕ 
I3 21    III Месар-пекар 
I4 15    III Оператер у прехрамбеној индустрији 
II3  19   IV Техничар за биотехнологију 
II4  26   III Месар-пекар 
III3   8  IV Прехрамбени техничар 



 13

III4   21  III Пекар-месар 
IV3    6 IV Прехрамбени техничар  
5 36 45 29 6   
       
 I II III IV 

Степен 
стручности 

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

I5 30    IV Медицинска сестра- техничар 
II5  32   IV Медицинска сестра- техничар 
III5   30  IV Медицинска сестра- техничар 
IV5    28 IV Медицинска сестра- техничар 
IV6    29 IV Медицинска сестра- техничар 
5 30 32 30 57   
 116 129 109 116 470  

 
 

БРОЈ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА 
 

 
 
 

БРОЈ   УЧЕНИКА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I II III IV Степен стручности ХЕМИЈА НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО 
   2 IV Хемијски лаборант 
   2 IV Техничар граф.дораде 
 1  1 IV Техничар за заштиту животне средине 

0 1 0 5   
      
I II III IV Степен стручности ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 
   2 IV Прехрамбени техничар  
 0 0 0 IV Техничар за биотехнологију 
 2 2  III Пекар 
 1   III Месар 

0 3 2 2   
      
I II III IV Степен стручности ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
   1 IV Медицинска сестра-техничар 
  1 2 IV Педијатријска сестра-техничар 
0 0 1 3   

 
I II III IV 

Степен 
стручности 

Производња и 
прерада хране 

Преквалификација 1    III Месар 
Доквалификација    4 IV Техничар 

графичке дораде Преквалификација 1 1   
Доквалификација    3 IV Прехрамбени 

техничар 
Преквалификација   1  III Пекар 
Доквалификација    4  Техничар за 

биотехнологију 
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СОЦИЈАЛНА КАРТА ШКОЛЕ 

 
 

Разред 
Укупан 

број 
ђака 

 Број 
путника 

%  
Насеља из којих ученици долазе 

I 116 

СА 
ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ 

45 38.7 ИЗ ОПШТИНЕ : 

ВАН 
ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ 

30 25.8 
Азања, Баничина,Бачинац,Башин, Водице, Влашки До, 
Глибовац, Голобок, Кусадак,  Мала Плана, Мраморац, 
Ратари, Селевац, Стојачак и Церовац 

  УКУПНО 75 64.7  
 

129 

СА 
ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ 

49 36.84 
 

II ВАН 
ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ 

41 30.83 
 

  УКУПНО 90 67.67  

III 109 

СА 
ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ 

59 51.30 
ВАН ОПШТИНЕ : 

 
 

ВАН 
ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ 19 16.52 

Аранђеловац, Бошњани, Велика Крсна, Велика Плана, 
Велико Орашје, Враново, Добри До, Доња Ливадица, 
Лапово, Доброводица, Жабари, Жагубица, Ждрело,  
Јунковац, Јагодина, Клока, Колари, Крагујевац, Ватошево, 
Крњево, Кушиљево,  Михајловац, Милошевац,  
Младеновац, Наталинци, Ново Село, Петровац на Малави, 
Рабровац, Рача, Сараорци, Сепци, Старо Село, Смедерево , 
Топола, Топоница, Ћуприја, Трска, Липе, Орешковица, 
Радинац, Мало Лаоле, Мелница, Трска, Брезовац, Мала 
Крсна 

  УКУПНО 78 67.82  
  

116 

СА 
ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ 

58 42.14 
 

IV ВАН 
ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ 

30 23.57 
 

  УКУПНО 88 75.8  
  СА 

ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ 

211 44.9  

Укупнођака 470 ВАН 
ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ 

122 25.9  

Укупнопутника 
ђака 

СВЕГА 333 70.8  
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ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА 

 
 

 
 

 
 
 

ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗОВНИ НИВО I разред 
О            М 

II разред 
О               М 

III разред 
О              М 

IV разред 
О                М 

УКУПНО 
О               М 

НЕПИСМЕНИ 
 

/ / / / / / / / / / 

НЕПОТПУНА 
О.Ш. 

/ 3 / / / 3 5 3 5 6 

О.Ш. 
 

11 12 26 30 17 27 3 25 57 94 

1 ИЛИ 2 РАЗРЕДА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

5 7 12 3 3 2 5 10 25 22 

III СТЕПЕН  
СТРУЧНОСТИ 

4 11 43 26 30 24 60 31 137 92 

IVСТЕПЕН  
СТРУЧНОСТИ 

78 66 44 66 55 43 56 45 233 220 

ВИША ШКОЛА 
 

5 2 4 2 4 8 4 17 17 29 

ФАКУЛТЕТ 
 

5 5 4 6 2 3 3 4 14 18 

Разред Укупан број 
ученика 

Без оца Без мајке Без оба 
родитеља 

I 116 2 2 / 
II 129 2 4 / 
III 109 4 5 / 
IV 116 5 4 2 
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3.2. ПЛАН ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 
 

ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 
 

ПРЕМА ПЛАНУ ОБРАЗОВАЊА 
 
 

 
ТАБЕЛЕ 
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3.3. Подела предмета на наставнике 
  

 Презиме и име 
наставника 

  2018/2019 T В Б ∑ 

1. Стевановић Биљана      
Српски језик и књижевност I1,4,5, III1,IV1,6 6х3   18 

2. Анђелковић Слађана      
Српски језик и књижевност I 2,3,III2,3,5, IV5 6х3   18 

3. Загорчић Неда      
Српски језик и књижевност II 1,2,3,5,IV2,3, 6х3   18 

4. Јањић Мирјана      
Српски језик и књижевност II4,III4 2х2   4 

5. Ресавац Јелена      
Енглески језик I1,2 2х2    
Енглески језик II1,3,4,5 4х2    
Енглески језик III5 1х2    
Енглески језик IV2,6 2х2   18 

6. Бајчетић Ева      
Енглески језик I3,4,5 3х2    
Енглески језик II2 1х2    
Енглески језик III1,2, 2x2    
Енглески језик IV1,3,5 3x2   18 

7. Благојевић Бојан      
Енглески језик III3 1х2    
Енглески језик III4 1х1   3 

8. Матејић Бојан      
Француски језик I 1х2    
Француски језик II 1х2    
Француски језик III 1х2    
Француски језик IV 1х2    
Латински језик I5 1х2   10 

9. Луковић Бранислав      
Немачки језик I,II,III,IV 4х2   8 

10. Тодоровић Зоран      
Ликовна култура  II1,2,3 3х1    
Ликовна култура-изборни III3 1х2   5 

11. Исаиловић Бојан      
Музичка уметност I1,2, 2х1    
Музичка култура I5   2х0,7 3,4 

12. Јанковић Дејан      
Историја I1,2,3,4,5II1,2,3 8х2    
Историја-одабране теме III3, IV6 2х2   20 

13. Велимировић Мирослав      
Географија I1,2 2x2   4 

14 Радисављевић Радмила      
Географија I5 1x2   2 

15. Стојковић Владимир      
Географија III4 1x1   1 

16. Луковић Весна      
Организација производње II1 1x2    
Предузетништво IV3 1х2    
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Организација производње IV3 1x2    
Предузетништво , IV5,6 2х(2+2)   14 

17. Лазић Александар      
Социологија III1,2 2х2    
Устав и права грађана IV1,2,3 3х1    
Социологија са правима 
грађана 

III4 1    

Социологија са правима 
грађана 

III5, IV3 2х2    

Грађанско васпитање I1,2, I 3,4 , II2,3,  II1,4, 
II5 III1,2, III3,4,5 

IV1,2,3 

8х1   20 

18. Мирко Савић      
Верска настава  III5, IV3, IV5, IV6  4х1   4 

19. Грчић Марко      
Верска настава I1, I2, I3,4,I5, 

II1,II2,II3, II2,3,II4, 
II5, III1,III2,III3 , 

III4,  IV1,IV2,  

16x1   16 

20. Мирчевски Милош      
Медицинска етика II5 1    
Филозофија IV1,2,3 3х2    
Грађанско васпитање I5, IV5, IV6 3х1    
Логика-изборни   III4 1x1    
Етика-изборни III4 1x1    
Логика са етиком-изборни III5,IV5 2х2   16 

21. Јелена Tуфегџић      
Здравствена психологија II5 1х2   2 

22. Рајичић Надица      
Физичко васпитање I1,2,3,4,II1,2,,III2,4 

IV1,3 

10х2   20 

23. Стошић Србољуб      
Физичко васпитање II3,4, III3,IV2, 4х2   8 

24. Марковић Иван      
Физичко васпитање I5, III5,IV6 3x2   6 

25. Бачаревић Негован      
Физичко васпитање II5, III1, IV5 3x2    
Изабрани спорт II4 1x1    
Изабрани спорт IV3 1x2   9 

26. Ђорић Драган      
Математика I1 1х4    
Математика I2,III1 2х3    
Математика I5,III5, IV5,6 4х2    
Математика II5 2х1   20 

27. Стојковић Марија      
Математика I3, II4, 2х2    
Математика II3,III2,3, IV3 4х3    
Математика III4 1х1    
Информатика I4 2   19 

28. Шиљић Јован      
Математика I4 2    
Математика  II1, IV1 2х4    
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Математика II2, IV2 2х3   16 
29. Богићевић Александар      

Информатика I 1,2,3,5  4x(2+2)   
Aутоматска обрада података IV2  2х2  20 

30. Милијашевић Слободанка      
Биологија I1,2,5,II5 4х2    
Екологија и заштита 
животне средине 

I4, III4 2х1    

Микробиологија  III3 2 2   
Биологија-Изборни предмет  III5 2    
Биологија-Изборни предмет  IV5,6 2 х2   20 

31. Костић Наташа      
Микробиологија  II2  2+2   
Биологија-Изборни предмет II4  1   
Микробиологија III2 1 2  8 

32. Митић Зорица      
Физика I1,2,3,4,5,II1,2,3,5,  9х2    
Електротехника IV3 1х2   20 

33. Горан Златић      
Електротехника II3, III1, III3 3 х2   6 

34. Петровић Ивица      
Техничко цртање и 
машински елементи 

I1 1х2   2 

35. Симоновић Слађана      
Машине,апарати и 
операције  

III1 2 2х2   

Машине,апарати и 
операције  

III2 2 2  10 

36. Маринковић Душан      
Технологија графичке 
припреме 

III3 3    

Технологија графичког 
материјала 

III3 2    

Технологија израде 
штампарске форме 

III3 2    

Практична настава III3  10(7,7) 120(2,4)  
Технологија образовног 
профила 

IV3 2   19,1 

37. Слађана Илић      
Практична настава IV3  12(10) 120(2,4) 12.4 

38. Трифуновић Мирјана      
Органска хемија II1 3 3+3   
Испитивање у технолошкој 
производњи 

IV1 2 4+4 30х2 20.4 

39. Тешић Татјана      
Општа и неорганска хемија I2 4 4+4 60х2  
Хемија I5 2    
Биохемија III1 2  2 х 30 20.2 

40. Кривчевић Драгомир      
Аналитичка хемија II1 3 5+5 2 х 30  
Загађивање и заштита воде IV2 2 1+1   
Прерада и одлагање IV2   2х30 19,8 
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отпадних вода 
41. Бећић Оливера      

Хемија I4 2    
Органска хемија II2 2 3+3 2х30  
Прерада и одлагање чврстог 
отпада 

III2 2 1 1х30  

Загађивање и заштита 
ваздуха 

IV2 2 1+1 2х30 20.5 

42. Марковић Катарина      
Општа и неорганска хемија I1 4 4+4 1х60  
Физичка хемија IV1 2 2+2  19.4 

43. Бојовић Снежана      
Аналитичка хемија II2 2 3+3 2х30  
Физичка хемија III2 2 2   
Аналитичка хемиија II3  2+2   
Електроаналитичке методе IV1 2  2х30 20.8 

44. Марковић Зорица      
Хемија I3 2    
Хемија II3 2 2+2  8 

45. Недељковић Јадранка      
Инструменталне методе 
анализе 

IV2  4   

Општа и неорганска хемија I1   1х60  
Загађивање и заштита тла III2   1х30 6,1 

46. Вукосављевић Миланка      
Физичка хемија III1  2+2   
Електроаналитичке методе IV1  2+2  8 

47. Радисављевић Слободанка      
Органска хемија II1   2x30  
Загађивање и заштита тла III2 2 1   
Инструменталне методе 
анализе 

IV2 3 4   

Физичка хемија III3 2 2  15,4 
48. Радомировић Невена      

Машине,апарати и 
операције 

II2 2 2x2   

Технологија фармацеутских 
производа 

III1 2 3+3 2x30  

Сировине за фармацеутске 
производе 

III1 2    

Хемијска технологија III1 2   19.4 
49. Белић Лела      

Хемијска технологија IV1 3    
Прерада и одлагање 
отпадних вода 

IV2 2 1+1   

Аналитичка хемија II3 2    
Физичка хемија III1 2   11 

50. Милић Снежана      
Објекти и опрема у 
пекарству 

II4 2    

Производња хлеба II4 3    
Производња пецива, колача III4 3 14(10,8) 60 20,2 
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и тестенина 
51. Зечевић Снежана      

Исхрана људи I3 1    
Сировине у месарству I3 2    
Обрада меса II4 3    
Прерада меса III4 3 14(10,8)  19.8 

52. Перовић Матић Соња      
Прехрамбена технологија I4 2 4 30  
Прехрамбена технологија III3 2    
Прехрамбена технологија IV3  6   
Контрола квалитета IV3 2 3  19.7 

53. Васиљевић Мирјана      
Тех.цртање и машински 
елементи 

 I2 2    

Прехрамбена технологија I4   60  
Прехрамбена технологија II3  3(2,3) 60  
Организација производње II3 2    
Објекти и опрема у 
месарству 

II4 2    

Обрада меса II4   30  
Ензимологија III3 1    
Производња пецива, колача 
и тестенина 

III4   60  

Предузетништво III4  2x2  18,2 
54. Гавриловић Татјана      

Сировине у месарству I3  2+6(4,6) 60  
Прехрамбена технологија II3 2 3(2,3) 60  
Обрада меса II4   60  
Технолошке операције III3 3 2  20.6 

55. Граовац Вангелија      
Обрада меса II4  14(10,8)   
Прехрамбена технологија III3  3 60  
Прехрамбена технологија IV3 4  60 20.6 

56. Стојановић Ана       
Сировине у пекарству I4 2 2+6(4,6) 1.4 10 

57. Јашовић Милена      
Исхрана људи I4 1    
Операције и мерења у 
прехрамбеној индустрији 

I4 2 2   

Производња хлеба II4  14(10,8) 90  
Прерада меса III4   120 20.7 

58. Перовић Предраг      
Операције и мерења у 
месарству 

I3 2 1   

Операције и мерења у 
пекарству 

I3 2 1   

Здравствена безбедност 
хране 

II4 2 1+1   

Тржиште и промет меса III4 2    
Тржиште и промет 
пекарских производа 

III4 2   14 

59. Бељански Богдан      
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Анатомија и физиологија I5 4    
Патологија II5 2    
Микробиологија са 
епидемиологијом 

II5 2    

Хигијена и здравствено 
васпитање 

II5 2    

Фармакологија II5 2    
Медицинска биохемија II5 2    
Инфектологија III5 2    
Неурологија III5 1    
Психијатрија IV5, IV6 2x1   19 

60. Јовановић Периша      
Хирургија III5, IV5, IV6 3х2   6 

61. Савић Срђан      
Гинекологија и акушерство III5 2   2 

62. Николић Данијела      
Педијатрија IV5, IV6 2х2   4 

63. Петковић Бојан      
Интерна медицина III5, IV5, IV6 3х2   6 

64. Мајсторовић Марија      
Здравствена нега II5 2    
Здравствена нега (хирургија) III5  3х3 30  
Здравствена нега (хирургија) IV5  2х3 30  
Здравствена нега (ургентна 
стања) 

IV5  3х1  21,4 

65. Урошевић Јелена      
Здравствена негa II5  2х3 60  
Здравствена 
нега(здравствено васпитање) 

III5 1  30  

Здравствена нега(интерна 
медицина) 

III5  1х2 30  

Здравствена нега(интерна 
медицина) 

IV5  3х3 30 21.5 

66. Првуловић Јасмина      
Здравствена нега I5 2 1х2   
Здравствена нега(интерна 
медицина) 

III5  1х2 30  

Здравствена 
нега(неурологија) 

III5  3х1 30  

Здравствена нега(интерна 
медицина) 

IV5   30  

Здравствена нега(интерна 
медицина) 

IV6  3х3 30  

Здравствена 
нега(психијатрија) 

IV6   30 21,5 

67. Илић Катарина      
Здравствена нега 
(инфектологија) 

III5   30  

Здравствена нега 
(гинекологија) 

III5   30  

Здравствена нега 
(акушерство) 

III5   30  
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Здравствена нега 
(педијатрија) 

IV5  3x2 30  

Здравствена нега 
(педијатрија) 

IV6  3x2 30  

Здравствена нега 
(психијатрија) 

IV5  3x1 30  

Здравствена нега 
(психијатрија) 

IV6   30  

Здравствена нега (интерна 
медицина) 

IV5   30  

Здравствена нега (интерна 
медицина) 

IV6   30 21,3 

68. Талијан Снежана      
Здравствена 
нега(здравствено васпитање) 

III5   30 0,7 

69. Адамовић Јадранка      
Здравствена нега II5  1х3 60 4.4 

70. Данијела Јовановић      
Прва помоћ I5   1х60  
Здравствена нега IV5 1    
Здравствена нега IV6 1   3.4 

71. Гордана Ђурђевић      
Прва помоћ I5   1х60 1,4 

72. Вукчевић Слађана      
Здравствена нега 
(педијатрија) 

IV5   30  

Здравствена нега 
(педијатрија) 

IV6   30 1,4 

73. Гмитровић Валентина      
Здравствена нега 
(педијатрија) 

IV5   30  

Здравствена нега 
(педијатрија) 

IV6   30 1,4 

74. Симовић Бранка      
Здравствена нега(интерна 
медицина) 

III5  1х2 30 2,7 

75. Југовић Бранка      
Здравствена нега (хирургија) III5   30 0,7 

76. Тадић Славица      
Здравствена нега(хирургија) IV5   30 0.7 

77. Шулкић Биљана      
Здравствена 
нега(инфектологија) 

III5   30 0.7 

78. Воркапић Сенка      
Здравствена 
нега(неурологија) 

IV5   30 0.7 

79. Прокић Никола       
Здравствена 
нега(психијатрија) 

III5   30 0.7 

80. Ђорђевић Светлана      
Здравствена нега 
(гинекологија) 

III5  3х1 2x30  
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Здравствена нега ( 
акушерство) 

III5   2x30  

Здравствена нега (интерна 
медицина) 

III5   30  

Здравствена нега ( 
хирургија) 

III5   30  

Здравствена 
нега(инфектологија) 

III5  3х1 30  

Здравствена 
нега(психијатрија) 

IV5   30  

Здравствена 
нега(психијатрија а) 

IV6  3х1 30  

Здравствена нега (интерна 
медицина) 

IV6   30  

Здравствена нега(ургентна 
медицина) 

IV6  3х1   

Здравствена нега ( 
хирургија) 

IV6   30 19,7 

81. Станишић Маша       
Здравствена нега I5  2х2   
Прва помоћ I5   1х60  
Здравствена нега                       II5   60  
Здравствена нега                           
( здравствено васпитање) 

III5   30  

Здравствена нега 
(неурологија) 

III5   30  

Здравствена нега(и 
хирургија) 

IV5  1х3 30  

Здравствена нега(хирургија) IV6  3х3 30 21,6 
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ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ИНСТРУКТИВНО – КОНСУЛТАТИВНЕ 
НАСТАВЕ  ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

 
 У оквиру ове наставе  за ванредне ученике предметни професори организују вежбе у 
зависности од броја заинтересованих кандидата.За веће групе настава се организује у посебним 
терминима , а за мање групе вежбе се уклапају са одељењима редовних ученика одговарајућих 
разреда.Консултације се организују у договору са предметним професорима. Настава  се 
организује у време које утврде предметни наставници у договору са кандидатима, а уз сагласност 
Наставничког већа. 
 
 

3.4. СТРУКТУРА 40 -ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
          Структура 40-радне недеље свих заполених (наставног особља, директора, секретара, 
стручних сарадника, административног и помоћно-техничког особља дата је табеларно као прилог 
овом Годишњем плану и налази се у његовом саставу. 
 
 

3.5. РИТАМ РАДНОГ ВРЕМЕНА 
 

Број и време рада смена 
 
 У овој школској години школа ће радити у две смене.Преподневну смену чиниће одељења 
подручја рада Хемија ,неметали и графичарство, као и Производња и прерада хране, а другу смену 
чиниће ученици подручја Здравство и социјална заштита. Групе за стране језике и изборне 
предмете које су састављене од ученика различитих одељења, те часове имају на крају прве и 
почетку друге смене. 
 Редовна настава у првој смени почиње у осам часова,  а завршава се у 1910 часова за другу 
смену.  
 Настава се одвија по утврђеној сатници са трајањем часа од 45 минута, а између часова су 
мали одмори од 5 минута и велики од 15 и 20 минута.  
 
          Распоред часова наставе и осталих облика образовно-васпитног рада 
 
 Образовно-васпитни рад се одвија пораспореду часова утврђеном од стране Наставничког 
већа на почетку школске године и истакнут је на видном месту у наставничкој канцеларији, на 
улазу у школу. Њиме је утврђен распоред извођења теоријске наставе, вежби, блок наставе и 
практичне наставе по разредима и одељењима.       
 Распоред часова додатне и допунске наставе биће накнадно утврђен, пошто се прикупе 
подаци о заинтересованости ученика за области и предмете за додатну  наставу, односно, пошто 
Наставничко веће, на предлог разредних старешина и предметних наставника утврди за које 
разреде, одељења, предмете и  за које ученике би се изводила допунска настава. Прелиминарни 
распоред је објављен. Такође је перманентно у изради, а објављује се и на сајту школе. 
 

Распоред писмених провера за први класификациони период 
 

 Распоред часова додатне и допунске наставе, секција, представља саставни део распореда 
образовно-васпитног рада школе и биће истакнут у наставничкој канцелараји, а евиденција о раду 
води се у посебном дневнику рада. 
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Организационе припреме на почетку школске године 
 
 Постојеће одредбе Закона су испоштоване у  припремама и  обезбеђивању услова за 
почетак школске године, имајући у виду сложеност у остваривању образовно-васпитиних 
задатака. 
 Школа је на време извршила формирање одељења и поделу разредних старешинстава. У 
складу са потребама обезбеђен је  стручни наставни кадар и извршена  подела предмета на 
наставнике. Такође, одржане су седнице Наставничког већа, одељенских већа и стручних већа, 
утврђен је распоред часова. 

Обезбеђена је и здравствена заштита ученика, а обавиће се и систематски преглед ученика I 
и III разреда, као и стоматолошки прегледи свих ученика. 

Сви ученици   су осигурани код Осигуравајућег друштва – ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ,  до 
октобра ове године, а у току су разговори са осигуравајућим компанијама за осигуравање ученика 
у наредној школској години.   
 

 
Почетак и завршетак школске године 

 
 

Школска 2018/2019. година почиње 3. септембра 2018. а завршава се 31. августа 2019. 
године.  Редовна настава у I полугодишту почиње у понедељак 03. септембра и траје до четвртка 
31. јануара 2019. године.  

Редовна настава за II полугодиште почиње у понедељак 18. фебруара 2019. године, а 
завршава се у петак 21. јуна 2019. 

За ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних 
школа настава у другом полугодишту завршава се у петак, 31. маја 2019. године.  

 
 У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.  
Зимски распуст има два дела - први део почиње у уторак, 1. јануара 2019. године, а завршава се у 
уторак, 08. јануара 2019. године, а други део почиње у петак, 1. фебруара 2019. године, а завршава 
се у четвртак, 14. фебруара 2019. године, а 15. 02. 2019 петак је нерадни дан, државни празник Дан 
државности Репулике Србије. 

Пролећни распуст почиње у петак, 26. априла 2019. године, а завршава се у петак 03.маја 
2019. године. Летњи распуст почиње у понедељак 24. јуна 2019. године, а завршава се, 31. августа 
2019. године.  
 За ову школску годину планирано је : 
 34 наставне недеље, односно 170 наставних дана за ученике завршних разреда и 37 
наставних седмица, односно 185 наставних дана за ученике осталих разреда. 
            Како је Календаром образовно васпитног рада средњих школа предвиђено, да би сваки дан 
у седмици био заступљен 37 (34) пута, среда 29. мај 2019. радиће се по распореду од петка и 
четвртак 30. мај по распореду од понедељка. 
 У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим 
празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11).  

У школи се празнује радно: 
 Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, 
 Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату,  
 Дан победе и Видовдан - спомен на Косовску битку. 
 Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 

празнује се 21. октобра 2018. године,  
 Дан примирја у Првом светском рату 11. новембра 

2018. године,  
 Свети Сава - Дан духовности 27. јануара 2019. 

године,  
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 Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 
жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 
2019. године,  

 Дан победе 9. маја 2019. године и  
 Видовдан 28. јуна 2019. године.  

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

жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 
фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу и 
обележавају се са прикладним текстом који спрема наставник историје са којим се ученици 
упознају на првом часу следећег радног дана.  

 Четвртак, 8. новембар 2018. године обележава се као 
Дан просветних радника. 
 

 Одлуком Наставничког већа, враћа се обележавање 
дана школе 17. мај. То ће бити наставни дан са 
часовима скраћеним на 30 минута и пратећим 
културним и спортским манифестацијама. 

 
 
.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66

Припремни васпитно-образовни рад: 
 
      Припремни васпитно-образовни рад биће организован за ученике који  полажу разредне 
испите у следећим терминима:   за ученике завршних разреда од 13. - 23. 05. 2019., за ученике 
осталих разреда од 03. - 13. 06. 2019., а за ученике који  полажу поправне испите по договору са 
преметним наставницима . 
            
Испити 

 Разредни испити : 
  

Испитни рок Пријављивање Полагање 
Јунски испитни рок 

 
20. - 21. 05. 2019. 24. - 30. 05. 2019. за завршне разреде 

 
 

05. 06. 2019. 14. - 20. 06. 2019. за све остале 

Августовски испитни рок 
 

15. - 16. 08. 2019. 21. - 29. 08. 2019. 

 
            Поправни испити : 

  
Испитни рок 

 
Пријављивање Полагање 

Јунски испитни рок 
 

20. - 21. 06. 2019. 24. - 27. 06. 2019. за завршне разреде 

Августовски испитни рок 
 

15. - 16. 08. 2019. 21. - 29. 08. 2019. 

 
                        Матурски и завршни испити :  
  
 
 
 
 

 
 

                      Испити ванредних ученика :   
 

Испитни рок Пријављивање Полагање 
Септембарски испитни рок 06. - 07. 09. 2018. 10. - 20. 09. 2018. 
Новембарски испитни рок 25. 10. - 26. 10. 2018. 01. - 08. 11. 2018. 

Јануарски испитни рок 10. - 11. 01. 2019. 16. - 25. 01. 2019. 

Априлски испитни рок 28. - 29. 03. 2019. 08. - 19. 04. 2019. 
Јунски испитни рок 05. 06. 2019. 07. - 14. 06. 2019. 

Августовски испитни рок 15. - 16. 08. 2019.  21. - 29. 08. 2019. 
  
                      Матурски и завршни испити ванредних ученика :  
 
  
 
 
 
 

 

Испитни рок Пријављивање Полагање 
Јунски испитни рок 

 
05. 06. 2019. 07. - 14. 06. 2019. 

Августовски испитни рок 
 

15. – 16. 08. 2019. 21. - 29. 08. 2019. 

Испитнирок Пријављивање Полагање 
Јануарски испитни рок 17. – 18. 01. 2019. 23. - 30. 01. 2019. 

Јунски испитни рок 05. 06. 2019. 07. - 14. 06. 2019. 

Августовски испитни рок 15. - 16. 08. 2019. 21. - 29. 08. 2019. 
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ПО ВРЕМЕНСКОЈ ДИНАМИЦИ ЗА 2018/2019. 
03.09. 2018. Почетак редовне наставе за школску 2018/2019. годину 
04. – 06. 09. 2018. Седнице стручних већа 
04-05-06. 09. 2018. Родитељски састанци 
06.- 07. 9. 2018. Пријављивање испита ванредних ученика 
10. 09. - 20. 09. 2018. Испити ванредних ученика 
12. 09. 2018.  Наставничко веће 
27. - 28. 09. 2018. Пријављивање за полагање ванредних ученика 
03.10.- 10. 10. 2018. Полагање матурских и завршних испита ванредних ученика 

25. - 26. 10. 2018. Пријављивање испита ванредних ученика 
1. - 8. 11. 2018. Испити ванредних ученика 

 13. 11. 2018. 
 14. 11. 2018. 

Седница одељенских већа – I класификациони период 
Седница Наставничког већа 

15. - 19. 11. 2018. Родитељски састанци 
19. – 21. 11. 2018. Седнице стручних већа 
31. 12. 2018. - 8. 01. 2019. Први део зимског распуста 
10. - 11. 01.2019. Пријављивање испита ванредних ученика 
16. 01. - 25. 01. 2019. Полагање испита ванредних ученика 
17. – 18 - 01. 2019. 
23. - 30. 01. 2019. 

Пријављивање  матурских и завршних испита ванредних ученика 
Полагање матурских и завршних испита ванредних ученика 

27. 01. 2019. Свети Сава – дан духовности 
01. 02. 2019.   
 

Седница Одељенских већа – I наставни период 
Седница Наставничког већа 

01. - 14. 02. 2019. Други део зимског распуста 
15. 02. 2019. Дан државности 
18. 02. 2019.   Почетак редовне наставе – II наставни период 
18. – 21. 02. 2019. Родитељски састанци 
28. и 29. 03. 2019. Пријављивање  испита  ванредних ученика  

Пријављивање  матурских и завршних испита ванредних ученика 
08. - 19. 04. 2019. Полагање испита ванредних ученика  
10. - 12. 04. 2019. Седнице стручних већа 
11. 04. 2019. 
12. 04. 2019. 

Седница одељенских већа II класификациони период и 
Седница Наставничког већа  

15. - 18. 04. 2019. Родитељски састанци  
17. - 25. 04. 2019. Полагање матурских и завршних испита ванредних ученика 
26. 04. - 03. 05. 2019. Пролећни распуст 
20. - 21. 05. 2019. Пријава за полагање разредних испита за завршне разреде 
24. - 30. 05. 2019. Полагање разредних испита за завршне разреде 
31. 05. 2019.  Завршетак редовне наставе за ученике завршних разреда 
03.06. 2019. Седница  Одељенских већа завршних разреда  

Седница Наставничког већа 
Од 03. 06. 2019. Извођење ђачких екскурзија 
05. 06. 2019. Пријављивање завршних и матурских испита 

Пријављивање испита завршних и матурских  испита ванредних ученика 
Пријављивање разредних испита 

07. 06. - 14. 06. 2019. Полагање матурских и завршних испита 
14. - 20. 06. 2019. Полагање разредних испита 

Полагање испита ванредних ученика 
17. 06. 2019. Седница Наставничког већа 
20. 06. 2019. Додела диплома и уверења ученика завршних разреда 
20. и 21. 06. 2019. Пријављивање поправних испита завршних разреда 
21. 06. 2019. Летњи распуст ученика 
24. - 27. 06. 2019.       Полагање поправних испита ученика завршних разреда 
24. 06. 2019. Седница одељенских већа 
25. 06. 2019. Седница наставничког већа 
28. 06. 2019. Додела награда  и сведочанстава 

Пријем пријава за упис у наредни разред 
Према плану уписа Пријем докумената за упис у први разред 
Након уписа ученика у први разред Седница Наставничког већа 
15. - 16. 08. 2019. Пријављивање свих врста испита 
20. 08. 2019. Седница Наставничког већа 
Од 21. - 29. 08. 2019. Полагање разредних, поправних, завршних и матурских и ванредних испита 
30. 08. 2019. Седница Одељенских већа; Седница Наставничког већа 

Завршетак школске године 
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Организација друштвено-корисног рада 
 

Часови друштвено-корисног рада реализоваће се током целе школске године, а највећи број биће 
утрошен за сређивање животне и радне средине и то:     
Уређење школског дворишта  - током целе године     
Сређивање и чишћење учионица  - током целе године     
Сређивање кабинета и лабораторија - током целе године     
Уређење школске средине   - перманентно 
. 

 
Ђачке екскурзије 

 
        Извођење ђачких екскурзија планира се за пролеће,  а извешће се према програмима које 
утврди Наставничко веће за све разреде посебно, а у складу са материјалним могућностима 
родитеља, и уз сагласност Министарства просвете науке и технолошког развоја. Комисије за 
реализацију екскурзије утврдило је Наставничко веће. 
         Предлажемо да, после више година, завршни разреди треће и четврте године иду на 
петодневну екскурзију на Крф, у годинама јубилеја, 100 годишњице пробоја Солунског фронта, 
100 година од завршетка Првог светског рата, да обиђу стратишта својих предака. Екскурзија је 
замишљена као велики час националне историје и родољубља. 
 За прву, другу и трећу годину школовања предлажемо две маршруте: 

1. Смедеревска Паланка, Панчево, Ковачица, Ечка, Зрењанин, Сечањ, Вршац, Делиблатска 
пешчара, Смедеревска Паланка. 

2. Смедеревска Паланка, Пожаревац, Виминацијум, Костолац, Голубац, Лепенски вир, 
Дунавском магистралом - Ђердапска клисура,  Кладово, Неготин, Гамзиград,  Зајечару, 
Параћин, Грза, Смедеревска Паланка.  
Ове екскурзије су предвиђене као дводневне.  

 
Такмичења, изложбе, смотре и остале манифестације 

  
 Школа ће се ангажовати на разним пољима, а нарочито на организацији и реализацији 
такмичења према упутству Министарства просвете науке и технолошког развоја треба да буду 
предвиђена Годишњим планом:  

o Традиционално такмичења из Опште и неорганске хемије и 
хемијских технологија у оквиру подручја рада Хемија, 
неметали графичарство предвиђено за мај,  

o као и такмичење из графичарства. 
У оквиру овог подручја рада секција која постоји у области заштите животне средине 

сарађиваће и такмичиће се по предвиђеном плану. 
 

 У подручју рада Производња и прерада хране такмичење ће бити одржано такође према 
календару који је предвиђен планом рада Удружења прехрамбених школа. Секција прехрамбене 
технологије обележиће значајне датуме из њеног делокруга као што су: 

o Светски дан хране,  
o Дан вода,  
o Дан Планете Земље,  
o Дан Чаја.  

Ова обележавања ће се обавити у сарадњи са другим секцијама 
 

o предвиђено је учешће према плану Заједнице медицинских 
школа, екипа из анатомије и физиологије и здравствене 
неге, 
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као и обележавање значајних датума, међународних дана 
посвећених личностима и догађајима. 

 
У оквиру спортских активности предвиђена су спортска такмичења школска и 

међушколска:  
o јесен : фудбал, рукомет 
o зима : вежбе на справама и тлу,  
o пролеће : атлетика, кошарка и  одбојкаи 
o Меморијални турнир у малом фудбалу “Слободан Тешић“ у 

знак сећања на преминулог колегу, професора физичког 
васпитања. 
 

            Уколико постоје заинтересовани ученици и удругим областима организоваће се учешће на 
такмичењима и сличним манифестацијама (израда заједничких пројеката у оквиру Конгреса 
медицинских радника,Сусрети младих предузетника , такмичење рецитатора,страних језика итд.) 
            Еколошка секција ће по предвиђеном програму рада учествовати у обележавању неколико 
дана посвећених борби за очување животне средине, а према календару тих светских 
манифестација, као и у раду Секције у оквиру Пословног удружења хемијских школа.У школи 
функционишеод прошле године и пројекат ЕКО ШКОЛА, подржан од странеЦентра за промоцију 
науке, и Министарстава здравља и просвете науке и технолошког развоја. 

 
Међународни дан сећања на жртве холокауста 01. 11. 2018. године ће бити обележен у 

школи изложбом „Писма Хилде Дајч“, на коју ће бити позвани ученици виших разреда основних 
школа из наше општине, затим радионицама на тему: 

o предрасуде и дискриминација,  
o холокауст и  
o упознавање са Јудаизмом.  

Ову акцију је подржала Хавер Србија непрофитна организација која се залаже за борбу 
против дискриминације, предрасуда, ксенофобије и антисемитизма. 
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4. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА  
СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 
Стручни органи школе и њихови задаци, према Закону о средњем образовању и васпитању  

("Службени гласник РС", број 55/13 и Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. 
РС 72/09, од 03. 09. 2009. године  и 55/13), сем наставничког и одељењског већа су и стручно веће 
за област предмета и стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма. 
Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних премета. 
Стручна већа и стручни активи имају председнике који чине педагошки колегијум. 
 

4.1. Оперативни план рада Наставничког већа 

 
Септембар: 1.Усвајање извештаја о реализацији плана и програма за претходну школску годину   

2.Анализа опремљености школе за рад  
3. Разматрање и утврђивање Годишњег плана рада свих облика образовно- 
васпитног рада 
4.Организација друштвено корисног рада 
5.Опремање кабинета, лабораторија, просторија и објеката 
6. Избор ученика за додатни рад и слободне активности 

Октобар: 1.Анализа услова рада ученика и мере за побољшање рада 
2. Извештај о интелектуалним способностима рада ученика 
3. Планирање друштвено корисног рада 

Новембар: 1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I класификационог периода 
2.Реализација наставе и свих облика образовно- васпитног рада 
3. Организовање родитељских састанака 
4. Разматрање извештаја са родитељских састанака 
5. Организовање испита и анализа успеха ванредних ученика 
6. Педагошко -психолошко образовање са одговарајућом темом 

Децембар : 1.Разматрање тока и начина оцењивања ученика    
2. Уједначавање критеријума оцењивања ученика 
3. Формирање комисија, предлагање области за матурски-завршни испит 
4. Упознавање разредних старешина са изборним предметима по образовним 
профилима 
5.Разматрање стручног усавршавања наставника на нивоу школе 
6.Припреме за предвиђена такмичења: избор ученика који ће се учествовати у 
припремама на основу резултата постигнутих у редовној и додатној настави  
7.Предлог плана уписа у наредну школску годину 

Јануар : 1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I наставног периода 
2. Разматрање извештаја о реализацији свих облика васпитно -образовног рада                                         
3. Похвале ученика и одељења 
4. Предлог мера за унапређивање васпитно образовног рада у II наставном периоду  
5. Прослава Светог Саве 

Фебруар: 1. Анализа успеха ванредних ученика 
2. Спровођење матурских и завршних испита ванредних ученика 
3. Анализа рада стручних органа и мере за унапређивање њиховог рада 
4. Анализа изречених васпитно-дисциплинских мера  
5. Анализа проблема у настави на основу анкете ученика  
6. Успостављање сарадње са другим школама (или активности у оквиру Пословних 
удружења средњих стручних школа), ради унапређивања свих облика васпитно – 
образовног рада  

Март: 1. Разматрање предлога плана уписа ученика у наредну школску годину 
2. Анализа додатног и допунског рада са ученицима  
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3. Анализа реализације слободних активности 
4. Утврђивање тема за практичне задатке на матурском и завршном испиту 
5. Формирање комисија за завршни и матурски испит 
6. Анализа упознавања ученика са изборним предметима за наредни разред по 
образовним профилима 

Април: 1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају II класификационог периода                                       
2.Анализа успеха ванредних ученика  
3. Извештај о реализованим активностима предвиђеним Развојним планом школе  
4. Предавање психолошко-педагошке службе 
5. Разматрање извештаја о анкетирању ученика завршних разреда о њиховом даљем 
школовању 

Мај : 1. Припреме за завршни и матурски испит 
2. Припреме за полагање разредних испита 
3. Информације о културној и јавној делатности школе 
4. Извештаји са такмичења ученика 
5.Реализација сарадње са факултетима и радним организацијама ради помоћи 
ученицима завршних   разреда у даљем опредељивању 
6. Анализа упознавања ученика са изборним предметима за наредни разред по 
образовним профилима 

Јун: 1. Разматрање извештаја о реализацији свих облика васпитно- образовног  рада  
2.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године   
3.Похвале и награде ученицима и одељењима 
4.Анализа успеха  на матурским и завршним испитима  
5. Анализа успеха ванредних ученика 
6. Успех ученика завршних разреда на поравним испитима 
7. Припреме за упис ученика у први разред-формирање комисија  
8. Организација уписа у други, трећи и четвтри разред 
9. Прелиминарна подела предмета на наставнике 
10. Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 
11. Извештај о раду школске библиотеке 
12. Извештај о раду психолошко-педагошке службе 

Август: 1. Израда Годишњег програма школе 
2. Организација припремне наставе 
3. Формирање комисија и организовање свих врста испита: ванредних,поравних , 
разредних, завршних и матурских 
4.Разговор о методичко-дидактичкој организацији наставе  
5. Анализа успешности полагања у августовском року 
6. Припреме за почетак школске године  
7. Подела предмета на наставнике 
8. Подела одељенских старешинстава 
9. Подела задужења за следећу школску годину и израда 40-часовне радне недеље 
10.Предлог мера за увођење иновативних процеса у настави 
11.Организација рада школе у наредној школској години 
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4.2. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
 
Одељенско веће се бави образовним, васпитним, организационим питањима одељења. 

Одељенско веће чине наставници, стручни сарадници и сарадници у настави.  
4.2.1.План рада одељењских већа I разреда 

 

Септембар 
: 
 

1. Формирање одељенског већа и избор руководиоца већа 
Анализа структуре одељења 
2. Усклађивање распореда писмених задатака, домаћих  и контролних задатака 
3. Усвајање плана рада одељенског старешине 
4. Сагледавање могућности корелације наставних садржаја 
5. Усаглашавање ставова по питању изостанака и поштовања кућног реда 
6. Планирање сарадње са родитељима и организација родитељских састанака 
7. Одређивање дана пријема родитеља 
8. Набавка уџбеника 

Октобар : 
 

1. Планирање друштвено-корисног рада 
2. Избор ученика за додатну, допунску и слободне активности 
3. Разматрање плана рада додатне и допунске наставе и слободних активности 
4. Упознавање одељенског већа са условима живота и рада ученика (социо-
економски статус, породичне прилике, здравствено стање, успех, ученици-
путници, ученици - стипендистии сл.) 
5. Усаглашавање критеријума оцењивања 

Новембар : 1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I класификационог периода 
2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
3. Родитељски састанак 

Децембар : 
 

1.Критичко анализирање организације рада школе, реализације програма, 
примењених  метода и  облика рада и предлог мера за њихово унапређивање 
2. Упознавање са изборним предметима  по образовним профилима. 

Јануар: 1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају и наставног периода и  
  утврђивање истих 
2. Анализа остваривања планова рада свих облика образовно-васпитног рада и 
ваннаставних  активности 
3. Oрганизација родитељских састанака 
4. Прослава Светог Саве 

Фебруар : 1. Активност усмерена на побољшање успеха ученика 
2. Разговор о условима живота и рада ученика и њиховој прилагођености  на   

школску   средину 
3. Анализа сарадње са родитељима 
4. Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика 

Март : 
 

1. Уређење школске средине 
2. Појачана контрола изостајања ученика са наставе 
3. Договор око организације посете позоришној представи 
4.Резултатирадаваннаставнихактивности 
5.Слободнетемеи предавањауорганизацијипсихологашколе 
6. Анализа упознавања ученика са изборним предметима 

Април : 
 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају II класификационог периода 
2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
3. Анализа општег успеха наставног и ваннаставног рада 
4. Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика 
5. Пролећни крос 

Мај : 
 

1. Праћење тока оцењивања, идентификација проблема и мере за њихово   
отклањање 
2. Анализа реализације наставних садржаја из појединих предмета 
3. Анализа упознавања ученика са изборним предметима 

Јун : 
 

1. Утврђивање успеха и владања ученика на крају наставне године 
2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
3. Планирање припремне наставе 
4. Похвале и награде ученицима 

Август : 
 

1. Организовање припремне наставе и поправних испита 
2. Анализа резултата поправних испита 
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4.2.2 План рада одељењских већа II разреда 

 

Септембар : 
 

1. Формирање одељенског већа и избор руководиоц авећа 
Анализа структуре одељења 
2. Усклађивање распореда писмених задатака, домаћих  и контролних задатака 
3. Усвајање плана рада одељенског старешине 
4. Сагледавање могућности корелације наставних садржаја 
5. Усаглашавање ставова по питању изостанака и поштовања кућног реда 
6. Планирање сарадње са родитељима и организација родитељских састанака 
7. Одређивање дана пријема родитеља 
8. Набавка уџбеника 

Октобар : 
 

1. Планирање друштвено-корисног рада 
2. Избор ученика за додатну, допунску и слободне активности 
3. Разматрање плана рада додатне и допунске наставе и слободних активности 
4. Упознавање одељенског већа са условима живота и рада ученика (социо-
економски статус, породичне прилике, здравствено стање, успех, ученици-
путници, ученици- стипендисти сл.) 
5. Усаглашавање критеријума оцењивања 

Новембар : 1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I класификационог периода 
2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
3. Родитељски састанак 

Децембар : 
 

1.Критичко анализирање организације рада, примењених метода и облика  рада 
и  предлог мера                                    
2 Предлог конкретних мера за побољшање успеха 
3. Праћење рада ученика на допунској настави и разговори о евентуалним        
проблемима у реализацији  плана 
4. Упознавање са изборним предметима 

Јануар: 1. Анализа успеха и владања на крају и наставног периода 
2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
3. Родитељски састанак 
4. Прослава Светог Саве 

Фебруар : 1. Предлог мера за побољшање успеха и смањења изостајања њихово 
побољшање 
2. Усклађивање распореда писмених задатака. домаћих и контролних  радова 
3. Организација извођења додатне и  допунске наставе и слободних активности 
4. Рад на уједначавању критеријума наставе и оцењивања 

Март : 
 

1. Уређење школске средине 
2. Повећана контрола изостајања ученика 
3. Договор око реализације посете позоришној представи 
4.Планирање екскурзије 
Анализа упознавања ученика са изборним предметима 

Април : 
 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају II класификационог периода 
2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
3. Родитељски састанак 
4. Пролећни крос 

Мај : 
 

1.Праћење тока оцењивања ученика, идентификација проблема и предлог мера 
2.Решавање евентуалних проблема на релацији ученик – наставник 
3. Организација припремне наставе ако се за то укаже потреба (разредни) 
Анализа упознавања ученика са изборним предметима 

Јун : 
 

1. Утврђивање успеха и владања ученика на крају наставне године 
2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
3. Похвале и награде ученицима и подела сведочанстава 
4. Организација припремне наставе ако се за то укаже потреба (поправни) 

Август : 
 

1. Организовање припремне наставе и поправних испита 
2.Анализа резултата поправних испита 
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4.2.3. План рада одељењских већа III разреда 

 

Септембар : 
 

1. Формирање одељенског већа и избор руководиоца већа 
2. Анализа структуре одељења 
3. Усклађивање распореда писмених задатака, домаћих  и контролних задатака 
4. Усвајање плана рада одељенског старешине 
5. Сагледавање могућности корелације наставних садржаја 
6. Усаглашавање ставова по питању изостанака и поштовања кућног реда 
7. Планирање сарадње са родитељима и организација родитељских састанака 
7. Одређивање дана пријема родитеља 
8. Набавка уџбеника 

Октобар : 
 

1. Избор ученика за додатну, допунску наставу и слободне активности 
2. Организација друштвено-корисног рада 
3. Разматрање плана рада додатне и допунске наставе и слободних активности 

Новембар : 1. Анализа успеха и владања ученика на крају I класификационог периода 
2. Праћење реализације свих облика образовно-васпитног рада 
3. Родитељски састанак 

Децембар : 
 

1. Припреме за полагање завршних испита ( завршни разреди ) 
2. Предлог конкретних мера за побољшање успеха 
3. Анализа изостајања ученика са наставе и предлог мера 
4. Упознавање са изборним предметима 

Јануар: 1. Анализа успеха и владања на крају и наставног периода 
2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
3. Родитељски састанак 
4. Прослава Светог Саве 

Фебруар : 1. Усклађивање распореда писмених задатака. домаћих и контролних  радова 
2. Разговор о испољеним ефектима мера за побољшање успеха 

Март : 
 

1. Уређење школске средине 
2. Планирање екскурзије 
3. Анализа упознавања ученика са изборним предметима 

Април : 
 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају II класификационог периода 
2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
3. Родитељски састанак 
4. Припреме за завршни испит (завршни разреди) 
5. Пролећни крос 

Мај : 
 

1. Праћење тока оцењивања ученика 
2. Идентификација проблема и предлог мера 
3. Предузимање конкретних  мера у спровођењу завршног испита 
4. Организација предавања о наставку школовања 
5.  Организација  матурских  вечери  (завршних разреда) 

Јун : 
 

1. Утврђивање успеха и владања ученика на крају наставне године 
2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
3. Родитељски састанак  
4. Подела сведочанстава и диплома 
5. Предлог ученика за похвале и награде 
6. Планирање поправних испита за ученике III степена 
 

Август : 
 

1. Организовање припремне наставе и  поправних, разредних и завршних испита  
2. Припреме за следећу школску годину 
3. Анализа резултата поправних испита 
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4.2.3. План рада одељењских већа IVразреда 

Септембар : 
 

1. Формирање одељенског већа и избор руководиоца већа 
Анализа структуре одељења 
2. Усклађивање распореда писмених задатака, домаћих  и контролних задатака 
3. Усвајање плана рада одељенског старешине 
4. Сагледавање могућности корелације наставних садржаја 
5. Усаглашавање ставова по питању изостанака и поштовања кућног реда 
6. Планирање сарадње са родитељима и организација родитељских састанака 
7. Одређивање дана пријема родитеља 
8. Набавка уџбеника 

Октобар : 
 

1. Избор ученика за додатну, допунску наставу и слободне активности 
2. Организација друштвено-корисног рада 
3. Разматрање плана рада додатне и допунске наставе и слободних активности 

Новембар : 1. Анализа успеха и владања ученика на крају I класификационог периода 
2. Праћење реализације свих облика образовно-васпитног рада 
3. Родитељски састанак 
4. Анализа организације рада школе 

Децембар : 
 

1. Припреме за полагање матурских  испита 
2. Анализа изостајања ученика са наставе и предлог мера 
3. Анализа успеха и владања на крају и наставног периода 
4. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 

Јануар: 1. Анализа успеха и владања на крају и наставног периода 
2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
3. Родитељски састанак 
4. Прослава Светог Саве 

Фебруар : 1.Усклађивање распореда писмених задатака. домаћих и контролних  радова 
2. Разговор о испољеним ефектима мера за побољшање успеха 

Март : 
 

1. Уређење школске средине 
2. Објављивање области за полагање матурских испита 
3. Анализа припремне наставе за полагање матурских испита за одељења у 
систему 

Април : 
 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају II класификационог периода 
2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 
3. Родитељски састанак 
4. Пролећни крос 

Мај : 
 

1. Праћење тока оцењивања ученика 
2. Идентификација проблема и предлог мера 
3. Предузимање конкретних  мера за спровођење  матурских испита 
4. Организација матурске вечери 
5. Утврђивање успеха и владања ученика на крају наставне године 
6. Реализација свих облика образовно-васпитног рада 

Јун : 
 

1. Извођење матурских испита 
2. Подела сведочанстава и диплома 
3. Предлог ученика за похвале и награде 
4. Планирање поправних испита за ученике завршних одељења 

Август : 
 

1. Организовање припремне наставе и  поправних, разредних и матурских 
испита  
2. Анализа поправних, разредних и матурских испита. 
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4.2.4. План рада одељењских заједница 
 
Септембар: 

 
1. Међусобно упознавање ученика и одељ. старешине, представљање 
предметних наставника (I разред); 
2. Саопштавање распореда часова; 
3. Упознавање социјалне структуре чланова одељенске заједнице и предузимање 
конкретних мера у циљу помоћи онима којима је помоћ потребна; 
4. Конституисање одељенске заједнице; 
5. Учешће одељенске заједнице у набавци и дистрибуцији уџбеника, приручника 
и осталог прибора; 
6. Упознавање ученика са правилима  понашања, њиховим правима и обавезама 
и Кућним редом. 
7. Испитивање интелектуалних способности ученика I разреда 
 

Октобар: 
 

1. Усвајање плана програма рада одељенске заједнице и договор о начину 
његове реализације; 
2. Разговор о радној дисциплини у одељењу, изостајању, првим оценама и 
евентуалним проблемима у настави; 
3. Учешће у организацији и реализацији јесењег кроса; 
4. Учешће чланова одељенске заједноце у слободним активностима и културно 
забавном животу; 
5. Организација, избор маршрута и извођење екскурзија. 
6. Обрада теме Програма васпитног рада- Методе успешног учења (I разред) 
 

Новембар: 
 

1. Помоћ одељенском старешини у анализи успеха одељења и сваког ученика 
појединачно на крају и класификационог периода, сагледавање радне 
дисциплине, изостајање и предлог закључака одељенском већу. 
2. Пружање непосредне помоћи ученицима који заостају у раду и напредовању; 
3. Организовање  заједничке посете биоскопској и позоришној представи, 
изложби или некој другој културној манифестацији. 
4. Обрада теме Програма васпитног рада - Способности и интересовања као 
фактор избора занимања (III разред) 
 

Децембар: 
 

1. Праћење кретања и изостајања и непосредна помоћ члановима одељенске 
заједнице који имају проблема у успеху и изостајању; 
2. Обрада теме Програма васпитног рада –Деловање психоактивних супстанци (I 
разред) 
3. Анализа изостајања са наставе. 
4. Анализа целокупног рада одељенске заједнице у I полугодишту, закључци и 
мере у циљу постизања бољих резултата 
5. Упознавање са изборним предметима 
 

Јануар: 1. Колективно учешће одељенске заједнице у културно-забавним активностима 
поводом Светосавских свечаности; 
2. Разговор о припремама за матурски и завршни испит (завршни разреди). 
3. Анализа успеха одељења и сваког ученика појединачно на крају I 
полугодишта 
 

Фебруар: 
 

1. Разговор о формирању одељења као колектива, односно у одељењу, дружењу 
и сарадњи; 
2. Праћење тока реализације предложених мера у циљу побољшања успеха и 
смањења броја изостанака; 
3. Непосредна помоћ ученицима који заостају у раду; 
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4. Информисање ученика завршних разреда о мрежи факултета и виших школа. 
 

Март: 
 

1. Реализација теме из Програма васпитног рада-  Емоције (I разред) 
2. Разговор о актуелним проблемима из живота и рада одељењске заједнице – 
наставним и индивидуалним; 
3. Учешће у организацији и реализацији пролећног кроса; 
4. Колективна посета некој од културних институција или манифестација. 
5. Анализа изборних предмета 
 

Април: 
 

1. Анализа успеха и изостајања ученика на крају II тромесечја; 
2. Упознавање са закључцима одељењског већа; 
3. Помоћ разредним старешинама у организовању родитељских састанака; 
4. Индивидуална помоћ ученицима који заостају у раду; 
 

Мај: 
 

1. Интезивност праћења кретања успеха и изостајања чланова одељенске 
заједнице; 
2. Непосредна помоћ ученицима који заостају у раду; 
3. Анализа изборних предмета 
4. Разговор чланова заједнице око организације и полагања завршних и 
матурских испита (завршних разреда); 
5. Активности у вези организације и извођења матурске вечери (завршни 
разреди). 

Јун: 
 

1. Анализа успеха и изостајања чланова одељ. заједнице на крају наставне 
године; 
2. Анализа изборних предмета 
3. Упознавање са информацијом о резултатима такмичења коју је разматрало 
Наставничко веће; 
4. Предлагање ученика за похвале и награде; 
5. Оцена целокупног рада одељ. заједнице у претходној години; 
6. Непосредне припреме за прославу матурске вечери (завршни разреди); 
7. Активности везане за извођење завршних и матурских испита (завршни, 
разреди). 

 
 
 

4.2.5. План рада одељењских старешинa 
 

Рад одељењског старешине има следеће циљеве: 
 

У одељењу: Формирање и неговање колективног духа, развијање другарства међу 
ученицима, формирање односа искрености и сарадње са професорима, сузбијање "лажне 
солидарности", развијање радних навика и одговорности, формирање позитивног односа према 
школској имовини, развијање свестраних и разноврсних интересовања ученика, праћење њиховог 
здравственог стања, помоћ у професионалном усмеравању и друго. 

 
У одељенском већу: Координација и сарадња са члановима већа ради што успешније 

реализације свих предвиђених планова и побољшање квалитета васпитно образовног рада, 
налажење и заједничко спровођење ефикаснијих мера за побољшање резултата рада, уз 
правоворемено информисање о свим значајним чињеницама у одељењу, размена искустава путем 
консултација и посета часова члановима већа и слично. 

 
Сарадња са родитељима: Упознавање родитеља са проблемима и успесима у учењу и 

дисциплини њихове деце, прикупљање података о социјално–економским условима и развојним 
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проблемима ученика, остваривању сарадње у предузимању  и спровођењу  заједничких мера ради 
постизања образовно васпитних циљева. 
 

Да би остварио своју функцију, од одељењског старешине се очекује да: 
 

 Посебно упозна и прати индивидуални развој сваког ученика у одељењу (здравствено 
стање, физички, социјални, емоционални и интелектуални развој, економске, социјалне, 
породичне,  културне и друге услуге); 

 Подстиче и усмерава процес формирања одељењског колектива; 
 Пружа подршку и обезбеђује помоћ наставника, психолога  и педагога школе; 
 Саветодавни васпитни рад са ученицима обавља појединачно, групно или са одељењском 

заједницом; 
 Помаже у раду одељењске заједнице; 
 Превентивно ради са ученицима и родитељима; 
 Изриче усмене похвале наставничког и одељењског већа; 
 Пружа помоћ ученицима приликом одлучивања о укључењу у ваннаставне активности; 
 Упознаје ученике са задацима и садржајима наставе, правилима образовано-васпитног   

      рада, критеријумима оцењивања; 
 Штити децу и ученике  од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 
 Помаже у организовању њихових активности у области међусобне помоћи у учењу,   

      понашању и организовању културног и забавног живота; 
 Води рачуна о уредности похађања наставе, нарочито о ученицима који нередовно  

        долазе на наставу (оправдава изостанке...); 
 Предузима мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика; 
 Решава дисциплинске проблеме настале на часовима појединих предмета; 
 Изриче васпитне мере; 
 Планира и учествује у организовању ученичких екскурзија; 
 Подстиче формирање хигијенских, културних и радних навика ученика; 
 Помаже у раду ученичког парламента; 
 Реализује часове одељењског старешине и часове одељењске заједнице; 
 Развија позитивну климу у одељењу. 

 
 Организациона и координирајућа функција одељењског старешине остварује се путем: 
 

 Руковања радом одељењског већа (припремање седница, провођење одлука),   
 Координирањем организовања допунског и додатног рада, слободних активности   

ученика и других облика ваннаставног ангажовања; 
 Усклађивања рада и захтева свих наставника према ученицима (седнице одељењског  

већа, наставног већа, лични контакти); 
 Координирање активности психолога у школи са ученицима и њиховим  

родитељима; 
 Праћење оптерећености ученика наставним и ваннаставним активностима; 
 Вођење рачуна о стандарду ученика (уџбеници, екскурзије, стипендије...) и др. 

 
У оквиру сарадње са родитељима одељењски старешина: 

 Припрема, организује и реализује родитељске састанке као облике групне сарадње са  
родитељима (најмање четири пута годишње); 

 Информише родитеље о захтевима које поставља школа пред ученика, о резултатима које   
ученици постижу у укупном образовно-васпитном раду (најмање четири пута годишње); 

 Заједнички рад са родитељима на побољшању резултата учења, рада и развоја ученика; 
 Организује ваннаставне активности; 
 Развија и спроводи инклузивно образовање; 
 Развија и спроводи здравствену заштиту; 
 Спроводи школски безбедносни систем; 
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 Прати социјално-породичне карактеристике ученика; по потреби позива родитеље у школу; 
 Индивидуално разговара са родитељима о раду и развоју њихове деце (дан отворених врата 

за родитеље); 
 Укључује у сарадњу са родитељима школског педагога, психолога, социјалног радника и 

друге стручњаке изван школе у складу са конкретним потребама. 
 
Сарадња родитеља и школе остварује се кроз различите активности и контакте не само са 

одељењским старешином, већ и са наставницима, директором, стручним сарадницима, школским 
одбором и саветом родитеља. 
  

Одељењски старешина води документацију и обавља административне послове свог 
одељења: 

 Формира, прикупља и сређује укупну документацију о раду одељења: дневник 
образовно-васпитног рада, матичну књигу, ђачке књижице, сведочанства, евиденцију 
о испитима, извештаја о раду одељењских већа и одељењског старешине, о 
резултатима рада ученика, стимулативним и васпитно-дисциплинским мерама, о раду 
одељењске заједнице и другу неопходну документацију. 

  
Одељењски састанци веома су значајни и имају велики утицај на ученике, одељењске 

старешине и читаву атмосферу у учионици. Поред тога што се на овим састанцима решавају 
проблеми понашања и недовољног учења појединих ученика, правдање изостанака, решавају 
дисциплински проблеми ученика и прикупљање документације по некада се решавају и проблеми 
на релацији између ученика и других наставника. 
 Састанци служе и да се чује глас ученика, да развијају самопоуздање, самопоштовање, 
слободно изражавање, мишљења, реше сукоби. Ови састанци уједињују одељење, атмосфера 
постаје позитивна, демократска, сарадничка. Одељењски старешина тада ужива у успесима својих 
ученика јер је стигао до циља, а поглед је тада више него величанствен. 
 За укупан рад одељењског старешине свака школа планира потребно време. 
 Наведене функције одељењског старешине се не могу остварити одвојено и независно једна 
од друге јер се стално прожимају и допуњују. 
 
 
Септембар: 

 
1. Упознавање ученика са Планом рада одељењског старешине, распоредом ЧОС-
ова, календаром годишњих активности, радом библиотеке... 
2. Подсећање ученика на правила живота и рада Школе, систем и начин изрицања 
васпитно-дисциплинских мера и делове Закона о средњој школи који се односе на 
ученике; 
3. Упознавање ученика са правима и обавезама у школи, информације у вези са 
почетком  школске године. 
4. Родитељски састанак. Упознавање са предстојећим задацима васпитне 
проблематике, избор Савета родитеља и одлука о екскурзији. 
5. Припрема реализацију екскурзије 
6. Опредељење ученика за ваннаставне активности. 
7. Помоћ одељењској заједници (давање упутстава за рад) 
8. Договор са ученицима о реализацији темана ЧОС-овима. 
9. Рад на педагошкој документацији 

Октобар: 
 

1. Координација са члановима одељењског већа исвођење првих утисака оситуацији 
у одељењу (проблеми похађања и активног учешћа у редовној,  допунској и 
додатној настави). 
2. Решавање проблема прилагођавања ученика везаних за упис у виши степен 
школовања. 
3. Помоћ ученицима у уређењу учионичког простора. 
4. Радна дисциплина и понашање ученика. 
5. Сарадња са родитељима–индивидуално 
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6. Рад на педагошкој документацији 

Новембар: 
 

1. Анализауспехаи дисциплине на крају првог класификационог периода и мере за 
њихово побољшање 
2. Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима успеха и изостанака 
у првој интерно јкласификацији). 
3. Рад на педагошкој документацији. 
4. Упознавање ученика са  предлозима мера   за  побољшање успеха које  је  донело 
5. Проблеми понашања,разговор о штетности дувана,алкохола и наркотика. 
6. Посета неким часовима у одељењу(из предмета где је слабији успех). 

Децембар: 
 

1. Упознавање са изборним предметима 
2. Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера Наставничког већа 
из првог полугодишта. 
3. Анализа напредовања ученика који показују слабији успех. 
4. Разговор са ученицима о изостајању са наставе: узроции предлози мера 
5. Рад на педагошкој документацији 
6. Помоћ у активностима одељенске заједнице. 

Јануар: 1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог наставног периода 
2. Родитељски састанак 
3. Посета појединим часовима у одељењу. 
4. Анализа рада ученика у заједници ученика. 
5. Прослава школске Славе 

Фебруар: 
 

1. Утврђивање професионалних интереса ученика који намеравају да наставе 
школовање; Сарадња са тимом за каријерно вођење 
3. Праћење и проучавање појединих појава и проблема у образовно-васпитном раду 
одељења и појединаца. 
4. Помоћ у раду одељенске заједнице 
5. Рад на педагошкој документацији 

Март: 
 

1. Упознавање са изборним предметима 
2. Сарадњасародитељим 
3. Разговор са ученицима и анализа потешкоћа у настави појединих предмета 
4. Рад на педагошкој документацији 

Април: 
 

1. Анализа успеха и дисциплине у другом класификационом периоду и мере за 
побољшање успеха. 
2. Родитељски састанак (извештај с акласификације,уз препоруку за појачан надзор 
над ученицима). 
3 . Анализа заинтересованости родитеља за сарадњу (упућивање позива на разговор, 
уколико постоји потреба). 
4. Рад на педагошкој документацији 

Мај: 
 

1. Упознавање са изборним предметима 
2. Разговор са ученицима завршних разреда о питањима професионалне 
оријентације 
3. Појачана сарадња са родитељима током целог месеца. 
4. Рад на педагошкој документацији 

Јун: 
 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог наставног периода 
2. Рад на педагошкој документацији 
3. Сарадња са библиотекаром 
4. Укључивање у организацију и реализацију матурског испита 
5. Разговор са ученицима о њиховим плановима,жељама и могућностима у 
наредном периоду 
6. Организација разредних и поправних испита. 

Август 1. Организација разредних и поправних испита 
2. Сређивање документације 
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4.2.4.1.  План рада одељењског старешине I  разреда 

 
Септембар 

 
 

- Упознавање ученика са Планом рада одељењског старешине, распоредом ЧОС-
ова, календаром годишњих активности, радом библиотеке, планом образовања и 
наставним планом образовног профила; 
- Упознавање ученика са Правилником о дисциплинској и материјалној 
одговорности ученика, кодексом понашања ученика Школе. 
Усмеравање ученика, према њиховим склоностима и способностима, на рад 
слободних активности и факултативне наставе. 

 - Тестирање интелигенције ученика ТРЛ-ом (психолог) 
  

Октобар 
 

- Упознавање ученика са значајем и функцијом организације допунске и додатне 
наставе и иницирање Предлога тих активности за одељењско веће; 
- Праћење редовности похађања наставе и учења; 
- „Meтоде успешног учења" – предавање (у сарадњи са психологом); 
- Упознавање са школским кодексом облачења 
 

Новембар 
 

- Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода 
- Испитивање нивоа адаптације ученика на нову школску средину; 
- Праћење редовности похађања наставе и формулисање Предлога мера за 
побољшање успеха ученика који имају недовољне оцене; 
- Разговор са ученицима о организацији наставе, комуникацији са наставницима 
и о међусобним односима у одељењу ради пружања подршке и помоћи; 
- Радионица „Афирмација тимског духа одељења и оснаживање припадности 
одељењу“ 
- Обележавање "Месеца борбе против алкохолизма и наркоманије" пригодним 
предавањем или пројекцијом филма (у сарадњи са школском организацијом 
Црвеног крста, Канцеларијом за младе); 
- Предавање и разговорна жељене теме (психолог) 
 

Децембар 
 

- Упознавање са правилима друштвеног опхођења и лепог понашања; 
- Посета позоришту или ликовној галерији 
- Упознавање са изборним предметима 
- Радионица „Поштовање правила понашања и социјално прихватљивоих облика 
понашања“ 
 

Јануар 
 

- Анализа успеха и постигнутих резултата на крају  I  полугодишта; 
- Идентификовање и анализа тешкоћа и проблема испољених током  I  
полугодишта и предузимање одговарајућих мера за њихово сузбијање; 
- Анализа узрока изостајања ученика са наставе и предузимање мера за 
спречавање ове појаве. 
- Прослава Школске Славе 
 

Фебруар 
 

- Анализа напредовања ученика који постижу слаб успех и имају потешкоћа у 
праћењу наставног рада и предлог мера за сузбијање ове појаве; 
- Начини и организација сврсисходног провођења слободног времена 
 

Март 
 

- Праћење редовности похађања наставе и успеха ученика; 
- Испитивање интересовања ученика; 
- Упознавање ученика са могућностима хоризонталне и вертикалне проходности 
у школовању. 
- Упознавање са изборним предметима 
- Радионица “Дисриминација у одељењу и начини превазилажења“ 



 82

Април 
 

- Анализа учења и владања у другом класификационом  периоду; 
- Тема у сарадњи са психологом; 
- Праћење и подстицање индивидуалног развоја ученика; 
- Могућности планирања и извођења екскурзије. 
- Радионица“Облици насиља и њихово сузбијање“ 
 

Мај 
 

- Упознавање са изборним предметима 
- Праћење редовности похађања наставе и успеха ученика; 
- Посета позоришту, музеју или ликовној галерији. 
- Обелжавање дана школе 17.5. 
- Радионица „Облици насиља и њихово сузбијање“ 
 

Јун 
 

- Анализа успеха и дисциплине на крају другог наставног периода; 
- Предлози за похвале и награде ученика. 
 

 
 
 
 

4.2.4.2.  План рада одељењског старешине II  разреда 
 

Септембар 
 
 

- Упознавање ученика са Планом рада одељењског старешине, распоредом ЧОС-
ова, календаром годишњих активности, планом образовања и наставним планом 
образовног профила, радом библиотеке... 
- Подсећање ученика на правила живота и рада Школе, на систем и начин 
изрицања васпитно-дисциплинских мера и на делове Закона о средњој школи 
који се односе на ученике; 
- Усмеравање ученика, према њиховим склоностима и способностима, на рад 
факултативних и ваннаставних активности. 
 

Октобар 
 

- Испитивање потребе за организовањем допунске и додатне наставе и 
иницирање Предлога тих активности за одељењско веће; 
- Праћење редовности похађања наставе и учења; 
- Разматрање односа међу ученицима у одељењу: у пружању међусобне помоћи 
и у узајамном опхођењу у различитим ситуацијама (у учионици, на ходницима, 
на школском дворишту, ван школе); 
- Болести зависности: алкохолизам и наркоманија(у сарадњи са психологом). 
 

Новембар 
 

- Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода 
- Указивање на значај континуираног учења и рада за постизање жељених 
ефеката; 
- Праћење редовности похађања наставе и одржавања радне дисциплине на 
часовима; 
- Разговор са ученицима о организацији наставе, комуникацији са наставницима 
и отклањање испољених проблема; 
- Радионица „Насиље-појам, врсте и актери у насилним ситуацијама“ 
 

Децембар 
 

- Упознавање са правилима друштвеног опхођења и лепог понашања; 
- Разговор на тему породица-однос-поштовање-обавезе 
- Упознавање са изборним предметима 
- Радионица „Нанасилна разрада конфликата“ 
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Јануар 
 

- Анализа успеха и постигнутих резултата на крају  I  полугодишта 
- Идентификовање и анализа тешкоћа и проблема испољених током  I  
полугодишта и предузимање одговарајућих мера за њихово сузбијање; 
- Радионица „Предложи акцију“ 
 

Фебруар 
 

- Разговор о ефикасности допунске наставе и разматрање потребе за даљим 
организовањем; 
- Анализа напредовања ученика који постижу слаб успех и имају потешкоћа у 
праћењу наставног рада и предлог мера за побољшање њиховог успеха; 
- Праћење, проучавање и обрада појединих појава и проблема у образовно-
васпитном раду одељења и појединца. 
- Предавање“Одабери друштво “-психолог 
 

Март 
 

- Испитивање узрока изостајања са часова; 
- Планирање и могућност извођења екскурзије; 
- Даље праћење карактеристика биофизиолошког, психолошког, образовног и 
здравственог развоја ученика и утврђивање њихове усклађености са испољеним 
професионалним жељама и интересовањима. 
- Упознавање са изборним предметима 
 

Април 
 

- Анализа учења и владања у другом класификационом  периоду; 
- Тема ( у сарадњи са психологом); 
- Посета позоришту, музеју или ликовној галерији. 
- Предавање „Емоције“- психолог 
 

Мај 
 

- Праћење редовности похађања наставе и успеха ученика; 
- Праћење рада и ангажовања ученика у факултативним наставним и -
ваннаставним активностима; 
- Упознавање са изборним предметом 
- Обележавање дана школе 17.5. 
 

Јун 
 

- Сумирање успеха на крају II полугодишта; 
- Сугестије ученика о садржајима рада на часовима одељењског старешине 

следеће школске године. 
 

 
 
 

4.2.4.3.  План рада одељењског старешине III  разреда 
 

Септембар 
 
 

- Упознавање ученика са Планом рада одељењског старешине, распоредом ЧОС-ова, 
календаром годишњих активности, радом библиотеке... 
- Подсећање ученика на правила живота и рада Школе, на систем и начин изрицања 
васпитно-дисциплинских мера  
- Усмеравање ученика, према њиховим склоностима и способностима, на рад 
факултативних наставних и ваннаставних активности. 
 

 
Октобар 

 

- Испитивање потребе за организовањем допунске и додатне наставе и иницирање 
Предлога тих активности за одељењско веће; 
- Праћење редовности похађања наставе и учења; 
- Разматрање односа међу ученицима у одељењу: у пружању узајамне помоћи и у 
међусобном опхођењу у различитим ситуацијама (у учионици, на ходницима, на 
школском дворишту, ван школе...). 
- Радионица “Асертивна комуникација“ 
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Новембар 
 

- Указивање на значај континуираног учења и рада за постизање жељених ефеката; 
- Праћење редовности похађања наставе и одржавања радне дисциплине на часовима; 
- Разговор са ученицима о организацији наставе и комуникацији са наставницима и 
отклањање испољених проблема; 
- Способност и интерсовања као фактор избора занимања-психолог 
 

Децембар 
 

- Анализа успеха и постигнутих резултата након примењених мера 
- Системи вредности младих. 
- Насиље у породици и партнерским односима ( тема са психологом). 
 

Јануар 
 

- Идентификовање и анализа тешкоћа и проблема испољених током  I  полугодишта 
и предузимање одговарајућих мера за њихово сузбијање; 
- Правилна исхрана. 
 

Фебруар 
 

- Разговор о ефикасности допунске наставе и разматрање потребе за даљим 
организовањем; 
- Анализа напредовања ученика који постижу слаб успех и имају потешкоћа у 
праћењу наставног рада и предлог мера за побољшање њиховог успеха; 
- Праћење, проучавање и обрада појединих појава и проблема у образовно-васпитном 
раду одељења и појединца. 
 

Март 
 

- Испитивање узрока изостајања са часова; 
- Планирање и могућност извођења екскурзије; 
- Даље праћење карактеристика биофизиолошког, психолошког, образовног и 
здравственог развоја ученика и утврђивање њихове усклађености са испољеним 
професионалним жељама и интересовањима; 
- Информисање ученика о медицинским и социјалним импликацијама болести 
зависности. 
- Радионице самопроцене и самоупознавања-психолог 
 

Април 
 

- Анализа учења и владања у протеклом периоду; 
- Испитивање ставова према уписаном образовном профилу; 
- Радионица о писању радне биографије и припрема за разговор са послодавцем-
психолог 
 

Мај 
 

- Праћење редовности похађања наставе и успеха ученика; 
- Праћење рада и ангажовања ученика у факултативним наставним и ваннаставним 
активностима; 
- Обележавање дана школе 17.5. 
- Радионица „Предрасуде и стереотипи“. 
 

Јун 
 

- Сумирање успеха на крају   II   полугодишта; 
- Предлози за похвале и награде ученика; 
- Сугестије ученика о садржајима рада на часовима одељењског старешине за 
следећу школску годину 
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4.2.4.4.  План рада одељењског старешине завршних разреда 

 
Септембар 

 
 

- Упознавање ученика са Планом рада одељењског старешине, распоредом ЧОС-
ова, календаром годишњих активности, радом библиотеке... 
- Подсећање ученика на правила живота и рада Школе, систем и начин изрицања 
васпитно-дисциплинских мера  
- Усмеравање ученика, према њиховим склоностима и способностима, на рад 
факултативних наставних и ваннаставних активности. 
 

Октобар 
 

- Иницирање Предлога за организовање допунске и додатне наставе; 
- Праћење редовности похађања наставе и учења; 
- Припрема за породицу и брак – зрелост за брак и породицу. 
 

Новембар 
 

- Разговор са ученицима о организацији наставе, комуникацији са наставницима 
и о међусобним односима у одељењу; 
- Учење и владање у протеклом периоду; 
- Упознавање ученика са могућностима вертикалне проходности у школовању. 
 

Децембар 
 

- Сајам образовања 
- Детаљно упознавање са Правилником о полагању матурског односно завршног 
испита. 
- Анкета о професионалном опредељењу ученика-психолог 
 

Јануар 
 

- Анализа успеха постигнутог на крају I  полугодишта 
- Идентификовање и анализа тешкоћа и проблема у I полугодишту и 
предузимање мера за  њихово сузбијање; 
- Остваривање субјекатске позиције ученика из ученичке перспективе на 
завршетку школовања. 
- Родно засновано насиље-вршњачки едукатори који су прошли обуку у току 
2017/2018 
 

Фебруар 
 

- Праћење и проучавање појединих појава и проблема у образовно-васпитном 
раду одељења и појединаца. 
 

Март 
 

- Анализа успеха и владања у протеклом периоду; 
- Познавање самога себе и односи са околином; 
- Планирање и могућности извођења екскурзије. 
 

Април 
 

- Упућивање ученика у захтеве и начин израде матурског односно завршног 
рада; 
- Анализа узрока изостајања са наставе и доношење мера за сузбијање ове појаве. 
- Утврђивање професионалних интереса ученика који намеравају да наставе 
школовање 
- Како савладати трему пред пријемни испит-психолог 
 

Мај 
 

- Сумирање резултата рада у току наставне године; 
- Примедбе и запажања ученика о образовно-васпитном раду у току школовања. 
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Одељењске старешине за школску 2018./19. годину  

I1 Катарина Марковић III1 Татјана Тешић 
I2 АлександарЛазић III2 Снежана Бојовић 
I3 Снежана Зечевић III3 Вангелија Граовац  
I4 Соња Перовић Матић III4 Надица Рајчић 
I5 Дејан Јанковић III5 Бојан Матејић 
    

II1 Неда Загорчић IV1 Мирјана Трифуновић 
II2 Оливера Бећић IV2 Драгомир Кривчевић 
II3 Тања Гавриловић  IV3 Ева Бајчетић 
II4 Милена Јашовић IV5 Слободанка Милијашевић 
II5 Милош Мирчевски IV6 Драган.Ђорић 

    
 
 

 
 

4.3. Оперативни планови рада Стручних већа 
 
           У школи постоје следећа стручна већа: 
              - веће наставника српског језика и књижевности 
              - веће наставника страних језика 
              - веће наставника математик и информатике 
              - веће наставника друштвене групе предмета 
              - веће наставника прехрамбене групе предмета 
              - веће наставника хемије,физике и хемијске технологије 
              - веће наставника биологије 
              - веће наставника физичког васпитања 

- веће наставника здравствене струке 
          Стручна већа раде у седницама. Радом стручног већа руководи један од наставника кога 
сваке године бира наставничко веће. Стручно веће утврђује свој програм рада за сваку школску 
годину. 
   Обавезе стручнихвећа су следеће : 

 Припрема основе годишњег плана рада, утрврђује распоред остваривања тематских 
целина и наставних јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја 
општеобразовних, стручних предмета и практичне наставе. 

 Утврђује облике, методе и средства коришћења адекватне школске опреме и 
наставних средстава. 

 Разрађује вежбе код остваривања практичне наставе у лабораторији 
 Усклађује индивидуалне планове рада наставника 
 Предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја 
 Предлаже поделу предмета на наставнике за наредну школску годину 
 Прати остваривање програма и даје предлоге за именовање измену или допуну. 
 Прати уџбенике и другу стручну литературу и даје предлоге наставничком већу за 

коришћење 
 Обавља и друге послове које су му Законом или Статутом школе дати у надлежност 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
 
Септембар: 

 
 Усвајање плана рада 
 Усаглашавање ставова о избору уџбеника у настави 

српског језика и књижевности 
 Избор наставника за руковођење активом 
 Предлози за листу о 40-часовној радној недељи 
 Дискусије у вези са применом стандарда у настави 

српског језика и књижевности 
 Планирање и распоред додатне,допунске наставе и 

ваннаставних активности 

Руководилац Cтручног 
Већа наставника српског 

језика: 
БиљанаСтевановић 

Октобар :  Планирање писмених задатакаи контролних вежби 
 Избор наставних метода према темама 
 Помоћ члановима стручног већа, менторски рад са 

кандидатима за полагање стручног испита 
 Посета сајму књига 

Веће наставника српског 
језика и књижевности 

Новембар:  Усаглашавање критеријума оцењивања 
 Иновације у настави 
 Предлози листе семинара за стручно усавршавање 
 Осмишљавање свечаности поводом Св. Саве 

(рад са децом кроз секције: драмску, рецитаторску, литерарну, 
новинарску) 

Већа наставника српског 
језика, музичке културе 

и веронауке 
 

Децембар:  Уједначавање ставова и захтева у односу на структуру 
ученика 

 Избор тема за матурски рад 

Веће наставника српског 
језика и књижевности 

Јануар:  Анализа рада у првом наставном периоду 
 Стручно усавршавање 
 Школска слава Свети Сава (приредба и обележавање) 
 Планирање писмених задатака у другом полугодишту 

Већа наставника српског 
језика, музичке културе 

и веронауке 

Фебруар:  Праћење и реализација програма 
 Примена савремених средстава у настави 
 Учешће у акцији-прикупљање књига за школску 

библиотеку 

Веће наставника српског 
језика и књижевности 

Март:  Усаглашавање критеријума оцењивања 
 Избор чланова комисије за матурске испите 
 Литерарни конкурс на тему толеранције за ученике школе 

Веће наставника српског 
језика и књижевности 

Април:  Организација посете позоришној представи 
 

Веће наставника српског 
језика и књижевности 

Мај:  Анализа слободних активности по секцијама 
 Коначан избор тема за матурски испит 

 

Веће наставника српског 
језика и књижевности 

Јун:  Раелизација матурских испита 
 избор најбољег матурског испита 
 Анализа рада стручног већа наставника српског језика и 

књижевности 

Веће наставника српског 
језика и књижевности 

Август:  Припрема за наредну школску годину 
 Подела часова српског језика и књижевности 

 

Веће наставника српског 
језика и књижевности 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 
Септембар: 

 
- Избор новог руководства 
- Усвајање плана рада 
- Подела предмета на наставнике 
- Предлог поделе разредних старешинстава 
- Предлози за листу о 40 –радној недељи 

Руководилац 
Стручног већа: 

 

Октобар : - Планирање писмених задатака                     
- Набавка средстава за рад 
- Осмишљавање додатне и допунске наставе и слободних 
активности 
- Предлози листе семинара за стручно усавршавање 
- Посета Сајму књига 

Бајчетић Ева 
 

Новембар: - Усаглашавање критеријума оцењивања 
- Иновације у настави 
- Усаглашавање планова са модернизованим садржајима 

 

Децембар:  - Сарадња са стручним већима унутар школе 
 - Анализа допунског и додатног рада  
 - Уједначавање ставова и захтева у односу на структуру 
ученика 

 

Јануар: - Анализа рада у првом наставном периоду 
- Планирање писмени задатака у другом наставном периоду 
- Стручно усавршавање 

 

Фебруар: - Праћење и реализација плана и програма рада 
- Примена савремених средстава у настави 

 

Март: - Усаглашавање критеријума оцењивања   
Април: - Анализа реализације наставе  

Мај: - Усаглашавање критеријума оцењивања 
- Анализа нових издања уджбеника страних језика 

 

Јун: - Анализа реализације планираног градива 
- Анализа успеха 

 

Август: - Подела ученика на групе  
- Подела предмета на наставнике 

 

 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА  ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 
 

Септембар: 
 

- Избор новог руководства 
- Усвајање плана рада  
- Предлози за листу о 40 –радној недељи 
- присуство чланова већа обуци организованој од стране 
Регионалног центра 
- Сарадња са другим стручним већима 

Руководилац 
Стручног већа: 

 

Октобар : - Избор наставних метода према темама  
- Помоћ члановима стручног већа , менторски рад са 
кандидатима за полагање стручног  испита 
- Дискусије о новим наставним плановима 
- Набавка средстава за рад 
- Осмишљавање додатне и доопунске наставе и 
слободних активности 
- Посета Сајму књига 
- Сарадња са другим стручним већима 

Милош Мирчевски 
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Новембар: - Усаглашавање критеријума оцењивања 
- Иновације у настави 
- Сарадња са другим стручним већима 

 

Децембар: - Сарадња са стручним већима унутар школе 
- Анализа допунског и додатног рада  
- Уједначавање ставова и захтева у односу на структуру 
ученика 
- Упознавање са изборним предметима  

 

Јануар: - Анализа рада у првом наставном периоду  
- Сарадња са другим стручним већима 

 

Фебруар - Праћење и реализација плана и програма рада 
- Примена савремених средстава у настави 
- Сарадња са другим стручним већима 

 

Март: -  Усаглашавање критеријума оцењивања 
- Сарадња са другим стручним већима 
- Анализа изборних предмета 

 

Април: - Анализа додатне и допунске наставе  
- Сарадња са другим стручним већима 

 

Мај: - Усаглашавање критеријума оцењивања 
- Сарадња са другим стручним већима 
-  Анализа изборних предмета 

 

Јун: - Анализа рада, реализације додатне и допунске наставе 
- Сарадња са другим стручним већима 

 

Август: - Подела ученика на групе  
- Предлог поделе разредних старешинстава 
- Сарадња са другим стручним већима 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ХЕМИЈЕ, ФИЗИКЕ И ХЕМИЈСКЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ  

Време Садржај Облик Носиоци активности 

Септембар 
 

- усвајање коначне листе поделе часова 
- измене и усвајање плана рада Стручног 
већа за школску 2017/18. 
- усаглашавање наставних планова и 
програма 
- планирање стручног усавршавања 

 
разговор 

Руководилац Стручног 
већа: 

 
 Драгомир Кривчевић 

Октобар 

- усаглашавање критеријума оцењивања 
- избор ученика за додатну и допунску 
наставу 
- организовање посете Сајму заштите 
животне средине 
- организовање посете Сајму књига   

присуство 
сајму, 

разговор 

 
чланови већа, 

ученици 

Новембар 

- анализа коришћења наставних средстава 
- праћење реализације вежби, практичне и 
блок наставе 
- стручно усавршавање 
- успех ученика на крају првог 
класификационог периода 

 
присуство 
семинару, 
разговор 

чланови већа, 
организатори семинара 

Децембар 

- уједначавање ставова и захтева у 
зависности од структуре ученика у одељењу 
- припрема за презентацију школе 
- посета фестивалу науке од 15.-18.децембра 
- предлог области за матурски испит  
-Упознавање са изборним предметима 

присуство 
сајму, 

разговор 

чланови већа, 
ученици 

Јануар 
-анализа критеријума оцењивања 
-припрема ученика за такмичење 

разговор чланови већа 

Фебруар 

- континуирано праћење напредовања 
ученика 
- анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта 
Опредељивање ученика за облати и изборне 
предмете за матурски испит 

разговор чланови већа 

Март 

- припрема ученика за републичко 
такмичење 
- детаљна израда питања за матурски и 
завршни испит 
- стручно усавршавање 
Анализа изборних предмета 

договор, 
присуство 
семинару 

чланови већа 

Април 

- такмичење ученика 
- праћење реализације свих облика наставе 
- формирање комисија за матурски и 
завршни испит 
- учешће на семинару "априлски дани 
просветних радника Србије" 
Извлачење тема за матурскипрактични рад 

договор, 
дрисуство 
семинару 

чланови већа, 
ученици 

Мај 

- анализа резултата такмичења 
- припрема за завршни и матурски испит 
- стручно усавршавање 
Анализа изборних предмета 

разговор чланови већа 

Јун 

- организација и реализација матурских и 
завршних испита 
- анализа реализације свих облика 
образовно-васпитног рада 
- анализа резултата матурских и завршних 
испита 

разговор чланови већа 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ПРЕХРАМБЕНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 
 

Време Садржај Облик Носиоци 
активности 

Август - предлози за план рада стручног већа 
- подела предмета на наставнике 
- предлози за разредне старешине 

- набавка средстава за рад 
- сарадња са другим стручним већима ради 

усаглашавања распореда вежби 
- набавка неопходних наставних средстава, 

помагала и стручне литературе 
- договор око формирања секције за прех 

технологију 

 
 

разговор 

Руководилац 
Стручног већа:  

 
Снежана Зечевић 

 
 

Чланови већа 

Септембар - усвајање плана рада стручног већа за 
школску2018/2019.годину 

- предлози за листу о 40-о часовној радној недељи 
- предлог извођења вежби,практичне и блок 

наставе 
- избор наставних метода према наставним 

темама и модулима 
- распоред наставне грађе, методичко обликовање 

појединих наставних јединица 
- праћење рада наставника почетника 

(менторство) 

 
 

Разговор и 
договор 

 
 

Чланови већа 
 

Октобар - иновације у настави 
- усаглашавање критеријума оцењивања 

- избор ученика за додатну и допунску наставу 
- посета Сајму књига 

- обележавање светског дана хране 16. 10. 

 
 

разговор 

 
Чланови већа 

Новембар - анализа коришћења  наставних средстава 
- реализација свих видова наставе 

- посета Међународном сајму вина,хране и 
опреме у Београду 

- анализа примењених метода у васпитно –
образовном раду 

- анализа рада секције за прехрамбену 
технологију 

 
 

Разговор 
Извештај 

руководиоца 
секције 

 
 

Чланови већа и 
ученици прехрамбене 

струке 

Децембар - уједначавање ставова и захтева у зависности од 
структуре ученика у одељењу (Сарадња са тимом 

за самовредновање) 
- посета фестивалу науке 

 
 

разговор 

 
Чланови већа 

- анализа успеха ученика на крају другог 
полугодишта 

Јул 
- исказивање потребе за наставним 
средствима 
- предлог поделе часова 

договор чланови већа 

Август 

- предлози за план рада стручног већа 
- подела предмета на наставнике 
- усвајање распореда часова за вежбе 
- предлози за листу о 40-о часовној радној 
недељи 
- предлози за разредне старешине 
- набавка наставних средстава 
- сарадња са другим Стручним већима ради 
усаглашавања распореда вежби 

договор чланови већа 
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- Упознавање са изборним предметима 
Јануар - анализа критеријума оцењивања 

- стручно усавршавање 
- праћење реализације вежби,практичне и блок 
наставе 
- предлог области за матурски и завршни испит 

 Чланови већа 

Фебруар - континуирано праћење напредовања ученика 
- договор о  матурском испиту 
- разматрање организације и облика рада у 
допунској и додатној настави 

 
разговор 

Чланови већа 

Март - анализа критеријума оцењивања 
- разговор на тему : примена савремених 
дидактичких облика у настави 
- разрада методологије  матурског испита 
- обележавање међународног дана вода 22.3. 
- анализа изборних предмета 

 
 

Разговор и 
договор 

 
Чланови већа 

Април - такмичење ученика 
- праћење реализације свих облика наставе 
- формирање комисија за матурски и завршни 
испит 
- презентација струке у основним школама 
- организовање сусрета наших ђака – студената са 
ученицима завршних разреда 

Разговор и 
договор 

 
Чланови већа 

Мај - анализа резултата такмичења 
- припрема за завршни и матурски испит 
- посета Међународном сајму пољопривреде у 
Н.Сад 
- анализа рада секције за прехрамбену 
технологију 
- анализа изборних предмета 

 
Разговор 
Извештај 

руководиоца 
секције 

 
 

Чланови већа и 
ученици 

Јун - организација и реализација матурских испита 
- анализа реализације свих облика образовно-
васпитног рада 
- анализа резултата матурских и завршних испита  
- избор модула за нова одељења 

 
 

договор 

 
 

Чланови већа 

Jул - исказивање потреба за наставним средствима 
- предлог поделе часова  

разговор Чланови већа 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
 

Bреме 
 

Cадржај Hосиоци активности 

Август - предлози за план рада стручног већа 
- Припреме за наредну школску годину 
 

Руководилац Стручног  
већа: 

 
Надица Рајчић 

Септембар - Избор новог руководства 
- Усвајање плана рада 
- Подела предмета на наставнике 
- Предлози за листу о 40 –радној недељи 
- Школско такмичење у фудбалу 

 
Чланови већа 

Октобар - Помоћ члановима стручног већа,  
 менторски рад са кандидатима за полагање стручног  испита 
- Дискусије о новим наставним плановима                         
- Набавка средстава за рад 
- Осмишљавање слободних активности 

 
Чланови већа 

Новембар - Иновације у настави 
- Анализа рада у првом наставном периоду 

 
Чланови већа 

Децембар - уједначавање ставова и захтева у зависности од 
структуреученика 
- Упознавање са изборним предметима  

 
Чланови већа 

Јануар - Стручно усавршавање  
Чланови већа 

Фебруар - Праћење и реализација плана и програма рада 
- Извештаји са семинара 

 
Чланови већа 

Март - Школско такмичење у гимнастици 
- Упознавање са изборним предметима 

 
Чланови већа 

Април - Школско такмичење у атлетици  
Чланови већа 

Мај - Анализа слободних активности по секцијама     
- Упознавање са изборним предметима 

 
Чланови већа 

Јун - Анализа рада, реализације додатне и допунске наставе 
- Упознавање са изборним предметима 

 
Чланови већа 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ 
 

Bреме 
 

Cадржај 

 Руководилац Стручног већа: Драган Ђорић 
СЕПТЕМБАР  

 1. Подела часова и задужења. Избор  уџбеника  и  збирки. Набавка наставних 
средстава. Распоред писмених задатака. Избор новог руководства. 

 2.Договор о критеријумима при оцењивању. Корелација наставе математике са 
осталим предметима . 

ОКТОБАР  
 1. Коришћење  кабинета за информатику у настави математике. 
 2. Анализа завршног испита 2016/17. 
 2. Евидентирање ученика за додатну и допунску наставу 

НОВЕМБАР  
 1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода  . Мере за 

побољшање успеха . 
 2. Примена рачунара у настави математике. Коришћење е-збирке. 

ДЕЦЕМБАР  
 1. Договор о учешћу  на  зимским семинарима 
 3. Коришћење  www.matematicaranje .com 

4. Упознавање са изборним предметима 
ЈАНУАР  

 1. Анализа успеха  на крају првог полугођа  
 2. Мере за побољшање успеха. 

ФЕБРУАР  
 1. Коришћење Интернета у настави математике  
 2. Предавање Елементи Риманове геометрије 
 3. Евидентирање и припремање ученика за такмичења 

МАРТ  
 1. Мере за побољшање успеха  
 2. Анализа писмених задатака и контролних вежби 

3.Упознавање са изборним предметима 
АПРИЛ  

 1. Анализа успеха на  крају другог класификационог  периода  
 2. Учешће на  евентуалним пролећним семинарима 

МАЈ  
 1. Проблеми у реализацији неких наставних јединица 
 2. Коришћење едитора у математици 

3.Упознавање са изборним предметима 
ЈУН  

 1. Анализа успеха на крају школске године 
 2. Осврт на предходну школску годину и запажања шта се треба мењати . 

Упознавање са изборним предметима 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bреме 
 

Cадржај  

Септембар: 
 

- Избор новог руководства 
- Усвајање плана рада  
- Предлози за листу о 40 –радној недељи 
- Договор о предлозима области за стручно усавршавање 

Руководилац 
Стручног већа: 

 
Слободанка 

Милијашевић 
Октобар : - Избор наставних метода према темама  

 - Помоћ члановима стручног већа, менторски рад са 
кандидатима за полагање стручног  испита 
- Дискусије о новим наставним плановима 
 - Набавка средстава за рад 

 

Новембар: - Усаглашавање критеријума оцењивања 
- Иновације у настави 

 

Децембар:  - Сарадња са стручним већима унутар школе 
- Уједначавање ставова и захтева у односу на структуру 
ученика 
- Упознавање са изборним предметима 

 

Јануар: - Анализа рада у првом наставном периоду   
Фебруар - Праћење и реализација плана и програма рада 

- Примена савремених средстава у настави 
 

Март: - Усаглашавање критеријума оцењивања  
- Упознавање са изборним предметима 

 

Април: - Усаглашавање критеријума оцењивања 
- Критички осврт на анализу успеха ученика 

 

Мај: - Припрема за одбрану матурског рада 
- Упознавање са изборним предметима 

 

Јун: - Анализа реализације планираног градива 
- Анализа успеха 
- Реализација матурских испита  
- Упознавање са изборним предметима 

 

Август: - Подела ученика на групе  
- Предлог поделе разредних старешинстава 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ЗДРАВСТВЕНЕ СТРУКЕ 
 

Време Садржај Носилац активности 

Септембар 

- Избор новог руководста                                            Руководилац 
Стручног већа:  

Марија Мајсторовић 
Чланови већа 

- Усвајање плана рада    

- Предлози за листу о-40-радној недељи 

Октобар 

- Избор наставних метода према темама             

Чланови већа 

- Помоћ члановима стручног већа  

- Менторски рад са кандидатима за полагање стручног испита  
- Дискусија о новим наставним плановима-примена Просветних 
гласника 9/15 
- Усаглашавање програма предмета који се преклапају 

- Набавка средстава за рад опремање кабинета 

- Осмишљавање додатне и допунске наставе и слободних 
активности -  Секција 

Новембар 

- Усаглашавање критеријума оцењивања, усаглашавање 
распореда вежби 

Чланови већа 
- Стручно усавршавање : Симпозијум главних сестара и 
бабица, професора здравствене неге 
-Припрема за обележавање 1. децембра-Међународног дана 
борбе против СИДЕ 

Децембар 

- Обележавање 1. децембра-Међународног дана борбе против 
СИДЕ 
- Сарадња са стручним већем унутар школе 

Чланови већа - Анализа допунског и додатног рада 

- Уједначавање ставова и захтева у односу на структуру ученика 

- Припрема области за матурски, истицање списка питања за 
практични и теоријски део и изборне предмете 

Јануар 
- Анализа рада у првом наставном периоду (Реализација) 

Чланови већа - Стручно усавршавање 
- Евидентирање и припрема ученика за такмичење 

Фебруар 
- Праћење реализације плана и програма рада 

Чланови већа 
- Примена савремених средстава у настави 

Март 
- Усаглашавање критеријума оцењивања 

Чланови већа 
- Формирање комисија за матурски испит 

Април 

- Анализа додатне и допунске наставе 

Чланови већа 
-Припреме за обележавње 12. Маја дана сестринства 
-Припреме за обележавање Међународног дана борбе против 
дуванског дима 
 

Мај 

- Анализа слободних активности по секцијама 

Чланови већа 
- Реализација такмичења 

- Припрема за матурске испите 
- Присуство Мајским сусретима здравствених радника 
Србије 

Јун 

- Реализација матурских испита 

Чланови већа - Анализа изведених испита 

- Анализа рада, реализације додатне и допунске наставе 
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4.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ  АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  
И РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Стручни активи за развојно планирање и развој школског програма су формирани у складу 

са чланом 133. Закона о основама система образовања и васпитања и раде у следећим саставима: 
 
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА: 
 

 Поштић Жељко, в.д. директора  Ана Стојановић, професор 
прехрамбене групе предмета 

 Јовковић Јелена, психолог    Катарина Марковић, професор хемије 

 Урошевић Јелена, наставник здраствене неге  
 Слађана Симоновић, професор хемијско –

технолошке групе предмета 

 Иван Марковић, професор физичког 
васпитања 

 Александар Богићевић, професор 
информатике 

  
Чланови тима за Развој школског програма су у обавези да и ове године учествују у 

интегрисању нових Правилника за заједничке и стручне предмете у свим подручјима рада у 
постојеће планове и програме представљене Школским програмом, пратећи упутство 
МПНТ.Чланови тима имају задатак да спроводе активности које ће омогућити реализацију 
Школског програма. Њихове активности могу бити интегрисане у задатке Стручног актива за 
Развојно планирање. Чланови стручног актива су донели план рада за школску 2018/2019.год. 
 

Време 
реализације 

 

Програмски садржаји 
Носиоци 

активности 

 
 
 
 

Септембар 2018. 

- Конституисање Стручног актива 
Усвајање годишњег плана и програма рада 
- Анализа постојећег школског програма 
- План ажурирања школског програма у 

складу са постојећим образовним 
профилима 

- Усклађивање Школског програма са 
променама у наставном плану и програму 

 

Чланови Тима за 
развој ШП 

 

 
 
 
 

Октобар - 
Децембар 2018. 

- Усклађивање Школског програма са 
променама у наставном плану и програму 

- Анализа реализације и праћења Школског 
програма 

- Анализа слабости Школског програма 
- Предлози за подизање квалитета 

Школског програма 
- Праћење реализације Школског програма 

- Праћење и евалуација педагошке 
документације 

 

Чланови Тима за 
развој ШП 

 

 
Јануар - Јун 2019. 

 
 
 
 

- Израда Школског програма за  2019/2020, 
2020/2021. и 2021/2022.и 2022/2023 

школску годину 
- Усклађивање Школског програма са 

променама у наставном плану и програму 
- Усклађивање ШП са планом уписа у 
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наредну годину 
- Праћење и евалуација педагошке 

документације 
 

Август 2019.  Извештај о реализацији Школског 
програма 
 

Извештај о реализацији плана рада 
Стручног актива за развој школског 

програма 

Чланови Тима за 
развој ШП 

 

 
 
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ: 
 

 Поштић Жељко, в.д. директора  представник Савета родитеља 
 Јовковић Јелена, психолог    представник Ученичког парламента 
 Јелена Ресавац, професор енглеског 
 Кривчевић Драгомир, професор 

хемије 

 Јасмина Првуловић, наставник здравствене 
неге 

 Мирјана Васиљевић, професор 
хемијско-технолошке групе 
предмета 

 представник локалне самоуправе 
 представник савета родитеља 
 представник ученика 

 Слађана Илић, наставник практичне 
наставе 

 

 
 Предлог акционог плана  Школског развојног плана за школску 2018/ 19. годину предвиђа 
активности које нису реализоване у претходној школској години, као и активности из области 
квалитета НАСТАВА И УЧЕЊЕ у сегменту који је врло битан за континуирани процес 
напредовања и ПОДРШКА УЧЕНИЦИМАу циљупостизања већег учешћа ученика у радушколе. 
 
Област квалитета: ЕТОС 
 
1. ЦИЉ: ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА КОМУНИКАЦИЈЕ И МЕЂУЉУДСКИХ 

ОДНОСА 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ/ ОДГОВОРНИ РОК 

 
1.1. Обучити 
наставнике 
и ученике 

семинарима у 
организацији 

Министарства, 
Регионалног 

центра, 
Пројеката  
реформи 

образовања, 
издавача 
стручне 

литературе, 

1.1.1. Прикупљање 
предлога 

чланова стручних 
већа о потреби за 
обукама чији су 
ефекти усмерени 

наунапређење 
комуникације 

међупојединцима и у 
групи 

 
1.1.2. Израда плана 

едукација 
 

1.1.1. Председници 
Стручнихвећа/директор/

тим 
 

1.1.2. Педагошки колегијум/ 
директор/тим 

 
1.1.3. Стручњаци 
предвиђениКаталогом(Т
ренери) /директор/тим 

 
1.1.4. Учесници обуке/ 

директор/тим 

Перманентни задатак 
за време важења овог 

ШРП 
(предлози Стручних 

већа у Годишњим 
лановима сваке 
школске године, 
евалуације у јулу 

сваке школске 
године. 
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НВО 1.1.3. Реализација 
плана 

стручногусавршавања 
 

1.1.4. Извештавање о 
учешћу 

насеминарима и свим 
осталим 

облицима стручног 
усавршавања укоје су 

укључени актери 
школског 

живота 

 

1.2. Едуковати 
родитеље 

и наставнике о 
развојним 

проблемима 
ученика 

1.2.1. Реализација 
стручних 

предавања за 
Наставничко 

веће,Савет родитеља, 
одељењскестарешине 
и родитеље одељења 

 
1.2.2. Излагање 

едукативног 
материјала – зидне 
новине и сајтшколе 

1.2.1. Представници школе  
и''гости''/Стручна 
служба/т/Тимови 

 
1.2.2. Школска Стручна 

служба, Ученички 
Парламент/Стручна служба 

/Тимови 

Перманентни циљ у 
току свске школске 

године,ажурурати на 
сајту школе промене 

и новости из ове 
области 

1.3. Побољшати 
систем 

мотивације 
 
 
 

1.3.1. Ревизија 
Правилника о 

награђивању ученика 
и члановаколектива 

 
1.3.2. Усвајање 
Правилника о 
Награђивању 

 
1.3.3. Организовање 

дружења, 
излета и екскурзија за 

чланове 
колектива 

1.3.1. Педагошки колегијум, 
Секретар, Ученичкипарламент/ 

Директор 
 

1.3.2. Наставничко већеи 
Школски одбор/Директор 

 

Март 2019. 
Трећа активност ће 
се одвијати према 

актуелним понудама. 
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Област квалитета : НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
2. ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ  

 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ/ ОДГОВОРНИ РОК 

2.1. 
Примењивaти 

активне 
методе учења у 

настави 
 

2.1.1.Примена метода 
активног 

учења-радионице, 
вишефронтална настава, 

савремене методе у 
реализацији 

наставеповећана за 20% 
.у односу напериод 
претходног периода 

 
2.1.2. Обука и примена 
неколико савремених 

метода  учења 
 

2.1.3. Сваке године 
реализовати шест 

(најмање) угледних 
часова годишње 

2.1.1. Наставници и стручна 
служба/ директор/ 

организатор практиче 
наставе 

 
2.1.2. Представници 

стручних већа, стручна 
служба/ директор/органзатор 

практичне наставе 
 

2.1.3.Наставници,стручна 
служба/  директор 

 
 

Евалуација-Мај 
2016, 2017, 2018, 

2019. 

2.2. 
Унапређивати 

процес 
оцењивања 

 

2.2.1. Прикупљени 
подаци о 

процедурама које 
наставници 

практикују при 
оцењивању 

 
2.2.2. Усклађено 

постојеће стање са 
законским одредбама и 
потребама школе, при 

изради Процедура–
Правилника 

 
2.2.3. Правилник 

презентован иусвојен 
 

2.2.4. Родитељи упознати 
са 

Правилником о 
оцењивању 

 
2.2.5. Редовно се прати 
динамика оцењивања 

 

2.2.1. Педагошки 
колегијум,Тим за 

реформе,стручна служба 
 

2.2.2. Педагошки колегијум. 
и секретар/Директор 

 
2.2.3. Директор и одељењске 

старешине 
 

2.2.4. Одељењске старешине 
и родитељи,представници 

одељења у Савету родитеља/ 
Одељењске старешине 

 
2.2.5. Одељењске старешине/  

директор 

Евалуација-Мај 
2016, 2017, 2018, 

2019 
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Област квалитета: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
2. ЦИЉ:  ПОДИЗАЊЕ НИВОА ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ПОСТИЗАЊЕМ 

ВЕЋЕГ УЧЕШЋА УЧЕНИКА У РАДУ ШКОЛЕ 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ/ 

ОДГОВОРНИ 
РОК ОВИ/ 

ЕВАЛУАЦИЈА 
3.1. Мотивисати ученике 
да више испољавају своје 
могућности, квалитете и 

интересовања 
 

3.1.2. Усклађивање темпа 
рада и прилагођавање 

наставних планова, 
наставних материјала и 
метода рада ученицима 

 
3.1.3. Мотивисање 

ученика 
 

3.2.1. Подстицање 
ученика на додатни и 

допунски рад 
 

3.3.1. Развијање 
процедура за рад по 

ИОП-у 
 

3.3.2. Мотивисати 
ученикекојима је 
потребна посебна 
подршка да више 
испољавају своје 

могућности, квалитете и 
интересовања 

 
3.3.3 Усклађивање 

индивидуалних планова, 
наставних материјала и 
метода радапредметних 

наставника истих 
одељенских већа 

 

3.1.1. Организовање радионица 
и секција где ученици 

растерећеније учествују у 
праћењу наставног плана и 
програма и показују своја 

интересовања ка одређеним 
темама 

3.1.2.1. Прављење мањих група 
ученика по њиховим 

достигнућима где је могуће 
посветити се сваком ученику и 

дати му додатну подршку и 
помоћ ако је потребна 

3.1.3.1. Посебну подршку 
показати према даровитим 
ученицима и на редовној и 
додатној настави и пратити 

њихов рад 
3.1.3.2. Осмишљавање 
наставних материјала 

3.1.3.3. Упућивање ученика да 
користе адекватне  сајтове 

3.1.3.4. Подстицање ученика да 
учествују у креирању 

мултимедијалних пројеката,и 
користе стечена знања из 

информатике и повежу их са 
наставом других предмета 
3.2.1.1. Посветити пажњу 

даровитим ученицима, 
осмишљавати програме којима 

се покривају њихова 
интересовања 

3.2.1.2. Осмислити начине 
похваљивања и истицања 

добрих резултата 
3.2.1.3.Подстицати ученика да 

учествују на такмичењима 
3.2.1.4. Промовисати секције за 

које ученици показују 
интересовања 

 
3.3.1.1. Идентификовање и 

евидентирање ученика којима 
је потребна додатна подршка 

3.3. 2.1. Израда ИОП-а 
3.3.3.1. Праћење постигнућа 

ученика на основу ИОП-а 

Чланови свих 
стручних већа, 

разредне 
старешине и 
предметни 
наставници 

3.1. На крају 
сваког месеца 
анализирати 
оствареност 

циљева 
3.1.2. Јун 2019 
3.2. јун 2019. 
3.3. до краја 

школске године, и 
наредна школска 

година 
4.1. У току сваке 
школске године 

 
 
 
 



 102

Област квалитета: РЕСУРСИ 
3. ЦИЉ: ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО–ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

ШКОЛЕ 
 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ/ 
ОДГОВОРНИ 

РОК 
4.1. Уређење 

простора 
око школе и 
ограђивање 
школског 
дворишта 

 

4.1.1. Правна регулација 
власништва над 

земљиштем окошколе 
 

4.1.2. Обезбеђење буџета 
 

4.1.3. Организација 
радова 

 
4.1.4. Реализација радова 

 

4.1.1. Секретар и 
Директор 

 
4.1.2. Задужени 
тим/Директор 

 
4.1.3. Директор и 
ангажовано лице 

 
4.1.4. Ангажовани 

Извођачи/ 
Потписници 

Септембар 2018. на даље 
–континуирано у  складу 

са прибављеним 
средствима 

4.2. Развијање 
еколошке 

свести 
 

4.2.3. Постављање 
контејнера запапир и 
пластику и канти за 

смеће 
 

4.2.4. Поправка клупа 

4.2.3. Ангажована 
лица/Директор 

 
4.2.4 Ангажована 

лица/Директор 

Септембар 2017. на даље 
- континуирано 

4.3. Замена  прозора 
и врата, поправка 

учионица 
 

4.3.1. Израда пројекта 
 

4.3.2. Прибављање 
дозволе 

 
4.3.3. Обезбеђивање 

буџета 
 

4.3.4. Организација 
радова 

4.3.1 Директор 
 

4.3.2. Секретар/ 
Директор 

 
4.3.3. Тим локалне 

заједнице/Директор 
 

4.3.4. Ангажовано 
лице/Директор 

Потписници 

Септембар 2018. - 
И  даље према 

оствареном буџету за ту 
намену 
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4.5. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 
 Педагошки колегијум чине:директор школе, помоћник директора, психолог и руководиоци 
стручних већа за област предмета.  
Ове  школске године чланови педагошког колегијума су: 
 
      1. Жељко Поштић – в. д. директора школе 
      2. Јовковић Јелена - психолог 

3. Снежана Зечевић - стручно веће наставника прехрамбене групе предмета 
4. Драган Ђорић - стручно веће наставника математике информатике 

      5. Драгомир Кривчевић - стручно веће наставника  хемије,физике и технологије 
6. Биљана Стевановић - стручно веће наставника српског језика и књижевности 
7. Нaдица Рајчић - стручно веће наставника физичког васпитања 
8. Мирчевски Милош - стручно веће наставника друштвене групе предмета 

 9. Слободанка Милијашевић - стручно веће наставника биологије 
10. Марија Мајсторовић - стручно веће наставника здравствене струке 
11. Бајчетић Ева - стручно веће наставника страних језика 
12. Катарина Марковић - професор хемије, председник стручног актива за развој школског       

програма 
13. Александар Лазић, председник тима за унапређење квалитета рада пколе 
14. Мирјана Васиљевић, председник тима за развој међупредметних компетенција 

 
 Педагошким колегијумом преседава и руководи директор школе. 
 Педагошки колегијум се стара о осигурању и унапређивању квалитета образовно-
васпитног рада школе;прати остваривање програма образовања и васпитања,стара се о 
остваривању циљева  и стандарда постигнућа; вреднује резултате рада наставника и стручних 
сарадника; прате и уврђују резултате рада ученика, преузимају мере за јединствени усклађен рад 
са ученицима у процесу образовања и васпитања и решава друга стручна питања образовно-
васпитног рада 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

месец Програмски садржај облик Реализатор 
 

Август  Доношење и усвајање плана рада педагошког 
колегијума за 2018/2019.год 

 Анализа и евалуација постигнућа ученика и 
стандарда постигнућа на крају школске 

2017/2018.год 
 Мере унапређења васпитно-образовног рада 

 Израда глобалних и месечних планова 
 Подела часова у оквиру стручних већа 

Договор 
Дискусија 

Чланови пед. 
колегијума 

Септембар  Предлог плана стручног усавршавања 
наставника 

 Анализа рада тима за самовредновање рада 
школе 

 Организовање педагошко-инструктивног 
увида и надзора 

 Усвајање плана рада Тима за СТИО 
 Распоред додатне, допунске наставе, ЧОС-а 

и секција 

Договор 
Дискусија 

Чланови пед. 
колегијума 

Октобар  Усвајање ИОП-а и анализа рада Тима за 
СТИО 

Договор 
Дискусија 

Чланови пед. 
колегијума 
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 Извештај рада тима за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и дискриминације 

 Рад ученичког парламента 
 Организовање посете Сајму књига у 

Београду 
Новембар  Анализа остварених резултата у настави у 

току првог класификационог периода 
 Редовност похађања наставе 

 Мере побољшања редовности похађања 
наставе 

 Mере унапређења васпитно-образовног рада 
 Учешће ученика на такмичењима 
 Стручно усавршавање наставника 

 Праћење рада приправника и ментора 

Дискусија 
Анализа 
Договор 

 

Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Децембар  Договор о плану уписа за школску 2017/18 
годину 

 Рзматрање и усвајање школског програма 

Анализа 
Дискусија 

Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Јануар  Анализа рада стручних  тимова 
 Самовредновање рада школе 

 

Договор 
дискусија 

Члан 
Педагошког 
колегијума 

Фебруар  Анализа остварених резултата у настави на 
крају првог полугодишта 

 Анализа рада тима за Квис и Тима за 
професионални развој 

анализа 
дискусија 

Члан 
Педагошког 
колегијума 

Март  Остваривање развојног плана школе 
 Анализа ваннаставних активности,додатне и 

допунске наставе 

анализа Члан 
Педагошког 
колегијума 

Април  Анализа остварених резултата у току трећег 
класификационог периода 

 Мере побољшања редовности похађања 
наставе 

 Mере унапређења васпитно-образовног рада 
 

анализа 
дискусија 

Члан 
Педагошког 
колегијума 

Мај  Успех и дисциплина ученика 
 Припрема за полагање матурског испита 
 Анализа посете часова и педагошко-

инструктивног рада 
 Остваривање развојног плана школе 

Договор 
Дискусија 

 

Чланови 
стручних већа 

Директор 
Стручни 
срадник 

Јун  Анализа реализације годишњег плана рада 
школе, анализа извештаја о самовредновању рада 

школе, извештаја о раду психолога,  и 
библиотекара, стручних већа,ваннаста вних 

активности, Ученичког Парламента, и 
сопственог рада 

 Анализа стучног усавршавања 

Извештај 
Дискусија 
договор 

Члан 
педагошког 
колегијума 

Током 
школске 

2018/2019. 

Анализа стручно-педагошког и инспекцијског 
надзора над радом школе 

Анализа, 
дискусија 
договор 

Члан 
педагошког 
колегијума 
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4.6. ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 
 Стручни сарадници : 
 У овој школској години од стручних сарадника у школи ће радити психолог и библиотекар. 
 
Психолог : 
 Структура послова : 
    СРУ ----  саветодавни рад са ученицима 
    СРР ----   саветодавни рад са родитељима 
    СРН ----  саветодавни рад са наставницима 
    САР ----  студијско-аналитички рад 
    ПИР -----  педагошко-инструктивни рад 
    ИР   ------  истраживачки рад 
    СУ  -----  стручно усавршавање 
    ОП   ----  организациони  послови 
    ПР  -----   припрема рада 
    РСО ----  рад  у стручним органима 
    ВПД ---  вођење педагошке документације 
 
  4.6.1. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 
 

САДРЖАЈ РАДА Време 
реализације 

I 
Планирање и програмирање, организовање и праћење образовноваспитног рада 
(сарадња са директором и другим учесницима у образовно-васпитном раду) 

 
1. 
 
1.1 
 
1.2   

У оквиру годишњег плана и програма рад школе израдити: 
Припрема годишњег плана рада и месечних планова рада психолога 
Учествовање у изради појединих делова програма школе и то:            

-концепција годишњег програма рада школе (структура)   
- план и програм васпитног рада с ученицима у оквиру програмарада 

одељењскогстарешине, на каријерном вођењу, ментално-хигијенске заштите 
и подстицања развоја ученика,сарадње са родитељима  и др.)   

-програм рада стручних органа   
- планирање програма стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника на нивоу школе   
- обављање огледа (уколико га школа изводи)  

 
 
 
 

Август 
 

 

2. Учествовање у унапређивању опште организације образовно-васпитног рада 
школе ради проналажења рационалних решења за: 

-  упис, формирање, структуирање одељења и група ученика  
  
-   разноврсније и рационалније коришћење времена и простора 
 током године 
-  набавку учила и дидактичког материјала (опремање медијатеке) 
 током године 
-  стручноусавршавање наставника које се изводи на нивоу школе, 
односно актива наставника   

    - обезбеђење услова за тимски рад  
    - реализација програма каријерног вођења 

 
 
 

Јул 
 

Током године 
 

Током године 
 

Током године 
 

Током године 

3. 
 

Учествовање у праћењу и унапређивању (према  могућности и самостално 
организовање) следећих проблема и питања: 
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3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. 
 
3.3. 
 
3.4. 
 
 
 
3.5 

Реализација свих облика образовно-васпитног рада, посебно  током године 
 -  прилагођености програмских садржаја сазнајним и другим 
индивидуалним могућностима ученика   
 током године 
 -  примене савремене организације, облика, метода и средстава рада 
 -  методологија оцењивања 
  - процеса прилагођавања и напредовања ученика у савлађивању плана и 
програма образовања 
  - мотивисања ученика за учење и рад 
  - прати реализацију и координира рад на каријерном вођењу и ментално-
хигијенској заштити ученика 
Увођење нових наставних планова и програма као и осталих иновација које 
се планирају и реализују у школи 
Ефеката образовно-васпитног рада (успеха и понашања ученика) 
 током године 
Ради остваривања наведених послова и задатака праћења учествује и 
израђује инструменте за праћење, присуствује часовима и другим облицима 
образовно-васпитног рада, врши истраживање и др.   
 током године 
Учешће у унапређивању педагошке документације у школи 

 
током године 

 
током године 

 
током године 
током године 
током године 
током године 
 
током године 
током године 
 
 
током године 
 
током године 
 
током године 
 
 
 
током године 

II 
Учешће у реализацији наставног плана и програма  

(сарадња са наставницима, одељењским старешинама и другим учесницима у образовно-васпитном раду)  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У сарадњи са наставницима психолог учествује у: 
- одабирању и примени ефикаснијих система, облика учења, метода и 

средстава рада ради остваривања постављених циљева и задатака, полазећи 
од способности, црта личности, мотивације и других карактеристика ученика 

и потребе за њихов развој; 
- непосредно је у припреми наставника приликом избора, конкретизацији и 

операционализацији циља и задатака који треба да се остваре у оквиру 
појединих садржаја програма наставе и других облика образовно-васпитног 

рада; 
- организацији, припреми и извођењу огледних часова ради демонстрирања 
различитих облика, метода наставе и учења као и других иновација, посебно 

када су они намењени прилагођавању наставе и других облика рада 
психофизичким (сазнајним, развојним) могућностима ученика и потребама 

њиховог развоја; 
- унапређивању оцењивања ученика–увођењу нових и разноврснијих 

поступака оцењивања и вредновања, изради инструмената за објективно 
оцењивање и вредновање (посебно у односу на индивидуалне могућности и 

друге карактеристике ученика); 
- изради програма додатног и других облика рада (акцеленција и др.) који се 
примењују за појединце или групе обдарених и талентованих ученика, избор 

у организације и методологије за реализацију наведених програма; 
- предузимању одговарајућих мера и методици њихове реализације за 

ученике који с тешкоћама и заостајањем савлађују наставу и друге захтеве у 
школи; 

- стручним активима на припремању и реализацији појединих садржаја 
њиховог рада, а посебно праћења остваривања циљева и задатака програма, 
истраживања и огледа које реализује актив, избор наставника актива за рад с 

 
Током године 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
Током године 
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појединим категоријама ученика (обдареним, који заостају у учењу и сл.), 
остваривања програма психолошког усавршавања наставника у активу и др. 

- информисању стручних актива и наставника као и других учесника у 
образовно-васпитном процесу о резултатима својих испитивања, проучавања 

и запажања о нивоу општих интелектуалних и посебних способности; 
карактеристикама мотивације; карактеристикама личности; интересовањима, 

вредностима и ставовима; групној динамици одељења да би се подстакли 
наставници да их користе у раду с ученицима као и у решавању проблема 

који се (или би требало) разматрају на стручним органима; 
- у  реализацији различитих облика психолошког усавршавања наставника и 

стручних сарадника, које се реализују у школи, посебно у вези с 
оспособљавањем наставника за рано препознавање поремећаја у понашању 

ученика и узрасних карактеристика ученика; упућивање наставника у 
процесе, облике и факторе учења; оспособљавање наставника за рад на 
професионалној оријентацији ученика; у упознавању карактеристика 

посебних категорија ученика и специфичности рада са њима и сл.; 
- учествује с менторима у припремању кандидата за полагање стручних 
испита застицање неопходних психолошких знања за рад с ученицима. 

У сарадњи с одељењскимстарешинама, психологучествује у: 
- упознавању одељењских старешина са психолошким карактеристикама 
ученика; 
- избору садржаја, метода и облика рада с одељењем; 
- реализацији садржаја и облика у вези са актуелним питањима из живота и 
рада одељења, каријерном оријентацијом ученика, ментално-хигијенског и 
здравственог васпитања ученика; 
- испитивању узрока поремећаја и решавању интерперсоналних, социјалних 
и других проблем апојединаца и група у одељењу; 
- припреми и организацији родитељских састанака (по потреби учествује у 
реализацији); 

Током године 
 
 
Током године 
 
 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 

III 
Рад с ученицима (појединцима, групама и колективима) 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 

Прикупља све релевантне податке који су значајни за психосоцијални развој 
и учење, (непосредно или коришћењем података од других сарадника). 
Обавља испитивање и дијагностиковање: 

- општих интелектуалних способности, 
- посебних (специјалних) способности, 
- мотивације за школско учење, 
- особина личности ученика, 
- вредносне оријентације и ставова ученика, 
- групну динамику одељења и статуспојединаца (социометрија), 
- склоности и интересовања појединих ученика за одређене образовне 

профиле, 
- професионалних планова и жеља ученика завршних разреда. 

Израђује инструменте за испитивање ученика (анкете, скале, процене, 
тестови знања, социометријски упитници и др.). 
Формира психолошки досије ученика. 
Реализује послове и задатке из области ментално-хигијенске заштите 
ученика (примарне, секундарне и терцијалне превенције). 
Припрема и реализује предавања, трибине и др. облике из области 

Током године 
 
 
 
Септ./октобар 
Током године 
Током године 
Током године 
Током године 
Током године 
 
Септ./октобар 
 
децембар 
 
током године 
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4. 
5. 
 
 
5.1. 
 
 
5.2 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 

педагошке, развојне, социјалне психологије и менталне хигијене 
Обавља психолошко саветовање ученика следећих категорија: 

- неуспешних у настави, 
- с тешкоћама у емоционалном развоју и сазревању (адолесцентна 

криза, депресивне, суицидарни и сл.), 
- са сметњама у физичко-физиолошком развоју, 
- с тежим породичним проблемима (деца без родитеља, разведени, 

алкохолизам и друге болести у породици и сл.), 
- Рад са ученицима који врше повреду правила понашања у школи, не 
придржавају се одлука директора и органа школе, неоправдано одсуствују са 
наставе, или својим понашањем угрожавају друге 

- придошлих ученика из других животних средина (иностранство, из 
подручја захваћених ратом и др.). 
Испитује психолошке чиниоце успеха и напредовања појединих ученика, 
одељења и разреда, предлаже мере за подстицање даљег успеха појединаца, 
група и колектива као и мера за њихов најповољнији развој. 
Испитује психолошке чиниоце неуспеха у савладавању програма у целини 
или појединим предметима и активностима код појединаца, група, одељења 
и разреда, предлаже и учествује у реализацији мера за отклањање неуспеха. 
Индивидуално и групно ради с ученицима на њиховом оспособљавању за 
усвајање рационалних метода учења, коришћења литературе и 
оспособљавању ученика за самообразовање у складу са њиховим 
когнитивним, конативними емоционално-социјалним карактеристикама; 
Учествују у идентификовању обдарених и талентованих ученика, предлаже и 
учествује у реализацији мера за њихов најповољнији развој (додатни 
програми, акцелерација); 
Учествује у реализацији програма рада на каријерном вођењу ученика, 
каријерног вођења, координира рад у овој области на нивоу школе и врши 
професионално саветовање ученика (код сложенијих случајева сарађује са 
специјализованом службом). 
Учешће у раду са ученицима на унапређењу ставова и вредности потребних 
за живот у савременом друштву: стратегије учења и мотивације за учење, 
вештине самосталног учења, концепт целоживотног учења, социјалне 
вештине (ненасилнакомуникација, конструктивнорешавање проблема, 
интеркултуралнакомуникација и уважавање различитости), здрави стилови 
живота, вештине доношењаодлука и др. 

септ./октобар 
током године 
 
 
током године 
 
 
Током године 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
 
Септ./октобар 
 
 
 
током године 
 
 
 
током године 

 
IV 

Сарадња и саветодавни рад с родитељима односно старатељима ученика 
 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 

Од родитеља односно старатеља прикупља податке значајне за упознавање и 
праћење развоја ученика. 
Информише родитеље/старатеље о психолошким карактеристикама њихове 
деце у оквиру индивидуалних консултација и облика групног психолошког 
образовања родитеља са циљем њиховог оспособљавања за боље разумевање 
развојних и других карактеристика личности и понашања ученика и 
адекватнијег поступања према њима. 
Обавља саветодавни рад с родитељима ученика (индивидуално и групно) 
ради њиховог упућивања у поступке решавања и разумевања проблема 
ученика. 
Саветодавни  рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше 
повреду правила понашања у школи и којима је одређен појачани 
педагошко/васпитни рад. 

Током године 
 
Током године 
 
 
 
 
Током године 
 
Током године 
 
 
Током године 
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6. 

Учествује у реализацији програма сарадње школе с родитељима ученика 
(општи и одељењски родитељски састанци и др.). 
Учествује у професионалном информисању родитеља. 
 

 
Током године 

 
V 

Аналитичко-истраживачкирад 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 

Самостално или у сарадњи с другима израђује прегледе, извештаје и анализе 
у вези с радом школе и својим радом за потребе стручних органа школе, 
школског одбора, Министарства просвете и других институција. 
Организује и/или учествује у истраживањима специфичних потреба и 
проблема школе (пројектовању, изради инструмената истраживања, 
прикупљању података и њиховој обради, изради извештаја са предлогом 
мера) а посебно оних проблема који су у овом програму истакнути за 
праћење и унапређивање. 
Учествује у извођењу огледа, уколико га школа организује. 

Током године 
 
 
Током године 
 
 
 
Током године 
 

 
VI 

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

Учествују у раду седница наставничког и одељењских већа и даје мишљење 
и предлоге за решавање психолошко-педагошких проблема који се 
разматрају или треба да се разматрају. 
Сарађује са стручним институцијама (образовним, домовима ученика, 
здравственим, социјалним, за запошљавање издавање уџбеника и 
друштвеном средином, пре свих са предузећима и установама у којима се 
обавља практична настава и пракса ученика). 
Припрема се за рад. 
Стручно се усавршава: индивидуално (литература, штампа и сл.) и групно на 
нивоу школе и ваншколских институција (семинари, симпозијуми и сл.). 
Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник 
рада психолога идневниксаветодавноградасаученицима и родитељима, 
евиденција о радуодносно психолошки досије ( картон)  ученика 
Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима,  
психолошким тестирањима, посећеним активностима, односно часовима и 
др, 
Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који 
садржи личне податке о деци, односно ученицима. 

Током године 
 
 
Током године 
 
 
 
Током године 
Током године 
 
Током године 
 
 
Током године 
 
Током године 
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4.6.2. БИБЛИОТЕКАР 

 
 Библиотекар ради на унапређивању различитих облика рада, метода и образовно-васпитног 
рада  и дистрибуцији различитих информација у  школи. 
 Садржај рада школске библиотеке обавља се кроз следеће активности : 
 - образовно-васпитна делатност 
 - културна делатност 
 - информацијско-документацијска делатност 
Радно време ђачке библиотеке је од 800-1500 часова сваког радног дана. 

Aктивности ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА 
 

Време 
реализације 

Oбразовно-
васпитна 

Непосредан рад са ученицима: 
Систематско упознавање ученика с књижним фондом и 
некњижном грађом библиотеке, библиотекарским правилником 
и мрежом библиотека на територијиОпштине; 
Систематско припремање и обучавање ученика за самостално 
коришћење библиотекарског материјала свих врста 
информација у настави и ван ње; 
 Помоћ ученицима при избору литературе; Обезбеђивање 
књижне и некњижне грађе за ученике 
Припремању и реализовању програма према потребама 
појединих група ученика; 
Сарадња са предметним наставницима у припремању ученика 
за самостални рад.организовање наставних часова у 
библиотеци; Развијање читалачких и другихспособности 
ученика; 

Током године 

Библиотечко-
информацијскa 

 Набавка, чување и заштита књига, навикавање ученика на 
правилно руковање књижним и некњижном грађом, њено 
чување. 
Сарадња са наставницима и родитељима: 
Сарадња са предметним наставницима;  
Сарадња са директором школе и стручним активима у вези са 
набавком и коришћењем књижног фонда и 
целокупноморганизацијом рада школске библиотеке;  
Систематско информисање корисника школске библиотеке о 
новоиздатимкњигама, стручним часописима и другој грађи;  
Вођење библиотечког пословања, инвентарисање и сигнирање; 
Праћење и евиденција коришћење школскебиблиотеке; 
Набавка књига, часописа, и друге грађе према договореним 
критеријуму и плановима;  
Уредно вођење прописане документације школске библиотеке. 
Стручно усавршавање школског библиотекара: 
Праћење издавачке делатности и стручне литературе у области 
библиотекарства; 
Сарадња са Народном библиотеком и стручним друштвом 
библиотекара Србије . 
Културна и јавна делатност 

Током године 

Kултурнa и 
јавнa 

Припремање и организовање разних културних активности 
школе (књижевне трибине, сусрети, разговори,  акције 
прикупљања књига, уџбеника, обележавање датума и јубилеја 
књижевника, cарадња са издавачким предузећима и 
позоришним кућама) 

Током године 
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5. ПPОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА, СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА И ОСТАЛИХ САРАДНИКА 

  
5.1. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 
Школски одбор као орган управљања школе обавља следеће послове : 
1. Доноси Статут,правила понашања у установи и друге опште акте, и даје сагласност на акт о 
организацији и систематизацији послова, 
2. Доноси Школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом 
остваривању, вредновању и самовредновању, 
3.  Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 
4.  Доноси финансијски план установе; 
5.  Усваја извештај о пословању ,годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија 
6.  Расписује конкурс и бира директора; 
7. Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 
стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-
васпитног рада; 
8.  Одлучује по жалби,односно приговору на решење директора; 
9.  Обавља и друге послове у складу са законом,актом о оснивању и Статутом; 
10. Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању. 

 
- Школски одбор ради у проширеном саставу када одлучује о питањима из чл. 57. ст. 1. 

тачка 3,4,5,6,9 Закона о основама система образовања и васпитања, када присуствују 2. 
представника ученичког парламента без права одлучивања. 

-  Школски одбор се састаје у проширеном саставу и када разматра и одлучује о питањима 
из чл. 57. ст. 1. тачка 1,2,7,8, Закона о основама система образовања и васпитања. 

Проширени састав укључује два пунолетна ученика које бира ученички парламент школе. 
Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 
Седницама  школског одбора присуствује и учествују у њиховом раду представник 

синдиката у школи без права одлучивања. 
 
 

5.2. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
 
 Послови директора Школе су: 

1. Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 
установе, 

2. Стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 
унапређивању образовно-васпитног рада, 

3. Стара се о остваривању развојног плана установе, 
4. Одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава у складу са Законом, 
5. Сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима, 
6. 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 стручног сарадника, 

7. Планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника, 
васпитача и стручног сарадника, 

8. Предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. Закона о основама система 
образовања иваспитања и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја 
на децу и ученике, 

9. Предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, 
као и других инспекцијских органа, 
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10. Стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 
установи у оквиру јединственог информаациног система, просвете, 

11. Стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља 
односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за 
рад установе и ових органа, 

12. Сазива и руководи седницама васпитно-обаразовног, наставничког, односно педагошког 
већа, без права одлучивања, 

13. Образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи, 
14. Сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика, 
15. Подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања, најмање два пута 

годишње, 
16. Доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, 
17. Одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и 

посебним Законом. 
Оперативни план рада директора школе: 

 
Септембар: 

 
- снимање бројног стања ученика по одељењима 
- припрема извештаја о раду у школској 2017/2018. години 
- извештај о  припремљености школе за почетак школске године 
- коначна подела предмета на наставнике 
-  потписивање уговора са радним организацијама о обављању практичне наставе блок 
наставе и реализације часова вежби 
- организација и подстицање рада стручних актива 
- контрола планирања и програмирања рада наставника и стручних сарадника 
- пружање помоћи новим радницима 
- организација родитељских састанака 
- израда обрачуна средстава са Школском управом Министарства просвете науке и 
технолошког развоја у Пожаревцу и СО Смедеревска Паланка 
- координација израде следећег корака у реализацији пројекта самовредновања 

Октобар : - организација додатне и допунске наставе 
- организација слободних активности  
- преглед планова рада наставника 
- пружање помоћи приправницима и спољним сарадницима 
- усвајање плана рада педагошко-психолошког образовања наставника 
- обилазак радних организација у којима ученици обављају неки вид наставе 
- организација друштвено-корисног рада 
- анализа финансијског пословања школе по деветомесечном обрачуну 

Новембар: - израда анализе о успеху и владању ученика на крају I класификационог 
периода 
- израда анализе о реализацији годишњег програма рада школе за месец септембар-
новембар 
- организацији родитељских састанака 
- формирање комисија за ванредне испите 
- анализа рада одељенских старешина и увид у разредне књиге 
- текући послови 

Децембар: - обилазак часова редовне наставе 
- увид у ток и начин оцењивања 
- праћење резултата додатне и допунске наставе и слободних активности 
- праћење реализације друштвено-корисног рада 
- организација инвентарисања школе 
- припреме за израду завршног рачуна 
- извештај о успеху и владању ученика и реализацији свих облика образовно- 
васпитног рада на крају I наставног периода 
- припреме за рад у другом наставном периоду 
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- организацији родитељских састанака 
- припрема плана уписа за наредну школску годину 

Јануар: - анализа о остваривању Годишњег плана рада за период септембар - децембар 
- организација ванредних испита 
- организација стручног усавршавања наставника 
- преглед педагошке документације наставника 
- организација прославе Дана Светог Саве 
- текући  послови 
- разговор са ученицима који су на полугодишту постигли слабији успех 

Фебруар - израда анализе успеха ученика I разреда и достављање података основним школама 
- посета часовима 
- посета одељенским заједницама 
- анализа финансијског пословања школе за 2018. 
- текућа питања 

Март: - обилазак часова 
- предлог плана уписа ученика за наредну школску годину 
- избор комисије за спровођење завршних и матурских испита 
- обилазак часова додатне наставе 
- текућа питања 

Април: - анализа успеха и владања ученика на крају II класификационог периода 
- анализа реализације Годишњег плана рада за месец јануар-април 
- организација родитељских састанака 
- обилазак часова редовне наставе 
- обилазак часова практичне наставе 
- подстицање рада слободних активности 
- организација испита за ванредне ученике 
- припреме за такмичење ученика 
- организација друштвено-корисног рада и уређење школске средине 
- организација ученичких екскурзија 
- текући послови 

Мај: - увид у рад слободних активности 
- упознавање шире заједнице са нацртом плана уписа у I разред 
- организација прославе Дана школе 
- текући послови 
- реализација неких од активности предвиђена акционим планом 

Јун: - анализа успеха и владања ученика на крају наставне године 
- анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада 
- организација припремне наставе 
- организација разредних, поправних и ванредних испита 
- организација матурских и завршних испита 
- припрема предлога за похвале и награде ученицима и специјалних диплома 
- расписивање конкурса за попуну нових радних места 
- планирање годишњих одмора радника 
- припреме за обављање радова на сређивању школске зграде за почетак нове школске 
године 

Јул : - преглед педагошке документације 
- израда Годишњег плана рада за наредну школску годину 
- помоћ при изради шестомесечног обрачуна 
- организација генералног сређивања школе 

Август: - упознавање са актима приспелим у току распуста 
- организација  поправних, разредних и ванредних испита 
- организација завршних и матурских испита 
- припреме за поделу предмета на наставнике 
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- предлози за разредне старешине 
- пријем педагошке документације 
- израда Годишњег плана рада 
- израда плана рада Наставничког већа и директора 
- формирање одељења и упис ученика 
- одређивање 40-часовне радне недеље 
- израда распореда часова 
- анализа спровођења активности предвиђених Развојним и Акционим планом школе 

 
 
 

5.3. САВЕТ РОДИТЕЉА 
      

У школи се организује Савет родитеља.Савет родитеља чини по један представник родитеља 
ученика сваког одељења.Савет родитеља : 
1. Предлаже представнике родитеља ученика у орган управљања, 
2. Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно -васпитниг рада, 
3. Учествује у поступку предлагања изборних предмета, и у поступку избора уџбеника, 
4. Разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе, 
5. Разматра услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и 

ученика,  
6. Даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом 

остваривању; 
7. Предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове Установе, 
8. Разматра предлог Програма образовања и васпитања, Развојног плана, Годишњег плана рада, 

извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању, 
9. Предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге 

и прикупљених од родитеља, 
10. Учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона о основама система Образовања и 

васпитања, 
11. Разматра и друга питања утврђена статутом; 
 

Савет родитеља своје предлоге,питања и ставове упућује органу упреављања,директору 
и стручним органима школе. 

Начин избора Савета родитеља школе уређује се Статутом,а рад пословником Савета. 
 
 
    

5.4. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ    
    

 
Улога ученичког парламента је разматрање проблема везаних за живот школе и 

околине (града), повезивање и сарадња са другим школама и локалном заједницом, сагледавање 
проблема из перспективе ученика, организовање друштвених и културних дешавања и акција на 
нивоу целог града. 

Ученички парламент своју улогу и значај за младе потврђује кроз промоцију и 
унапређење њихових права и интереса, али и подстицањем друштвеног активизма младих. 
Ученички парламент подстиче однос уважавања ученика с једне стране, и професора и управе с 
друге стране, и утиче на развој укупног живота локалне заједнице кроз сарадњу са институцијама 
које се баве младима. 

На основу законом утврђених могућности у школи је као и претходних година 
планирано конституисање ђачког парламента ради: 

1. Давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету 
родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском 
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развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским активностима и 
другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње. 

2. Разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника; 
3. Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 

активностима Ученичког парламента 
4. Активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе 
5 Предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика 

 
 

Време 
реализације 

 

Активности/теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 

Септембар 
2018. 

Избор председника, заменика председника 
и записничара Ученичког парламента, 
представника ученичког парламента у 
школском одборуи стручном активу за 
развојно планирање 
Давања мишљења и предлога школском 
одбору, савету родитеља и директору о 
правилима понашања у школи, годишњем 
програму рада, школском развојном плану, 
слободним и ваннаставним активностима, 
учешћу на спортским активностима и 
другим такмичењима и организацији свих 
манифестација ученика у школи и ван ње. 

 
 

Састанак 
Ученичког 
парламента 

 
Чланови УП, 

координатор УП 

Октобар 
2018. - јун 

2019. 

Реализација планираних активности: 
учешће и планирању и организовању 
екскурзија,матурске вечери, спортских 
активности,културних и друштвених 
дешавања, обележавање значајних 
датума. Учешће у хуманитарним акција 

Акције у школи и 
локалној заједници 

Чланови 
парламента у 

срадњи са 
наставником 
задуженим за 
парламент и 
матурантима 

Октобар 
2018. - јун 

2019. 

Промоција здравих стилова живота 
(сарадња са Јазас-ом Пожаревац, ХЕ 
службом Дома здравља и другим 
институцијама) 

Акције у школи и 
локалној заједници, 

радионице, 
предавања 

Чланови 
парламента у 

срадњи са 
наставником 
задуженим за 

парламент, 
активисти 

организација 
Октобар 

2018. - јун 
2019. 

Побољшање положаја ученика у школи, 
безбедносне мере ученика, актуелна 
питања, мере побољшања успеха и 
дисциплине 
 

Учешће 
представника у 

раду шк.одбора и 
актива за развојно 

планирање, 
договори на 
састанцима 

парламента и акције 

Чланови 
парламента у 

срадњи са 
наставником 
задуженим за 

парламент 

Октобар 
2018. - јун 

2019. 

Сарадња са другим ученичким 
парламентима 

Заједничке 
активности 

Чланови 
парламента 

Октобар 
2018. - јун 

2019. 

Сарадња са Канцеларијом за младе- 
Смедеревска Паланка 

Заједничке 
активности 

Чланови 
парламента 
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Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. 
Парламент се бира сваке школске године и има председника. 
Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, 

односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57. Закона о основама система 
образовања и васпитања 

 
Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената. 
 
Парламент је задужен за: 

- сарадњу са психологом 
- припремање трибина, предавања, дискусија из различитих области 
- обележавање значајнијих датума у школи 
- успостављање боље сарадње између професора и ученика, активностима које 

ученици буду предузели 
- успостављање сарадње са локалном самоуправом 
- успостављање сарадње са другим парламентима у Србији 
- организовање и учествовање на спортским сусретима која организују средње школе  
- покретање акција у корист дечјих права 
- промовисање дечјих права 
- сарадња са свим секцијама у школи 
- наставак сарадње са директором школе ради што бољег функционисања парламента 

 
 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 
 Начин праћења реализације програма: годишњи извештај о раду ученичког парламента у 
склопу Извештаја о релизацији Годишњег плана рада школе  
Носиоци праћења: наставник задужен за рад ученичког парламента (Милош Мирчевски). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 117

6. СЕКРЕТАР ШКОЛЕ 
 
Нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља секретар школе и то : 
1.  Израда нацрта статута, Уговора и др. Општих аката. 
2.  Праћење и спровођење поступка доношења општих аката. 
3.  Израда свих врста уговора, решења, анекса и уговора о раду. 
4.  Праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих. 
5.  Праћење примене Статута, Колективних уговора идр. и припремање предлога за 
     измене и допуне и давање тумачења. 
6.  Заступање школе пред судовима и другим органима и организацијама. 
7.  Присуствовање седницама органа управљања, др. Органа ради давања објашњења и тумачења, 
и израда одлука истих. 
8.  Правно техничке послове око избора за органе школе и стручне послове за овеоргане. 
9. Стручне и административно техничке послове код спровођења конкурса за избордиректора 
школе, као и спровођење процедуре код огласа за пријем осталих радника 
10. Обавља и друге послове по налогу директора а у складу са Законом и Статутом Школе 
 
7. ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ И ОСТАЛИХ 

АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

7.1. Друштвене активности ученика 
  

 Друштвене активности имају за циљ да активирају младе у подручју рада које их 
интересује и да омогуће шире активирање младих у областима културног стваралаштва, спорта, 
рекреације, научно-техничког стваралаштва, здравствених, хуманитарних и других активности. 
 У нашој школи ове године у организацији Стручног већа наставника здравствене групе 
предмета организоваће се обележавање неколико међунароних манифестација: Међународни дан 
борбе против СИДЕ, Дан сестринстава, дан борбе против дуванског дима и тра диционални Дан бубрега; 
као и учешће у акцијама добровољног давања крви. 
 

7.2. Секције 
 
 Слободне активности ученика су специфичан облик образовно-васпитног рада школе, који 
омогућава сваком ученику потврђивање сопствене личности на културном, креативном, 
друштвеном и личном плану. 
 Основни задаци овог облика образовно-васпитног рада су: 

- проширивање и продубљивање постојећих и стицање нових знања и задовољавања 
специфичних интересовања ученика 

 - мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан креативан рад 
 - обезбеђивање простора за забаву и рекреацију ученика 
  

Организација рада слободних активности – секција у овој школи је отежана из више 
разлога око 70% ученика су путници, редовна настава организована је од 800 па све до 1910 часова, 
због лабораторијског рада по групама , као и вежби иблок наставе медицинске школе које се 
организују у болници. Из разговора са ученицима закључује се да су доста оптерећени програмом , 
тако да је одзив слаб. На основу показаних интересовања ученика, на предлог наставника, 
разредних старешина и Наставничког већа, у  овој школској години ће се организовати : 
 

 Секција  Одељења Дан и време 

1. Здравствено-
васпитање 

Јелена Урошевић             
Станишић маша     

 III5, IV5, IV6 Биће накнадно 
утврђено 

 

2. Драмска секција Слађана Анђелковић,  III5, IV6  и  II5 Петак  1045-1130 
3. Новинарска секција Биљана Стевановић IV6,  III1,  IV1     

4. Рецитаторска Неда Загорчић II 1,2,3,,  III5     Уторак 1400
-1445 
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секција 
5. Предузетништво Весна Луковић IV5 и IV6 Уторак  1045-1130 

6. Исхрана људи Јашовић Милена 
Васиљевић Мирјана 

I4,  II4, IV3 Биће накнадно 
утврђено 

 

7. Прва помоћ Марија МАјсторовић 
Јасмина Првуловић 

I5, II5, III5, IV5, 

IV6 
Биће накнадно 
утврђено 

 

8. Здравствена нега Катарина Илић 
Светлана Ђорђевић 

I5, II5 Биће накнадно 
утврђено 

 

9. Спортска секција 
(одбојка) 

Бачаревић Негован II5, III5, IV6 
III1,   

Уторак  1230-1315 

10. Физика Митић Зорица I, II Петак 1400-1445 
11. Фармацеутска 

технологија 
Невена Радомировић III1 Биће накнадно 

утврђено 
 

12. Спортска секција Иван Марковић  Биће накнадно 
утврђено 

 

 
 

7.3. Додатна настава  
    
 Додатна настава ће се организовати за ученике који постижу изузетан успех и показују 
интересовање за продубљивање знања из одређених наставних области. 
  

 Додатни рад Предмет Одељења Дан и време 
1. Татјана Тешић Општа и неорганска хемија  I2    Петак 1455-1540 
2. Снежана Милић Производња пецива колача и 

тестенина 
 III4    Среда 1145-1225 

3. Ресавац Јелена Енглески језик III5, IV6 Среда 1045-1130 

4. Марија Стојковић Математика III2 Среда 715-800 

5. Јанковић Дејан Историја  I2   I5 Биће накнадно 
утврђено 

 

6. Луковић Весна Предузетништво IV6,  IV5 Уторак 955-1040 

7. Александар 
Богићевић 

Информатика I5 Уторак 955-1040 

8. Маринковић 
Душан 

Технологија графичке 
припреме 

III2 Среда 800-845 

9. Шиљић Јован Математика II1, II2 Биће накнадно 
утврђено 

 

10. Наташа Костић Биологија  Биће накнадно 
утврђено 

 

 
 

7.4. Допунска и припремна настава 
 
 Допунска наставаће се организовати за ученике који из оправданих разлога заостају у 
савлађивању програмских задатака наставних предмета, и обухватиће све ученике који дуже 
изостају из школе, као и ученике који перманентно имају недовољну оцену из истог наставног 
предмета. 
 

 Допунски рад 
 

Предмет Одељења Дан и време 

1. Александар Лазић Социологија III1, III2, 
III3 

Петак 1405-1450 
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2. Соња Перовић-
Матић 

По потреби сви предмети 
које предаје 

III3, IV3, I4 Понедељак  715-800 

3. Татјана Тешић Хемија I2 ,I5 Понедељак  
Уторак 

1405-1450 
1455-1540 

4. Ивица Петровић Техничко цртање I1 Понедељак 715-800 
5. Слободанка 

Радисављевић 
Физичка Хемија III3   

6. Зорица Митић Физика I1,2,3,4,5 Четвртак 1315-1400 

7. Снежана Бојовић Физичка Хемија III2   
8. Катарина Марковић Општа и неорганска хемија I1 Уторак 715-800 
9. Татјана Гавриловић Технолошке операције III3 Среда 715-800 
10. Мирјана Трифуновић Органска Хемија II1 Понедељак 715-800 
11. Драган Ђорић Математика I2 Понедељак  
12. Васиљевић Мирјана Техничко цртање I2 Четвртак 1405-1450 

 
13. Перовић Предраг Операције и мерења I3 Уторак 1455-1540 
14. Ресавац Јелена Енглески језик II4 Уторак 1000-1045 
15. Марија Стојковић математика III4, I3 Понедељак  

Уторак 
715-800 

715-800 

16. Јанковић Дејан Историја I3 I4 Уторак 1230-1315 

1315-1400 
17. Радомировић Невена Машине,апарати и операције III2 Четвртак 800-845 
18. Граовац Вангелија Прехрамбена технологија III3 Понедељак 1315-1400 
19. Јасмина Првуловић Здравствена нега-интерна 

медицина 
III5 Петак 1145-1230 

20. Шиљић Јован Математка I4, II1, II2 

IV2 
Биће накнадно 
утврђено 

 

21. Бељански Богдан По потреби II5 Биће накнадно 
утврђено 

 

 
Припремни рад организоваће се за ученике који су упућени нас полагање разредних и 

поравних испита. Фонд часова је 10% од годишњег броја часова предмета који се полаже, а 
организоваће се у јуну и августу. 
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7.5. Екскурзије ученика 
 
 Екскурзије су посебан облик образовно-васпитног рада које имају за циљ усвајање 
наставног градива које није могуће непосредно научити или демонстрирати у школи. 
 Наставничко веће је одлучило да се екскурзије изведу у складу са препорукама 
Министарства просвете односно правилником о извођењу екскурзија  објављним у Сл. гласнику-
Просветном гласнику бр. 1/09. Предлог за извођење екскурзија сачинио је професор географије 
Жељко Поштић. Предлози се односе на путовање у Грчку, на острво Крф, за завршне разреде 
треће и четврте године, и ка Вршцу, Зрењанину..., односно Ђердапу, Неготину, Зајечару... 
Предлози ће бити разматрани на родитељским састанцима, а избор агенције која изводи 
екскурзију вршиће се према наведеном Правилнику. 
 
Разред Дестинација Трајање Време 

извођења 
I, II, III  Смедеревска Паланка, Пожаревац, Виминацијум, Костолац, 

Голубац, Лепенски вир, Ђердап, Кладово, Неготин, Гамзиград, 
Зајечар, Параћин, Грза, Смедеревска Паланка 

2 дана Април 

I, II, III Смедеревска Паланка, Панчево, Ковачица, Ечка, Зрењанин, 
Сечањ, Вршац, Делиблатска пешчара, Смедеревска Паланка 

2 дана Април 

III, IV КРФ 5 дана Април 
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8. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Један од главних задатака Наставничког већа, Директора школе, стручних сарадника и 
целокупног колектива школе јесте рад на унапређивању васпитно-образовног процеса и уопше 
живота и рада школе. Рад на оваквим циљевима  је  перманентан процес и огледа се у 
унапређивању организације рада школе, стручном усавршавању наставника, увођењу нових 
облика рада у васпитно-образовни процес, као и у праћењу развоја и напредовања активности 
ученика у образовно-васпитном процесу.Циљ модернизације средњег стручног образовања је 
осигурање квалитета образовања. 

Основна претпоставка повећане активности ученика јесте преиспитивање мотивације и 
интересовања ученика и у складу са тим увођење нових и креативних облика рада. У току ове 
школске године посебно ће се водити рачуна да већи број одељења буде укључен у програм рада 
креативних и развојних омладинских радионица, како у оквиру слободних активности ученика, 
рада одељенских заједница, тако и применом нових облика техника и  принципа у току саме 
наставе из појединих предмета.  
 Ентузијазам наставника огледа се у праћењу  процеса модернизације образовања: 

 Више од 20 наставника ове школе, прошло је едукацију за примену  различитих врста 
креативних радионица.  

 Семинар за примену креативних и развојних радионица у ваннаставним активностима ," 
Учионица добре воље",  

 Едукација за примену едукативних радионица у циљу побољшања и увођења иновативних 
облика рада у наставни процес. 

 Едукација и перманентна примена моделавишефронталне наставе-Нова школа - Петар 
Савић  

 Примена програма  Мултимедија у савременој настави. Модул3 - Израда мултимедијалних 
презентација за наставу. 

 Више наставника је завршило обуку „Претпоставке успешне наставе“ 
 „Априлски дани за наставнике хемије“ 
 Обуке за писање планова по исходима у одељењима са моденизованим програмима 
 Обуке за оцењивање и примене модерних метода као и  
 on line обуке израде наставних материјала  
 обуке програмиране наставе 
 Искористити час – е Twining обука на интернету; 
 e Twining обука на интернету: Шта значе  еTtwining ознаке квалитета у пројектној настави 
 Примена савремених образовних технологија у школама 
 Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима 

 
 Такође се планира систематски рад на проблемима наркоманије, девијантних и 
деликвентних облика понашања. 
 И ове школске године наставља се пракса похвала и награда за постигнуће, не само 
ученика, већ и одељења, а за постизање најбољег успеха, најмањег броја изостанака, најуређеније 
учионице, броја прочитаних књига и другог. 
 У току протеклих година посебна пажња посвећена је раду каријерном вођењу ученика, 
како наше школе тако и основних школа у нашој општини. Зато планирамо да посебну пажњу 
посветимо презентовању струка које наша школа нуди будућим средњошколцима.У том смислу 
оформљен је и тим за сарадњу са медијима,чији је задатак што боље представљање школе. 
 С обзиром на проблем школе, да је више од 65 % ђака путника, у унапређењу рада 
ваннаствних активности водиће се рачуна о томе да се максимално искористе евентуалне паузе 
ученика између часова које настају због подела на групе. Планира се развијање ваннаставних 
активности ,  а у складу са интересовањима ученика. 
 Досадашњи рад стручних органа и стручних сарадника ће се и даље усавршавати и то : 
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 у оквиру рада одељенских већа пажња ће се посебно поклањати проблемима 
организације и реализације наставе, с обзиром на три различита подручја рада и 
више различитих профила који су заступљени у школи 

 рад стручних актива ће се ангажовати на остваривању што веће корелације између 
предмета, како би се омогућио што бољи и већи степен трансфера код ученика 

 рад Наставничког већа мора се усмерити ка модернизацији образовно-васпитног 
процеса уз предлог и налажење креативних метода и облика рада; такође ће се 
ангажоватина решавању свих актуелних проблема везаних за побољшање и 
реализацију наставе; на уједначавању критеријума оцењивања, као и на планирању и 
програмирању васпитно-образовног процеса 

 психолошко-педагошка служба ће се посебно ангажовати на обезбеђивању и давању 
предлога Наставничком већу за увођење нових, креативних облика рада, како у сам 
процес наставе, тако и за друге облике активности у  школи ; у планирању стручног 
усавршавања наставника преко стручних предавања и сугестија, као и  
организовањем семинара који  ће бити од користи за увођење иновативних облика 
рада.Ове године посебан задатак ове службе биће праћење ефеката примене нових и 
иновативних облика у рада у настави, као и анализа резултата како би се имао што 
бољи увид у ефекте оваквог начина рада. Психолошко-педагошка служба ће се, 
такође, спровођењем разних истраживања са актуелним теме, трудити да добије 
највалидније податке о  проблемима везаним за наставу и процес рада у школи. Ова 
служба ће се  у току ове школске године ангажовати и на популаризацији школе у 
целини и  подручја рада која су у њој заступљена. Један од важних задатака за ову 
годину је што боље организовати рад и деловати на превенцији и борби против 
наркоманије и свих нежељених облика понашања.„Превенција преступничког 
понашања ученика“ је такође једна од обука у коју су активно укључени наставници 
наше школе, па се надамо да активана примена новостечених знања имати 
позитиван ефекат.  

 
У складу са одлукама Министарства просвете, и захваљујући одржаној обуци за 

инклузивно образовање, а како  се у школи указала  потреба биће формиран тим за инклузивно 
образовање чији ће задатак бити да омогући ученику школовање по индивидуалном плану.   
 
 

8.1. ФУНКЦИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
 
 У оквиру пројекта Функционалног образовања одраслих , наша школа учествује и у другој 
фази.  Претходно остварене  успешне обуке групе полазника у подручја рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране, наставићемо са  програмом обуке уколико се појави интересовање.  
 

ФУНКЦИОНАЛНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

Циљеви програма су оспособљавање 
полазника за одређену врсту производње 

Укупни фонд 
часова 

Подручје рада хемија, неметали и 
графичарство 

Обука за припрему отпада за рециклажу 90 

 Обука за помоћног аутолакирера 240 
Пољопривреда, производња и 

прерада хране 
Обука за израду чајног пецива и бисквита 180 

 Обука за израду пецива 180 
 Обука за израду пица 120 
 Обука за израду тестенина 90 
 Обука за израду бурека и тестаних кора 97 
 Обука за изрду производа од воћа и поврћа 180 
 Обука за кобасичара за трајне кобасице 90 
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8.2. КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 
 

Према Закону о основама система образовања (објављен у "Службеном гласнику РС", 
бр. 88/17)  Школа је у обавези да прати развој ученика и помаже им у избору даљег образовања и 
професионалног оспособљавања. Циљ каријерног вођења и саветовања ученика у средњој школи 
је подстицање професионалног развоја ученика и пружање помоћи ученику да формира реалну 
слику о својим способностима, особинама личности, интересовањима, мотивацији и вредностима  
и да у односу на захтеве појединих занимања, образовања и личних карактеристика ученик донесе 
одлуку која је од значаја за професионални живот. 
 У складу са постављеним  циљевима задаци средње школе су : 
   
 1. Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика ученика 
значајних за усмеравање њихових професионалних интересовања и развоја 
 2. Информисање ученика о свету рада и занимања, о систему образовања, њихово 
оспособљавање за самостално прикупљање информација које се односе на свет рада и образовања 
            3. Упознавање ученика са  друштвеним потребама кадрова (суфицитарним и дефицитарним 
занимањима и актуелном ситуацијом на тржишту рада) 
 4. Формирање правилних ставова о раду 
 5. Подстицање ученика на испитивачки однос према себи и свету рада и доношење зрелих и 
реалних одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања. 
 Ови задаци ће се остваривати кроз различите програмске садржаје у оквиру свих видова 
обавезних и факултативних образовно-васпитних облика рада са ученицима, као и кроз сарадњу са 
родитељима. 
 Програмски задаци и садржаји каријерног вођења оствариваће се кроз све четири године 
школовања. 
Чланови тима су: 

 Милош Мирчевски, професор филозофије; 
 Јелена Јовковић, психолог; 
 Мирјана Трифуновић, професор хемије; 
 Драгомир Кривчевић, професор хемије; 
 Слободанка Милијашевић, професор биологије; 
 Ева Бајчетић, професор енглеског језика; 
 Драган Ђорић, професор математике; 
 Надица Рајчић, професор физичког васпитања. 

 
Годишњи план рада школског тима за каријерно вођење и саветовање 

за школску 2018/2019. годину 
 
Редни 
број 

Активности Носиоци 
активности 

(одговорне особе) 

Временска 
динамика 

Очекивани резултати 
(циљеви) 

1. Формирање 
тима за 

каријејрно 
вођење и 

саветовање 

Директор школе септембар Формирање тима и подела 
задужења 

2. Организовање 
састанака тима 

Координатор тима током целе 
школске године 

Заказивање термина, припрема 
материјала, сарадња са 

директором  
3. Вођење 

евиденције о 
раду тима 

Координатор тима током целе 
школске године 

Записник о састанку тима 

4. Радионице за Чланови тима септембар - Извештај са радионице, 
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ученике о 
темама везаним 

за каријерно 
вођење и 

саветовање 

октобар мотивисање ученика за 
укључивање у нове радионице 

и пројекте тима за КвИС 

5.  Испитивање 
интересовања 

ученика о 
даљим 

активностима и 
радионицама 

Чланови тима септембар - 
октобар 

Попуњавањем анкетних 
листића ученици изражавају 

своја интересовања 

6. Организовање 
пројекта за 
ученика - 
”Сенка на 

послу” (Job 
Shadowing). 

Чланови тима 
директор 

Током целе 
школске године 

(у складу са 
могућностима) 

Евалуација ученика и извештај 
о посети предузећу/компанији. 

Мотивисање ученика за 
укључивање у овакав вид 

активности 

7. Презентације 
стручног 

усавршавања на 
тему каријерног 

вођења и 
саветовања 

Чланови тима, 
наставници који су 

учествовали на 
стручном 

усавршавању 

октобар – 
новембар 

 

Евиденција присутних и 
припрема за реализацију 
активности. Мотивација 

наставника за укључивање у 
рад тима за КвИС 

8. 
 
 

Укључивање у 
пројекат 

”Ученичка 
компанија”.  

Чланови тима, 
наставници који су 
прошли обуку за 

менторе УК 
Наставници 

предузетништва, 
ученици – чланови 

УК 

Септембар – 
октобар 

Током целе 
школске године 

Активан рад УК, презентација 
њеног рада и мотивисање 
ученика за укључивање у 
пројекат УК. Развијање 

предузетничких способности 
код ученика ради лакшег 
оспособљаваења за рад и 

запошљавање 
9. Презентација 

организованих 
активности 
”Сенка на 
послу” за 
ученике 

Чланови тима, 
ученици – 
учесници 

активности 

Током целе 
школске године 

(у складу са 
могућностима) 

 

Мотивисање ученика за 
укључивање у овакав вид 

активности 

10. Повезивање и 
сарадња са 
социјалним 
партнерима 

Чланови тима 
директор 

Током целе 
школске године 

(у складу са 
могућностима) 

 

Сарадња са социјалним 
партнерима (локална 

самоуправа, локалне фирме и 
предузећа) 

11. Повезивање и 
сарадња са 

Националном 
службом за 

запошљавање 

Чланови тима 
директор 

Током целе 
школске године 

(у складу са 
могућностима) 

 

Организација посете 
одговарајућим службама и 

покушај организације 
информативних разовора у 
школи у вези са потребама 

тржишта рада 
12. Посета 

сајмовима 
запошљавања и 

образовања 

Чланови тима у 
сарадњи са 
разредним 

старешинама 

Друго 
полугодиште 
(у складу са 

могућностима) 

Информисање ученика о 
потребама тржишта рада и 

могућностима даљег 
образовања и усавршавања 
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13. Стручне посете 

фирмама 
Чланови тима, 

наставници 
стручних предмета 

и разредним 
старешинама 

Друго 
полугодиште (у 

складу са 
могућностима) 

 

Извештај о посети. 
Упознавање ученика са 
начином организације 

предузећа и упознавање са 
занимањима 

14. Организација 
посета 

факултетима и 
вишим школама 

Чланови тима у 
сарадњи са 

стручним већима и 
директором 

Друго 
полугодиште (у 

складу са 
могућностима) 

 

Информисање ученика о 
наставку школовања и даљем 

усавршавању 

15. Обезбеђивање 
материјала за 
упознавање са 

понудама 
факултета и 

високих школа 

Чланови тима Друго 
полугодиште 
(у складу са 

могућностима) 

Информисање ученика о 
наставку школовања и даљем 

усавршавању 

16. Организација 
посета 

представника 
факултета и 

виђих школа и 
њихова 

презентација 

Чланови тима Друго 
полугодиште 
(у складу са 

могућностима) 

Информисање ученика о 
наставку школовања и даљем 

усавршавању 

17. Објављивање 
спроведених 

активности тима 
за КвИС на 

школском сајту 

Чланови тима и 
тим задужен за 

одржавање 
школског сајта 

Током целе 
школске године 

Мотивисање ученика за 
укључивање у овакав вид 
активности. Мотивација 

наставника за укључивање у 
рад тима за КвИС 

18. Писање 
извештаја о 

спроведеним 
активностима 
тима за КвИС 

Чланови тима На крају 
школске године 

Писани извештај 

19. Индивидуално 
професионално 

саветовање 
ученика и 
тестирање 
ученика 

тестовима 
професионалне 

оријентације 

Психолог Током целе 
школске године 

Извештај о раду психолога 

20. Радионице на 
следеће теме: 

-Способности и 
интересовања 

као фактор 
избора 

занимања 
-Писање радне 
биографије и 
припрема за 

Психолог Новембар-мај Извештај о раду психолога 
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разговор са 
послодавцем 

-Како превазићи 
тему на 

пријемном 
испиту 

21 Презентација 
резултата рада 
тима, као вид 

интерног 
стручног 

усавршавања 

Чланови тима На крају 
школске године 

Извештаји Тима за КВИС 

22. Подношење 
извештаја 
директору, 
Школском 

одбору, Савету 
родитеља, 

Наставничком 
већу, 

Ученичком 
парламенту. 

Координатор тима На крају 
школске године 

 

 
 
 

8.3. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА 
 

Према Закону о основама система образовања и васпитања (објављен у "Службеном 
гласнику РС", бр. 88/17)  Школа је у обавези брине о професионалном развоју ученика и помаже 
им у избору даљег стручног усавршавања и професионалног оспособљавања. Циљ 
професионалног саветовања ученика у средњој школи је подстицање, пружање подршке и помоћи 
ученицима у стицању професионалних компетенција.  
 
Чланови тима су: 

 Милена Јашовић, професор прехрамбене групе предмета; 
 Невена Радомировић, професор хемијско-технолошке групе предмета; 
 Мирјана Трифуновић, професор хемије; 
 Драгомир Кривчевић, професор хемије; 
 Слободанка Милијашевић, професор биологије; 
 Ева Бајчетић, професор енглеског језика; 
 Драган Ђорић, професор математике; 
 Надица Рајчић, професор физичког васпитања; 
 Милош Мирчевски, професор филозофије. 
 Представник савета родитеља 
 Представник локалне самоуправе 
 Представник ученика 

 
У складу са постављеним  циљевима задаци средње школе су : 
1. Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика ученика 

значајних за усмеравање њихових професионалних интересовања и развоја 
2. Израда аката којима се организује и подспешује професинални развој ученика. 
3. Организовање пројеката, радионица, трибина и осталих активности у вези са 

професионалним развојем ученика 
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4. Анализирање и праћење реализације школских активности везаних за 
професионални развој ученика. 

5. Сарадња са локалном заједницом, родитељима и осталим субјектима всажним за 
релизацију професионалног развоја ученика. 
         Ови задаци ће се остваривати кроз различите програмске садржаје у оквиру свих видова 
обавезних и факултативних образовно-васпитних облика рада са ученицима, као и кроз сарадњу са 
родитељима. 
 Програмски задаци и садржаји каријерног вођења оствариваће се кроз све четири године 
школовања. 
 

Годишњи план рада школског тима за професионални развој ученика 
за школски 2018/2019. годину 

 

Редни 
број 

Активности Носиоци 
активности 
(одговорне 

особе) 

Временска 
динамика 

Очекивани резултати 
(циљеви) 

1. Формирање тима за 
каријејрно вођење и 

саветовање 

Директор школе септембар Формирање тима и подела 
задужења 

2. Организовање састанака 
тима 

Координатор 
тима 

током целе 
школске године 

Заказивање термина, 
припрема материјала, 

сарадња са директором  

3. Вођење евиденције о 
раду тима 

Координатор 
тима 

Чланови тима 

током целе 
школске године 

Записник о састанку тима 
Евиденција и  резултати  

остварених пројеката 

4. Радионице за ученике о 
темама везаним за 

професионални развој 

Чланови тима  Септембар - 
октобар 

Упознавање ученика о 
значајним факторима 
професионалног развоја   

5. Стручна предавања о 
кључним 
професионалним 
компетенцијама 
стручних подручја рада 

Чланови тима 
Наставници 

стручних 
предмета 

Током целе 
године 

Ушпзнавање ученика са 
најбитнијим компетенцијам  
професије за коју се 
школују 

6. Радионице на тему 
опђтих професионалних 
компетенција 

Чланови тима 
Наставници 

стручних 
предмета 

Током целе 
године 

Ушпзнавање ученика са 
општим професионалним 
компетенцијама 

7. Посета стручних 
установа, сајмова, 
иститута 

Чланови тима 
Наставници 

стручних 
предмета 

Током целе 
године  
(у зависности од 
могућности) 

Упознавање ученика са 
најбитнијим 
компетенцијама  професије 
за коју се школују  

8. Повезивање и сарадња са 
социјалним партнерима 

Чланови тима 
директор 

Током целе 
школске године 

(у складу са 
могућностима) 

Сарадња са социјалним 
партнерима (локална 

самоуправа, локалне фирме 
и предузећа) у циљу 

професионалног развоја 
ученика 

9. Повезивање и сарадња са Чланови тима Током целе Организација посете 
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Националном службом 
за запошљавање 

директор школске године 
(у складу са 

могућностима) 

одговарајућим службама и 
покушај организације 

информативних разовора у 
школи у вези са  потребама  

тржишта рада 

10. Објављивање 
спроведених активности 
тима за Професионални 

развој ученика на 
школском сајту 

Чланови тима и 
тим задужен за 

одржавање 
школског сајта 

Током целе 
школске године 

Транспарентно 
представљање резултата 

рада тима 

11. Писање извештаја о 
спроведеним 

активностима Тима за 
професинални развој 

Чланови тима На крају школске 
године 

Писани извештај 

12. Подношење извештаја 
директору, Школском 

одбору, Савету 
родитеља, Наставничком 

већу, Ученичком 
парламенту. 

Координатор 
тима 

На крају школске 
године 

Писани извештај 

 
 
 

8.4. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА 
 
План здравственог васпитања ученика  

 
Здравствено-васпитни рад има за циљ да допринесе изграђивању телесне, психички и 

социјално здраве и зреле личностиоспособљенедасебринезаочување, заштиту и 
унапређењесопственогздравља и здрављадругихљуди. 

 
 Циљеви програма: 
 Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и 

здравим начином живота и развојем хуманизације међу људима 
 Унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који 

штетно делују на здравље 
 Остваривање активног односа и узајамне сарадње, школе, породице и заједнице на 

развоју, заштити и унапређењу здравља ученика 
 

САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
Хуманизација односа међу половима 

 

Сексуалне слободе и 
равноправностполова 

Предметни наставници(физичког 
васпитања, ГВ, веронауке, филозофије, 
социологије, српског језика и 
књижевности, неуропсихијатрије и 
психологије) 

Током године 

Емоционална зрелост и 
емоције   

психолог март 
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Избор партнера – случај или 
законитост  

Предметни наставници (ГВ, веронауке, 
филозофије, социологије, српског 
језика и књижевности, 
неуропсихијатрије и психологије) 

Током године 

Интерперсонални конфликти 

Предметни наставници (ГВ, веронауке, 
филозофије, социологије, српског језика и 
књижевности,историје,неуропсихијатрије 
и психологије) 

Током године 

Изграђивање хуманих односа 
међу половима 

Предметни наставници (ГВ, веронауке, 
филозофије, социологије, српског језика и 
књижевности,историје,неуропсихијатрије 
и психологије) 

Током године 

Сексуалне слободе и 
равноправност 

Предметни наставници (ГВ, веронауке, 
филозофије, социологије, српског језика и 
књижевности,историје,неуропсихијатрије 
и психологије) 

Током године 

Међусобно прилагођавање 
партнера  

Предметни наставници (ГВ, веронауке, 
филозофије, социологије, 
неуропсихијатрије и психологије) 

Током године 

Хумани односи међу 
половима- основа срећног 
брака 

Представник Центра за социјални рад Током године 

 
Унапређивање здравља ученика 

 
Заштита оралног здравља Школски стоматолог Током године 
Систематски прегледи Школски лекар Током године 

Страх од сексуалног односа 
Психолог,наставник неуропсихијатрије 
са негом и наставник гинекологије са 
акушерством 

Током године 

Када започети са сексуалним 
односима ?  

Психолог,наставник неуропсихијатрије 
са негом и наставник гинекологије са 
акушерством 

Током године 

Превенција полно-преносивих 
болести 

Активисти Омладине Јазас-а 
Пожаревац 

Током године 

Превенција рака грлића 
материце 

ДЗ за жене, гинеколог Током године 

Физичка активност, спорт и 
рекреација  

Наставници физичког васпитања Током године 

Предавање и превенцији 
злоупотребе психактивних 
супстанци 

психолог 
Током школске 
године 

Злоупотреба дрога –      
индивидуални и друштвени 
план 

Припадници МУП-а Србије Током године 

Болести зависности: шта, како 
и зашто?  

Општински одбор за борбу против 
наркоманије и болести зависности 

Током године 

Лечење болести зависности 
Наставник психологије и 
неуропсихијатрије са негом 

Током године 

 
Превенција делинквенције 

 
Одабери друштво психолог Током године 
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Вештина ‘’рећи не’’ 
социјалном притиску вршњака 

Предметни наставници (ГВ, веронауке, 
филозофије, социологије,психологије) 

Током године 

Имам права, али имам и 
обавезе 

Представници организација које се баве 
промоцијом и заштитом дечијих права 
или другим активностима која имају за 
циљ добробит деце 

Током године 

Ненасилна комуникација 
 и конструктивно  
решавање конфликата 
 

Вршњачки едукатори Током године 

Ангажуј 
се!Организовањепредавања и 
трибина и хуманитарнихакција 
 

Запослени у канцеларији за младе Током године 

Последице преступничког 
понашања 

Припадници МУП-а Србије и Центра за 
социјални рад 

Током године 

Групни и индивидуални рад са 
ученицима којииспољавају 
промене у понашању и/или 
имају негативан однос према 
настави 

психолог Током године 

Рад са родитељима  психолог Током године 
 

Заштита животне околине 
 

Активности еколошке секције 
(акције у школи и околини, 
израда паноа,посете сајмовима)  

Наставници задужени за рад еколошке 
секције 

Током године 

Уређивање школске околине и 
просторија 

Одељенске сатрешине и Ученички 
парламент 

Током године 

Развијање еколошке свести 
Наставници стручних предмета из 
области заштите животне средине 

Током године 

 
 У остваривању Плана здравственог васпитања примењиваће се активне методе рада које 
подразумевају укључивање ученика, наставника, стручних сарадника, родитеља и представника 
друштвене заједницe. 
 Рад на реализацији програма одвијаће се у оквиру: 

 редовне наставе тј. интеграције здравствено-васпитних садржаја у програме предметне 
наставе; систематским упознавањем личности ученика и прилика у којима живе, неговањем 
међуљудских односа наставника и ученика, наставника и родитеља;  

 у оквиру чувања и унапређивања менталног здравља ученика и непосредном здравственом 
заштитом која ће се и остваривати у школској зубној амбуланти и кроз систематске 
прегледе; 

  кроз сарадњу са родитељима ради оспособљавања родитеља за очување менталног и 
физичког здравља своје деце; ваннаставних активности – спортских секција;  

 акција за унапређење школског простора као и простора око школе (дворишта, спортских 
терена, травњака); акција посвећених здравим стиловима живота и очувању околине; 
ваншколских активности – сарадње са заједницом на организовању културних и других 
садржаја за креативно и рекреативно коришћење слободног времена (екскурзије, посете и 
сарадња са одређеним институцијама и др.). 
 

 Координатор свих ових активности биће стручни сарадник - психолог. 
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Чланови тима за заштиту и унапређење здравља ученика : 
- Урошевић Јелена, наставник здравствене неге 
- Јовковић Јелена, психолог 
- Негован Бачаревић, наставник физичког васпитања 
- Марија Матић, наставник здравствене неге 
- Илић Катарина, наставник здравствене неге 
- Јашовић Милена, наставник прехрамбене групе предмета 

 
Годишњи план рада школског Тима за заштиту и унапређење здравља ученика 

за школску 2018/2019. годину 

Активности Носиоци активности 
(одговорне особе) 

Временска 
динамика 

Начин праћења 

Формирање 
тима и подела задатака 

Осмишљавање плана рада Тима 
и усвајање истог за  шклску 

2018/2019 

Директор школе Октобар 2018 Записник о састанку 
тима 

 

Обележавање међународног дана 
менталног здравља и 

међународног дана пешачења 

Чланови тима Октобар/Новембар 
2018 

Записник о састанку 
тима 

 

Предавње ученицима другог 
разреда Болести зависности-
алкохолизам и наркоманија 

Психолог Октобар 2018 Дневници 
евиденције 

Припрема и реализација 
обележавања 1.децембра, 

светског дана борбе против сиде 

Чланови тима Новембар/децембар 
2018 

Записник о састанку 
тима 

 

Припрема и реализација 
обележавања међународног дана 

деце оболеле од рака 

Чланови тима Јануар/фебруар 2019 Записник о састанку 
тима 

 

Родно засновано насиље-
радионице у свим разредима 

Вршњачки 
едукатори 

Јануар Дневници 
евиденције 

Ненасилна комуникација и 
ненасилно разрешавање 

конфликата-радионице у свим 
разредима 

Одељенске 
старешине 

Током целе године Дневници 
евиденције 

Одабери друштво и Емоције-
предавања у другој години 

Психолог Током целе године Дневници 
евиденције 

Обележавање међународног дана 
бубрега и превенције малигних 

болести 

Чланови тима Март 2019 Записници Тима 

Обележавање светског дана 
здравља 

Чланови тима 
 

Април 2019 Записници Тима 

Физичка активност, одабрани пот 
и др.такмичења 

Наставници 
физичког 

Током целе године Записници Тима 

Учествовање у активностима у 
локалној заједници 

Чланови тима 
 

Током целе године Записници Тима 

Израда извештаја о раду Тимa Координатор тима 
Чланови тима 

Јун 2019 Писани извештај 
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ПЛАН ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂИВАЊА 
ЧОВЕКОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Садржај рада Разред Време 

реализације 
реализације 

Носиоци 
реализације 

- упућивање ученика уодржавање 
хигијене иуредност свог радног 
простора, учионице, кабинета, 
лабораторије 

I 

 
 

током 
школске године 

 

одељењски старешина, 
предметни наставник, 

помоћни наставник 

- морално-естетски аспекти односа 
човека према природи и 
развијањеидеје хармоније 
измеђучовека, друштва и 
природе 

I, II 

 
 

током 
школске године 

 
 

предметни 
наставници, 

секције 

- учешће ученика у радним 
акцијама заштите и 
унапређивања животнесредине I - IV 

 
 

током школске 
године 

 

Еколошкасекција, 
наставници 

физичкогваспитања, 
одељењске старешине 

- учешће ученика на конкурсима 
које расписујудруштвене и 
стручне организације са темама 
из овеобласти 

 
 

I - IV 

 
 

током школске 
године 

наставници 
српског језика, 

еколошка секција 

- информисањеученика 
о медицинским и социјалним 
импликацијама 
болести зависности 

I - IV 

 
током год. 
на ЧОС-у 

 
лекар, социјални 

радник 

 
    
 

8.5. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И  
ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 
Према Закону о основама система образовања и васпитања (објављен у "Службеном 

гласнику РС", бр. 88/17), у школи постоји тим за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва. Кључне компетенције представљају преносив, мултифункционални пакет знања, 
вештина и ставова које су неопходне сваком појединцу за лично испуњење и развој, инклузију и 
запошљавање. Њих је потребно развити до краја обавезног школовања, а треба да представљају 
базу за даље учење као део целоживотног учења.  Дефиниција Европске комисије наглашава да 
кључне компетенције треба да буду мултифункционалне, како би могле да се употребе за 
реализацију различитих циљева, преносиве, и стога применљиве у различитим контекстима, као и 
да створе предуслов за решавање различитих проблемских ситуација са којима се појединац среће. 
Кључне компетенције су предуслов за адекватно лично испуњење у животу, рад и целоживотно 
учење. 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 



 133

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         
 
 Рад на међупредметним компетенцијама сагласан је са радом на садржајима и 
компетенцијама које су непосредно везане за одређене предмете. Због тога би требало да 
међупредметне компетенције буду део свакодневног наставног контекста у којем се учење одвија. 
За њихово развијање нису задужени само поједини наставници, већ се развијање кључних 
компетенција обезбеђује кроз све школске предмете. То значи да подржавање међупредметних 
компетенција тражи не само активност тима директно задуженог за развој међупредметних 
компетенција већ заједничко планирање на нивоу свих стручних већа. 
 
Чланови тима су: 

 Милош Мирчевски, професор филозофије; 
 Мирјана Васиљевић, професор хемијско технолошке групе предмета; 
 Весна Луковић, професор предузетништва; 
 Невена Радомировић, професор хемијско технолошке групе предмета; 
 Мирјана Трифуновић, професор хемије. 
 представник савета родитеља 
 представник локалне самоуправе 
 представник ученика 

 
 
Годишњи план рада школског тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

за школску 2018/2019. годину 
 

Редни 
број 

Активности Носиоци 
активности 
(одговорне 

особе) 

Временска 
динамика 

Очекивани 
резултати 
(циљеви) 

1. Формирање 
тима и подела 

задатака 
Осмишљавање плана рада 
Тима и усвајање истог за  

шклску 2018/2019 

Директор школе Септембар 2018 Формирање тима 
и подела 
задужења 

Записник тима 
Годишњи план 

рада тима 

2. Организовање састанака 
тима 

Дефинисање активности 
Тима 

Координатор 
тима 

током целе 
школске године 

Заказивање 
термина, 
припрема 

материјала, 
сарадња 

стручним већима  

3. Организовање интерних 
радионица и семинара за 

наставнике на тему 
међупредметних 

компетенција 

Чланови тима Октобар - 
новембар 

Упознавање 
наставника о 

важноти 
међупредметних 

компетенција 

4. Праћење школског Координатор током целе Записник о 
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програма 
Праћење оперативних 

планова рада наставника 

тима 
Чланови тима 

школске године састанку тима 
 

5. Подстицање 
наставника да 

креирају и 
изводе часове 
који развијају 

међупредметне 
компетенције и 
предузетништво 

Чланови тима 
Стручни активи  

Септембар 2018 
– јун 2019 

Креирање базе 
припрема за час 

који развијају 
међупредметне 
компетенције 

Упознавање свих 
стручних већа са 

базом 

6. Формирање Ученичке 
компаније 

Чланови тима Октобар – 
новембар 2018 

Формирање 
предузетничког 

духа код ученика 

7. Учествовање на 
семинарима и пројектима 
организације „Достигнућа 

младих у Србији“ 
 

- ТИТАН пројекат 
- Социјално 

предузетништво 
- Такмичење Ученичких 

компанија 

Чланови тима Током целе 
године 

Формирање 
предузетничког 

духа код ученика 

8. Евалуација примењивости 
часова који развијају 

међупредметне 
компетенције и 

предузетнисштво 

Чланови тима 
 

Током целе 
године 

Евалуација 
часова, 

примењивост на 
ученике наше 

школе 

9. Праћење и вредновање 
резултата рада 

Евалуација рада тима 
Анализа спроведених 
активности и учешћа 

чланова тима 

Чланови тима 
Наставници 

стручних 
предмета 

Јун 2019 Евалуација рада 
тима Анализа 
спроведених 
активности и 

учешћа чланова 
тим 

10. Израда извештаја о раду 
Тима за међупредметне 

компетенције и 
предузетништво 

Координатор 
тима  

Чланови тима 

Јун 2019 Писани извештај 
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8.6. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
Чланови тима су: 

 Александар Лазић, професор социологије 
 Милијана Опачић, правник, секретар школе 
 Бачаревић Негован, професор физичког васпитања 
 Мајсторовић Марија, наставник здравствене неге 
 Јањић Мирјана, професор српског језика и књижевности 
 Спасојевић Сања, библиотекар 
 представник савета родитеља 
 представник локалне самоуправе 
 представник ученика 

 
Активности Време 

рализације 
Начин праћења Носиоци 

активности 
Подела задужења 

Израда годишњег плана рада 
Тима 

Септембар 
2018 

Записници Тима Чланови Тима 

Учешће у изради аката који се 
односе на обезбеђивање 

квалитета рада школе 

Током године Записници Тима Чланови Тима 

Израда пројеката који су у вези 
са обезбеђивањем развоја 

квалитета школе 

Токомгодине ЗаписнициТима ЧлановиТима 

Праћење промена прописа који 
су од важности за обезбеђивање 

квалитета рада школа 

Токомгодине ЗаписнициТима ЧлановиТима 

Подношење извештаја о 
реализацији плана рада тима 

Август 2019 Извештај 
Записници тима 

Председник Тима 
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8.7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛИ 
 
којим прецизира улоге и одговорности свих субјеката укључених у живот и рад Школе 
 
На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља злостављања и занемаривања 
у образовно-васпитним установана Школа је формирала: 
 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту Тим) 
 

 Жељко Поштић, в.д. директора 
 Јовковић Јелена, психолог 
 Милијана Опачић, секретар 
 Грчић Марко, наставник веронауке 
 Александар Лазић, професор социологије 
 Загорчић Неда,професор српског језика 
 Снежана Зечевић, професор прехрамбене групе предмета 
 Представник родитеља 
 Представник родитеља 
 Представник локална самоуправе 
 Представник ученика 

 
 
Овај Тим је израдио Програм за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
у Школи који је саставни део Годишњег плана рада Школе. Програмом заштите ученика су 
дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од 
насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата. 
 
 

ЗНAЧЕЊЕ ПОЈМОВА 
 

Свако насиље над ученицима се може спречити у атмосфери која: 
1. развија и негује културу понашања 
2. не толерише насиље и не ћути о њему 
3. развија одговорност свих 
4. обавезује на поступање све који имају сазнање о насиљу. 
 
Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у 
поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које 
све врсте и облике обухвата. 
 
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 
невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавања здравља, 
развоја и достојанства ученика. 
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ПОДЕЛА НАЈЧЕШЋИХ ОБЛИКА НАСИЉА 
 

У табели су приказани нивои реаговања и различити облици насиља. У зависности од интензитета, 
учесталости и последица које насиље оставља, поједини облици се понављају на више различитих 
нивоа. 
 
ПРВИ НИВО 
 
Ове облике насиља решава самостално наставник /одељењски старешина у оквиру 
саветодавно-васпитног рада са децом – појединцима, групама и одељењем. Може користити и 
подршку вршњачког тима и вршњачких едукатора 
 

Физичко 
насиље 

 

Емоционално 
/психичко 

насиље 
 

Социјално 
насиље 

 

Сексуално насиље 
и 

злостављање 

Насиље 
злоупотребом 

информационих 
технологија 

 
ударање 
чврга, 

гурање, 
штипање, 
гребање, 
гађање, 
чупање, 
уједање, 

саплитање, 
шутирање, 
прљање, 

уништавање 
ствари 

 

омаловажавање, 
оговарање, 
вређање, 
ругање, 

називање 
погрдним 
именима, 
псовање, 

етикетирање, 
имитирање, 
„прозивање“ 

 

добацивање, 
подсмевање, 
игнорисање, 

искључивање из 
групе или 

заједничких 
активности 

фаворизовање 
на 

основу 
различитости, 

ширење гласина 

неумесна 
сексуална порука, 

добацивање,псовање, 
ласцивни коментари, 

ширење прича, 
етикетирање, 

сексуално 
недвосмислена 
гестикулација. 

 

узнемиравајуће 
позивање, 

слање 
узнемиравајућих 

порука 
СМС-ом, 
ММС-ом. 

 

 
 
ДРУГИ НИВО 
 
У решавању ових облика насиља наставник /одељењски старешина укључује Тим, то јест 
унутрашњу заштитну мрежу.  
 

Физичко 
насиље 

 

Емоционално / 
психичко 
насиље 

 

Социјално 
насиље 

 

Сексуално 
насиље и 

злоупотреба 
 

Насиље 
злоупотребом 

информационих 
технологија 

 
шамарање, 
ударање, 
гажење, 
цепање одела, 
„шутке“, 
затварање, 
пљување, 
отимање и 
уништавање 
имовине, 

уцењивање, 
претње, 
неправедно 
кажњавање, 
забрана 
комуницирања, 
искључивање, 
манипулисање 
 

сплеткарење, 
игнорисање, 
неукључивање, 
неприхватање 
манипулисање, 
искоришћавање 
 

сексуално 
додиривање, 
показивање 
порнографског 
материјала, 
показивање 
интимних 
делова тела, 
свлачење 
 

Оглашавање, 
снимање и слање 
видео записа, 
злоупотреба 
блогова, форума и 
четовања, 
снимање 
камером 
појединаца 
против њихове 
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 воље, снимање 
камером 
насилних 
сцена, 
дистрибуција 
снимака и слика 
 

 
 
ТРЕЋИ НИВО 
 
Ако ученици чине или трпе неки од следећих облика насиља обавезно је укључивање других 
институција, односно активирање спољашње заштитне мреже. 
 

Физичко 
насиље 

 

Емоционално / 
психичко насиље 

 

Социјално 
насиље 

 

Сексуално 
насиље и 

злоупотреба 
 

Насиље 
злоупотребом 

информационих 
технологија 

 
туча, 

дављење, 
бацање, 

проузроковање 
опекотина и 

других 
повреда, 

ускраћивање 
хране и сна, 

излагање 
ниским 

температурама, 
напад оружјем. 

 

застрашивање 
уцењивање уз 

озбиљну претњу, 
изнуђивање новца 

или ствари, 
ограничавање 

кретања, 
навођење на 
коришћење 

наркотичких 
средстава и 

психоактивних 
супстанци, 
укључење у 

деструктивне 
групе и 

организације 
 

претње, 
изолација, 

малтретирање 
групе према 

појединцу или 
групи, 

организовање 
затворених 

група (кланова), 
које има за 
последицу 

повређивање 
других 

 

завођење од 
стране 

одраслих, 
подвођење, 
злоупотреба 

положаја, 
навођење, 

изнуђивање 
и принуда на 

сексуални 
чин, 

силовање, 
инцест 

 

снимање 
насилних 

сцена, 
дистрибуирање 

снимака и 
слика, 
дечија 

порнографија... 

 
 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ да наша школа буде безбедно и 
подстицајно место чиме се остварује право сваког детета да буде заштићено од свих облика 
насиља. Ово се постиже применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера 
интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 
занемаривање ученика. 
 

Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи: 
 
1. подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 
2. идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење 
евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља 
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3. повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и 
злостављања 
4. унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и ваннаставног особља, 
ученика, родитеља, лок.заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблема насиља 
5. оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце 
који указују на потенцијално насилно понашање 
6. пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 
7. изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду 
8. дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у 
школском животу о томе 
9. омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања 
опасности врше пријављивање насиља 
10. спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, 
самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина 
11. сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних 
разговора 
12. сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу 
проблема насиља у школи 
 

Специфични циљеви у интервенцији: 
1. Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља 
2. Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности спровођења 
Програма заштите 
3. Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака 
4. Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи н 

Процедуре у ситуацијама насиља 
 

ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 
 

Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се насиље јавља 
међу децом, од стране одраслог у школи или од стране одраслог ван школе. 
 

Кораци у интервенцији су следећи: 
1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у 

току или посредно, препознавањем спољашњих знакова или поверавањем самог детета или треће 
особе. 

2. Прва реакција треба да буде заустављање насиља и обавештавање о томе надлежне 
особе: дежурног наставника, чланове Тима, директора, одељ.старешину, психолога, а који ће даље 
проценити да ли треба позвати МУП или здравствену службу. 

3. Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење 
напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба да буде умирујући са циљем да се сукоб 
конструктино реши и уз пружање подједнаке шансе свакој страни а исприча шта се догодило. 

4. Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у догађају 
уз вођење записника. Разговор треба да води неко од чланова тима, психолог, одељенски 
старешина (у зависности од нивоа насиља).  
Напомена: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу или доказивање 
злостављања, о постојању сумње се обавештавају надлежне службе)  

Посебна пажња треба да буде обраћена на жртву насиља тако што ће јој се омогућити да се 
осећа безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере. 

5. Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са 
Тимом за заштиту, психологом, директором, дежурним наставником, при чему се анализирају 
чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна о принципу 
поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, обављају се консултације са 
службама ван установе (Центар за социјални рад, здравствена служба). На основу консултација 
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треба донети одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, задатке и одговорности у 
самом поступању. 

6. Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: 
позивају се родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама, закључцима и 
предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере заштите ученика, мере даљег 
васпитног деловања); уколико је потребно, обавештава се МУП, Центар за социјални рад (а према 
упутству о поступању установа образовања и васпитања и центара за социјални рад уколико је 
постоји сумња или идентификовано насиље над дететом од стране родитеља, односно другог 
законског заступника или трећег лица, као и насиље трећег нивоа, упућује се ЦЗСР, без одлагања 
на најпогоднији начин, с обзиром на степен хитности реаговања-поштом, по куриру или 
електронском поштом-скениран образац). Подношење пријаве тим службама треба да буде у 
усменој и писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се нису 
одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не буду 
укључени).Пријаву насиља врши директор. 

7. Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих актера 
у заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције. 
 
 

ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ 
 

Према анализи упитника добијених у процесу самовредновања и анализе анкете која је 
спроведена међу ученицима процењујемо да су угрожене следеће ситуације и места у односу на 
временски период: 
 
 

СИТУАЦИЈА  
или  

МЕСТО 

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД 
 

Простор испред, 
иза школе 

 

Пре и после наставе – за време одмора – за време часова 
 

Тоалети на спрату 
 

Пре и после наставе – за време одмора – за време часова - 

Ходник у приземљу 
 

Пре и после наставе – за време одмора – за време часова - 
 

Ходници на спрату Пре и после наставе – за време одмора – за време часова - 

У свлачионици  
у фискултурној 

сали 
 

Пре и после наставе – за време одмора – за време часова 

На аутобуском стајалишту 
 

 

На путу до школе 
 

 

 
На основу урађене процене безбедности предузете су следеће мере: 

 
1. Током сваке школске године се организују се предавања са циљем превенције насиља у 
вршњачким односима и развијања толеранције међу ученицима, а посебно су додати часови у 
програм рада одељенских старешина у свакој години; 
2. Током школске године запослени се придржавају распореда дежурних наставника  
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СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 
 
 

Спољашњу заштитну мрежу чине следеће институције: 
 
1. Центар за социјални рад 
2. МУП 
3. Дом здравља 
4. Културни центaр и Канцеларија за младе, Саветовалиште за младе 
5. Локална самоуправа 
6. Спортски савез 
 
Циљ сарадње : стручна помоћ и сарадња у решавању проблема и задовољавање културних и 
спортских потреба ученика. 
 

УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 
 

Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе. 
 

Улоге и одговорности запослених и ученика у школи: (ко шта ради када постоји сумња на 
насиље или се насиље догоди) 
 
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК 
 
- дежура у складу са распоредом; 
- уочава и пријављује случај; 
- покреће процес заштите детета (реагује одмах) у случају насилног понашања, користећи неку од 
стратегија; 
- обавештава одељењског старешину о случају; 
- евидентира случај у књигу дежурстава 
- сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља. 
 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 
- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 
- учествује у процесу заштите деце; 
- разговара са учесницима насиља; 
- информише родитеље и сарађује са њима; 
- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља; 
- прати ефекте предузетих мера; 
- евидентира случај и води документацију; 
- по потреби, комуницира са релевантним установама. 
 
ТИМ, ПСИХОЛОГ 
- уочава случајеве насилног понашања; 
- реагује одмах; 
- обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 
- по потреби, разговара са родитељима; 
- пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима; 
- разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите; 
- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера; 
- по потреби, сарађује са другим установама; 
- евидентира случај. 
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ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 
- дежура; 
- прекида насиље; 
- уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 
 
 
УЧЕНИЦИ 
- уочавају случајеве насилног понашања; 
- траже помоћ одраслих; 
- пријављују одељењском старешини 
- учествују у мерама заштите. 

 
ПРАЋЕЊЕ, АНАЛИЗА, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 
Тим за заштиту ученика је у обавези да, у сарадњи са запосленима у установи и 

релевантним установама, прати ефекте предузетих мера. 
У оквиру мера заштите планирају се и активности 
Праћење и вредновање педузетих активности условљава планирање новог циклуса прграма 

заштите ученика од насиља. 
 
 
 

ЕВИДЕНЦИЈА И НАЧИНИ ПРАЋЕЊА СЛУЧАЈЕВА НАСИЉА 
 

Запослени у школи – одељенски старешина, стручна служба и Тим – у обавези су да воде 
евиденцију о појавама насиља у образац за евиденцију о случајевима насиља који садржи: 
 
1. Шта се догодило ? 
2. Ко су учесници ? 
3. Како је пријављено насиље ? 
4. Врсте интервенције? 
5. Какве су последице? 
6. Који су исходи предузетих корака? 
7. На који начин су укључени родитељи, одељенски старешина, стручна служба? 
8. Праћење ефеката предузетих мера. 
 
Потребно је пратити: 
 
1. понашање детета које је трпело насиље (да ли се повлачи, да ли постаје агресивно, да ли тражи 
подршку и на који начин...) 
2. понашање детета које се понашало насилно (да ли наставља са нападима, да ли тражи друге 
жртве, да ли га група одбацује, да ли га група подржава...); 
3. како реагују пасивни посматрачи (да ли се обраћају старијима за помоћ, да ли сви знају како да 
се повежу са унутрашњом заштитном мрежом и ко је њихова особа од поверења, да ли се 
препознаје страх, да ли сами предузимају неке акције и сл).; 
4. шта се дешава у одељењу (да ли се издвајају нове групе, каква је атмосфера ...); 
5. колико су родитељи сарадници у активностима на смањивању насиља; 
6. како функционише Тим и унутрашња заштитина мрежа ( где су слабе тачке и шта се може 
боље); 
7. колико су друге институције (спољна заштитна мрежа) укључене и који су ефекти њиховог 
укључивања 

Уколико се увиди да се ситуација насиља понавља, усложњава и постаје ризичнија и 
опаснија, предузимају се следеће заштитне мере: 
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1. појачати опрез свих запослених и дежурних наставника и ученика 
2. укључити у рад родитеље и школског полицајца 
3. наставити са индивидуалним радом - психолог школе 
4. укључити стручњаке из других установа (из спољашње заштитне мреже) 
 

Све субјекте укључене у решавање проблема треба обавезати на дискрецију и заштиту 
права ученика. 
 

ПРОЦЕЊИВАЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ/ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
  

На основу евиденције које воде одељенске старешине,психолог и Тим праћење ефеката ће 
извршити Тим  преко следећих индикатора: 
 
1. броја и нивоа облика насилног понашања 
2. број случајева насилног понашања са позитивним ефектима у односу на укупан број 
пријавњених у току школске године 
3. однос пријављених облика насилног понашања текуће и претходне школске године 
4. однос броја случајева насилног понашања са позитивним ефектима текуће и 
претходне школске године 
5. анализа упитника проведеног међу ученицима о степену безбедности у школи 
 

 
АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА 

 
Примену Програма прати и анализира Тим квартално преко евиденције ореализованим 

активностима које су планиране Програмом. Овим путем се утврђују и узроци уколико неке 
планиране активности нису реализоване. 
 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О ПРИМЕНИ ПРОГРАМА 
 

Тим за безбедност извештава Наставничко веће, Школски одбор и савет родитеља Школе 
о реализацији превентивних и интервентних мера у оквиру Извештаја о реализацији годишњег 
плана школе.  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Програм за заштиту деце од насиља припремљен је са намером да помогне у стварању 
сигурне и безбедне средине, да се олакшају и прецизирају процедуре и поступци у заштити деце 
од насиља и обавезујући је за све субјекте у процесу образовања. 
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ИНТЕРНУ ПРИЈАВУ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ШКОЛЕ 

 
Име и презиме подносиоца пријаве:____________________________________________ 
Датум подношења пријаве: ___________________________________________________ 
Насиље пријављује:   а. ученик   б. наставник    в. одељењски старешина 
г. родитељ    д. стручни сарадник    е. ____________________ 
Подаци о ситуацији сумње на насиље или дешавања насиља, злостављања и 
занемаривања (укратко навести конкретне чињенице) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Време када се наведена ситуација догодила:___________________________________ 
Место где се наведена ситуација догодила:____________________________________ 
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Начин добијања информације о сумњи на насиље или дешавању насиља, 
злостављања изанемаривања: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Име особе/особа за коју/које постоји сумња или сазнање да врши/врше насиље, 
злостављање и занемаривање: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Потпис подносиоца пријаве: Прималац пријаве: 
_________________________________________________________ 
 
Датум пријема пријаве: 
_____________________________ 
Важна напомена: 

Подаци који се наводе у пријави су поверљиви и користе се искључиво у циљу заштите 
деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања, доступни су члановима Тима за заштиту 
деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања и користе се у циљу заштите најбољег 
интереса детета/ученика. 
Средња школа „Жикица Дамњановић“ 
Смедеревска Паланка 

 
ЕВИДЕНЦИЈА НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА  

 
Датум настанка насилне стуације ______________________ 
 
Место:       Време: 
- у дворишту     - пре доласка у школу 
- у ходнику     - после одласка из школе 
- у тоалету     - на _____ часу 
- у учионици     - на одмору 
- на путу до школе        - друго _______________ 
- друго _______________ 
 
Начин откривања насиља : 
-личним увидом 
-пријавом посматрача 
-пријавом родитеља 
-пријавом особе која је доживела насиље 
-уочавањем знакова насиља 
-друго_____________________________ 
 
Подаци о особи која трпи насиље: Име и презиме _____________________________ Разред и 
одељењење ______ 
 
Подаци о особи која врши насиље: Име и презиме _____________________________ Разред и 
одељењење ______ 
 
Насилна ситуација се : - дешава први пут    - понавља се више пута 
 
Кратак опис насилне ситуације : 
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Датум пријаве:            
Подносилац пријаве: 
________________          
 
Врста интервенције: 
 
 
 
 
 
 
 
Предложене мере заштите и начини праћења спровођења предузетих мера : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вредновање и процена ефикасности предузетих мера: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
:____________________________________ 
Начин добијања информације о сумњи на насиље или дешавању насиља, 
злостављања изанемаривања: 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Подаци о особи/особама за коју/које постоји сумња или сазнање да врши/врше насиље, 
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злостављање и занемаривање: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Подаци о особи/особама за коју/које постоји сумња или сазнање да је/су жртва/жртве 
насиља,злостављања и занемаривања: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Датум пријема пријаве                                                       В.Д. Директора школе 
____________________  мп                               _________________________ 
        Жељко Поштић 
Важна напомена: 
Подаци који се наводе у пријави су поверљиви и користе се искључиво у циљу заштите 
деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања, доступни су члановима Тима за 
заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања и користе се у циљу 
заштите најбољег интереса детета/ученика. 

У Посебном протоколу за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама који је донело Министарство просвете 
представљене су превентивне активности и дефинисане процедуре у заштити деце од насиља у 
којима је прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад образовно-васпитне установе. У 
складу са основним принципима и циљевима Посебног протокола школа је, поштујући 
специфичности свога рада и окружења у коме постоји, начинила програм заштите својих ученика 
од насиља, злостављања и занемаривања, као и акциони план заштите ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања. При изради овог документа руководили смо се бројем, врстама и 
учесталошћу ситуација насиља, злостављања и занемаривања у школи, проценама ученика и 
наставника о сигурности и постојању безбедне климе у школи и раније реализованим поступцима 
са циљем превенције насиља у школи и унапређења сарадње и разумевања свих учесника у 
образовно-васпитном процесу.  

 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА: 

       Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за 
препознавање насиља, злостављања и занемаривања 

        Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у 
ситуацијама насиља 

        Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за 
заштиту од насиља 

         Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља 
         Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

 СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

  Ангажовање постојећих ресурса Школе за стварање безбедног и подстицајног 
окружења 

       Укључивање различитих учесника образовно-васпитног процеса у превенцију и 
заштиту деце кроз наставне и ван-наставне активности 

         Обезбеђивање превентивне и заштитне улоге школског спорта и друштвеног 
ангажмана у  заштити ученика 

ЗАДАЦИ: 

       Формирати Тим за заштиту ученика од насиља 
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        Направити анализу безбедности користећи анкете које су попуњавали ученици у 
оквиру самовредновања у области Етос и Подршка ученицима   

        Планирати превентивне активности (у оквиру наставних и ваннаставних 
активности) уз активно учешће ученика и родитеља у планирању и реализацији 
превентивних активности 

        Јасно дефинисати процедуре у ситуацијама насиља 
         Организовати и промовисати активности школе у циљу заштите ученика од 

насиља, учествовање у пројектима, конкурсима и сл. 
         Развијати сарадњу са установама и институцијама које се баве децом и породицом 
          Ученике и родитеље информишу о садржајима важним за безбедност и 

активностима образовно-васпитне установе на плану превенције, 
          Извештавати Наставничко веће и Школски одбор о реализацији Програма заштите 
         Промовисати примере добре праксе у реализацији превентивних активности и 

сузбијању насиља 
 
Акциони план заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
 

Активност Задаци Носиоци 
Временска 
динамика 

Анализа стања 
безбедности у школи 

(анализа већ предузетих мера 
превенције, анализа физичко-техничких 

услова за реализацију основне 
делатности, анализа усклађености 

документације са релевантним 
документима). За анализу ће се 

користити Оквир за самовредновање-
Интегрисани стандард квалитета –

ључне облати ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА и ЕТОС 

ТИМ,секретар 
школе, 

директор 

Током 
школске 
године 

Информисање ученика 
и родитеља 

Информиосање ученика и родитеља о 
Посебном протоколу за заштиту деце и 

ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно васпитним 

установама 

Одељенске 
старешине 

Септембар 
2018 

Идентификација 
проблема 

Продукт анализе стања безбедности у 
школи 

ТИМ, 
секретар школе, 

директор 

Током 
школске 
године 

Операционализација 
мера превенције и 

интервенције 

 

Дефинисање конкретних активности и 
поступака у ситуацијама насиља, 
злостављања и занемаривања у 

образовно васпитним установама 

ТИМ 
Током 
године 

 
Документација и 

евиденција 

 

 

Дефинисање елемената и начина вођења 
и чувања евиденције и остале 
документације 

Одељенске 
старешине,тим  

Током 
године 
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План заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
за школску 2018/2019.годину 

 

Циљ Задаци Носиоци 
Временска 
динамика 

1) Информисање ученика 
првог разреда  и ученика 
осталих разреда са 
Протоколом за заштиту 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, као и о 
процедурама реаговања на 
ситуације насиља 

Упознавање ученика и 
наставника са садржајем 
наведених докумената 

одељенске 
старешине 

септембар 
2018. 

2) Дефинисање правила 
понашања и последица 
кршења правила 

Операционализација  
недозвољених облика 

понашања као и 
предвиђених казни за 

кршење правила 

одељенски 
старешина 

септембар 
2018. 

3) Упознати савет родитељаса 
Протоколом за заштиту 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, као и о 
процедурама реаговања на 
ситуације насиља 

Упознавање чланова савета 
родитеља и наставника са 

садржајем наведених 
докумената 

Директор, 
Сектетар  

септембар 
2018. 

4)Упознати Школски одбор са 
Протоколом за заштиту 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, као и о 
процедурама реаговања на 
ситуације насиља 

Упознавање чланова ШО и 
наставника са садржајем 
наведених докумената 

Секретар 
септембар 

2018. 

5)Информисање родитеља у 
свим одељењима о са 
Протоколом за заштиту 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, као и о 
процедурама реаговања на 
ситуације насиља 

Упознавање родитеља  са 
садржајем наведених 

докумената 

Одељенске 
старешине, ТИМ 

Други 
родитељски 

састанак 
2018 

6)Израдити информативни 
пано за родитеље и ученике 
о заштити ученика од 
насиља злостваљања и 
занемаривања 

НА видном месту у школи 
ставити материјал о 

ненасиљу 
 

Тим  

 

Октобар 
2018 
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7) Дефинисање улога и 
одговорности у примени 
процедура и поступака 

Избор чланова тима, 
дефинисање улога и 

одговорноти 
дежурних наставника, 

предметних наставника, 
одељењских старешина, и  

осталих запослених у школи 

ТИМ 

септембар/ 

октобар 
2018. 

 

8) Развијање и неговање 
богатства различитости и 
културе понашања у оквиру 
васпитно-образовних 
активности 

Превентивне радионице које 
обрађују теме ненасилне 
комуникације, конструктивног 
решавања конфликата, 
неговање позитивне атмосфере 
у одељењу, здравих стилова 
живота које су сатавни део 
плана и програма рада 
одељенских старешина 

Родно засновано насиље-
вршњачки едукатори  

Обрада тема у оквиру ЧОС-а 
и ЧОЗ-а, настави Г.В.,верска 
настава, настава биологије, 
здравствене неге, настава 
здравствене психологије 

Психолог, 
наставници ГВ, 

наставници 
здравствене неге, 

биологије и 
одељенске 

старешине, Тим 

у току шк. 
2018/2019. 

 

9) Организовање обуке за 
ученике о ненасилној 
комуникацији у 
конструктивном решавању 
конфликата 

Развијање комуникацијских 
вештина и оспособљавање 
ученика за конструктивно 

решавање проблема 

Вршњачки 
едукатори, 
психолог и 

наставници ГВ, 
организације 

у току шк. 
2018/19. 

 

10) Организовање активности 
ученика и свих запослених у 
школи које имају за циљ  
повећање безбедности ученика 

Организација спортских 
такмичења, 

едукација,предавања, 
екскурзија, представа, 

изложба, промовисање свих 
активности 

ТИМ, Стручна 
већа 

у току шк. 
2018/2019. 

 

11) Оргнизовање литерарног 
конкурса на тему толеранције 
и ненасиља 

Одабир најбољег матурског 
рада из српској језика и 
књижевности  

 

 
Стручно веће 
српског језика 

У току 
школске 

2018/2019 

9) Анализа  реализације 
акционог плана и писање 
извештаја 

Провера и праћење 
реализације планираних 

активности 
Председник тима Август 2019 
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8.8. ПРОГРАМ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 
 
Тим за додатну подршку образовању и васпитању чине: 
Јовковић Јелена, психолог 
Соња Перовић Матић, проф. прехрамбене групе предмета 
Вангелија Граовац, проф. прехрамбене групе предмета 
Татјана Гавриловић, проф. прехрамбене групе предмета 
Зечевић Снежана, проф. прехрамбене групе предмета 
Јашовић Милена, проф. прехрамбене групе предмета 
 
 

 
 

8.9. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

Самовредновање  је поступак којим се вреднује сопствена пракса и рад, полазећи од 
анализе шта је и како урађено. Самовредновање се врши на основу Стандарда квалитета рада 
васпитнo-образовне установе. Самовредновање је процес унапређења рада школе и обухвата шест 
области или подручја вредновања. Те области квалитета су кључне области рада сваке школе. 
Стандарди квалитета представљају аспекте који описују област квалитета и они су, у ствари, 
искази о квалитетној пракси или условима у којима она може бити остварена и исказују се преко 
индикатора (мерљивих компоненти сгандарда). У току школске 2017/18 извршено је 
самовредновање свих седам области квалитета рада. 
 

ВРСТА  АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 
Планирање активности у оквиру Годишњег плана 
рада 

Стручни тим за ИО Септембар 2018 
 

Идентификовање и евидентирање ученика којима је 
потребна додатна подршка у образовању,доношење 
одлука о индивидуализацији наставе и изради ИОП-
а;формирање Тимова за додатну подршку 

предметни наставници 
одељењске старешине 
Педагошки колегијум 

Стручни тим за ИО 

Током године по 
потреби 

Прибављање сагласности родитељаза спровођење 
ИОП-а 

Тим за ИО Током године по 
потреби 

Прикупљање података,израда педагошких 
профила,утврђивање приоритета у пружању додатне 
подршке,анализа нивоа постигнућа и дефинисање 
образовног минимума за сваког ученика 

Тим за ИО Током године по 
потреби 

ИзрадаИОП-а Тим за ИО Током године по 
потреби 

Праћење напредовања ученика вредновање и 
оцењивање 

Тим за ИО Континуирано 
током године 

Анализа исхода ИОП-а,кориговање постојећих 
планова,прављење нових 

Стручни тим за ИО 
Чланови Наставничког 

већа 

Током године по 
потреби 

Анализа постигнућа ученика који су савладали 
наставу по принципима индивидуализације или на 
основу ИОП-а 

Чланови Наставничког 
већа 

Стручни тим за ИО 
Тим за ИО 

Крај првог 
полугодишта 
Крај школске 

године 
Стручно усавршавање запослених из области 
инклузивног образовања 

Тим за ИО 
Чланови Наставничког 

већа 

Током године по 
потреби 

Сачињавање извештаја о раду Стручног тима за ИОП 
за школску 2018/2019.годину 

Стручни тим за ИО Август 2019 
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Чланови Тима за самовредновање рада школе, ове школске године су: 
 Снежана Зечевић, професор прехрамбене групе предмета 
 Јовковић Јелена, психолог 
 Снежана Бојовић, професор хемије 
 Слађана Анђелковић, професор српског језика 
 Дејан Јанковић, професор историје 
 представник локалне самоуправе 
 Представник учника 
 Стручњак ван школе 

 
Годишњи план рада тима за самовредновање у школској 2018/2019.год 

 

Редни 
број 

 Активности Носиоци 
активности 
(одговорне 

особе) 

Временска 
динамика 

Очекивани 
резултати 
(циљеви) 

1. Формирање 
тима и подела 

задатака 
Осмишљавање плана рада 

Тима и усвајање за  
школску 2018/2019 

Директор школе 
Чланови тима 

Септембар 2018 Формирање тима 
и подела 
задужења 

Записник тима 
Годишњи план 

рада тима 

2. Одабир области која ће се 
самовредновати 

Чланови тима Септембар 2018 Записник о 
састанку тима 

3. Анализа области и 
стандарда квалитета и 
операционализација 

самовредновања  

Чланови тима Октобар 2018 Записник о 
састанку тима 

 

4. Израда упитника и 
анкетирање запослених, 

ученика, родитеља, 
школског одбора  

Чланови тима 
 

 
Новембар/Децем
бар 2018 

Записници Тима 

5. Анализа документације Чланови тима Јануар/Фебруар 
2018 

Записници Тима 

6. Статистичка обрада 
добијених података 

Чланови тима Март 2019 Записници Тима 

7. Закључци и писање 
извештаја 

Чланови тима Април 2019 Записници Тима 

8. Израда акционог плана Чланови тима Мај  2019 Записници Тима 

9. Извештавање Наставничког 
већа, школског одбора о 
самовредновању 

Чланови тима Јун  2019 Записници Тима 

10. Писање годишњег  
извештаја о раду тима за  

Чланови тима Август 2019 Извештај 
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8.10. ТИМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 
       Чланови Тима за планирање и праћење стручног усавршавања, ове школске године су:  
 

 Биљана Стевановић, професор српског језика и књижевности 
 Јовковић Јелена, психолог 
 Милена Јашовић. професор прехрамбене групе предмета 
 Јован Шиљић, професор математике 

 
Годишњи план рада школског Тима за за планирање и праћење стручног усавршавања 

за школску 2018/2019. годину 
 

Редни 
број 

Активности Носиоци 
активности 
(одговорне 

особе) 

Временска 
динамика 

Очекивани 
резултати 
(циљеви) 

1. Формирање 
тима и подела 

задатака 
Осмишљавање плана рада 
Тима и усвајање истог за  

шклску 2018/2019 

Директор школе Септембар 2018 Формирање тима 
и подела 
задужења 

Записник тима 
Годишњи план 

рада тима 

2. Праћење потреба за 
стручним усавршавањем на 

основу самовредновања 

Чланови тима током целе 
школске године 

Записник о 
састанку тима 

3. Праћење понуде семинара Чланови тима током целе 
школске године 

Записник о 
састанку тима 

 

4. Организовање интерног 
стручног усавршавања у 

виду представљања 
семинара на које су ишле 

колеге 

Чланови тима 
Стручни активи 

током целе 
школске године 

Записници Тима 

5. Организовање семинара у 
школи у складу са 

материјалним 
могућностима запослених 

Сви запослени Јул 2019 Сертификати о 
завршеној обуци 

6. Извештавање запослених о 
похађаним обукама и 

семинарима 

Сви запослени Август 2019 Попуњени 
извештаји 

запослених 

7. Писање годишњег  
извештаја о раду тима за 

Чланови тима Август 2019 Извештај 
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9. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА И САРАДНИКА У НАСТАВИ 
 
 Према Правилнику о сталном стручном усавршавању (Сл. гласник РС. бр. 13/12; 31/12; 85 
/13, 86/15, 81/17, 48/18)  Годишњи план рада и Развојни план установе садрже оквирни план 
стручног усавршавања наставника и стручних сарадника. Наставничко веће у јуну разматра 
извештаје о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника са анализом резултата 
примене стечених знања и вештина. Предлог плана и програма стручног усавршавања предлаже се 
на Стручним већима, а координатор за ову школску годину је професор Биљана Стевановић. 
Стручно усавршавање на нивоу школе интерне обуке - вршиће се на нивоу семинара, 
консултација, у оквиру Наставничког већа, Одељенских већа и Стручних актива. 
 У плановима рада свих стручних органа конкретизоване су теме и извршиоци послова. 
Поред тога, наставници ће присуствовати стручним семинарима који буду организовани на нивоу 
Општине, Региона и шире. 
 

 Врста програма Динамика Учесници у реализацији/ 
Задужени наставник 

1. Обука за имплементацију Програма 
реформе средњег стручног образовања 

Током године Интерни носилац промена и 
чланови тима за 
имплементацију 

1.а Нове наставне методе 
 

Током године Интерни носилац промена и 
чланови тима за 
имплементацију 

1.б Писање планова и програма и  
наставних материјала 

Током године Интерни носилац промена и 
чланови тима за 
имплементацију 

1.ц Оцењивање Током године Наставници 
2. Угледни часови Током године Наставници различитих 

профила 
3. Семинари Абакус (он лајн) Током године Наставници хемије и 

хемијске технологије 
4. Методе и технике учења у савременој 

настави хемије 
Током године Наставници хемије и 

хемијске технологије 
5. Вештине, знања и технике превенције 

и смањења родно заснованог 
насилничког и дискриминаторног 

понашања у школској средини 

Март Наставници 

6. Физика кроз оглед Током године Наставници физике 
7. Савремени час наставе физике Током године Наставници физике 
8. Вештине владања собом Током године Одељенске старешине, 

наставници 
9. Амбалажа, отпад, рециклажа Током године Наставници прехрамбене 

групе предмета 
10. Примена добре произвођачке пракксе 

у прехрамбеној индустрији 
Током године Наставници прехрамбене 

групе предмета 
11. Дијагностика,превенција и отклањање 

узрока неуспеха у школском учењу 
 Наставници 

12. Како написати добру припрему за час Новембар Наставници различитих 
профила 

13. Заштита животне средине и одрживи 
развој 

 Наставници 

14. Вршњачка медијација Новембар Наставници, одељењске 
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старешине  
15. Симпозијум главних сестара и бабица, 

професора здравствене неге 
Мај Наставници 

 
16. 

Присуство Априлским данима 
просветних радника Србије 

Април Наставници хемије 
Наставници српског језика и 

књижевности 
17. Место социолошког истраживања у 

настави социологије 
Током године Наставници соцологије 

18. Безбедност и здравље на раду у 
дуалном образовању 

октобар Наставници стручних 
предмета свих струка 

19. Припрема ученика за тржиште рада – 
самопроцена вештина и представљање 

послодавцима 

децембар Тим за каријерно вођење и 
остали наставници 

20. Одабрани садржаји и теме у настави 
историје 

Током године Наставници историје 

21. Слободна зона у основним и средњим 
школама 

Током године Наставници 

22. Средњи век у настави историје Током године Наставници историје 
23. Електронска провера знања Током године Наставници историје 
24. Како до интерактивног софтвера у 

настави 
Током године Наставници историје 

25. Примена тестова знања у основној и 
средњој школи 

Током године Наставници 

26. Учење кроз игру помоћу 
интерактивних електронских вежби 

Током године Наставници 

27. Методологија и садржаји рада на 
часовима одељењске заједнице-

одељењског старешине 

Током године Наставници 

28. Хоризонталним и вршњачким учењем 
до бољих резултата 

јануар Наставници 

29. Боља сарадња – безбедније школско 
окружење 

март Наставници 

30. Српски правопис у наставној пракси Током године Наставници српског језика и 
књижевности 

31. Стваралачки приступ часовима 
српског језика 

Током године Наставници српског језика и 
књижевности 

32. Примењена екологија – од примене до 
промене 

фебруар Наставници 

33. Вештина комуникације између 
ученика и наставника као предуслов 

напредовања ученика 

април Наставници 

34. Могућности за унапређивање сарадње 
и тимског рада у установи 

мај Наставници 

35. Усавршавање комуникацијске 
компетентности: комуникација са 

ученицима, колегама и родитељима 

јун Наставници 
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10. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

10.1.  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 
 Школа и породица имају заједничке циљеве, и с обзиром на то школа одржава и подстиче 
партнерски однос са родитељима односно старатељима ученика. Сарадња са родитељима 
оствариваће се на следећи начин : 
 

Временска 
динамика 

Садржај активности Носиоци 
активности 

 
 
 

Септембар: 
 

- успостављање контакта са родитељима и међусобно упознавање 
- представљање одељења (успех, интелектуалне способности, 

школе из  су  ученици дошли 
- представљање  школске организације и  права и дужности 

ученика 
- упознавање родитеља са садржајима образовања 

- договор о сарадњи одељенског старешине  и родитеља 
-индивидуални рад са родитељима односно старатељима 

 
 
 

Одељенске 
старешине 
Директор 
Психолог 

Октобар : - упознавање родитеља са садржајима образовања 
- договор о сарадњи одељенских старешина и родитеља 
-индивидуални рад са родитељима односно старатељима 

 

Одељенске 
старешине 
Директор 
Психолог 

Новембар: - саопштавање резултата рада после првог класификационог 
периода 

- информације и предавања 
-индивидуални рад са родитељима односно старатељима 

Одељенске 
старешине 
Директор 
Психолог 

Децембар: - упознавање са резултатима рада на крају I наставног периода 
- упознавање са правилником о дисциплинској одговорности 

ученика 
- предавања  и информације 

-анкетирање родитеља у погледу задовољстава програмом и 
њихових сугестија 

Одељенске 
старешине 
Директор 
Психолог 

Фебруар - сарадња одељенских старешина и родитеља 
-индивидуални и рад са родитељима односно старатељима 

 

Одељенске 
старешине 
Директор 
Психолог 

Март: - сарадња одељенских старешина и родитеља 
-индивидуални и рад са родитељима односно старатељима 

Одељенске 
старешине 
Директор 
Психолог 

Април: - упознавање са резултатима рада на крају II класификационог 
периода 

- упознавање са планом уписа на више школе и факултете 
- информације о матурској вечери 

- индивидуални рад са родитељима односно старатељима 

Одељенске 
старешине 
Директор 
Психолог 

Мај: - сарадња одељенских старешина и родитеља 
-индивидуални рад са родитељима односно старатељима 

 

Одељенске 
старешине 
Директор 
Психолог 

Јун: - резултати рада на крају наставне године 
- информације о резултатима за избор најбољег  одељења 

- информације о резултатима које су ученици постигли на такмичењима 
- похвале и награде ученицима 

-анкетирање родитеља у погледу задовољстава програмом и њихових 
сугестија 

Одељенске 
старешине 
Директор 
Психолог 
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10.2. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

Сарадња са локалном самоуправом има за циљ да информише локалну заједницу о 
активностима у школи и да активно укључи локалну самоуправу у школске активности како би 
адекватно подржали исте и имали слуха за потребе и препреке са којима се сусрећемо у раду. 
Школа има веома успешну сарадњу са центром за социјални рад који у континуитету омогућава 
бољу сарадњу са родитељима односно старатељима деце и школе. Поред ЦЗСР, школа има и 
успешну сарадњу са канцеларијом за младе, полицијом и другим школама на територији општине. 
  

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са Центром за социјални рад 
Црвеним крстом 

током целе године  
- психолог 
- директор 
- тимови 

Сарадња са Општинским одбором за борбу против наркоманије и 
малолетничке делинквенције 

током целе године  
- психолог 

Сарадња са организацијом „Превенет“ која се бави превенцијом 
наркоманије 

Сарадња са ЈАЗАС-ом 

током целе године  
– психолог 

током целе године  
- психолог 

Сарадња са организацијама које баве промоцијом и заштитом дечјих 
права или другим активностима које имају за циљ добробит деце 

током целе године  
- психолог 

Сарадња са другим школама и осталим значајним инстанцама 
Сарадња са општинском Канцеларијом за младе на следећим 

пројектима: 
 Светски дан толеранције 
 Дан борбе против сиде 

 Очистимо Србију 
 Рад у часопису 

током целе године  
– психолог 

током целе године  
- психолог 

 

Сарадња са полицијом током целе године  
– психолог, 
- директор 

Сарадња са Општом болницом „Стефан Високи“ и обележавање 
појединих важних датума и учествовање у акцијама 

Током целе године 
- Директор 

- Наставници здравствене струке 
- одељењске старешине одељења 
медицинске струке 

Сарадња са Центром за спорт и рекреацију 
Општине С.Паланка 

Током целе године  
– Тимови 

Сарадња са привредним субјектима  у локалној средини и на подручју 
Републике Србије 

Током целе године 
- директор 

- организатори практичне наставе 
и наставе у блоку 

Сарадња са институцијама културе у локалној средини и на подручју 
Републике Србије 

Током целе године  
- директор 

- наставници и одељењске 
сатрешине 

Сарадња са локалним медијима (ТВ Јасеница, Радио и портал Нова 
Јасеница, портал Паланка данас) 

Током целе године 
- директор 

- наставници и стручни сарадници 
Сарадња са донаторским организацијама – домаћим и страним Током целе године 

- директор 
- Тимови 

 
У току предходних школских година неке од ових активности су спровођене са већим или 

мањим успехом. Уочена је неопходност појачаног рада ваннаставних активности ученика, као и 
вредност употребе радионица у  обради ових тема. Оно што представља реалан проблем, јесте 
организација ових активности. Радионице могу наћи своју примену у оквиру часова одељенских 
старешина, али због великог броја ђака путника и рада у две смене, ваннаставне активности је 
тешко спроводити. Ипак надамо се да ћемо једним систематским и организованим радом  и уз 
сарадњу свих инстанци успети да се са овим проблемима суочимо успешније него до сада. 
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10.3. ДРУШТВЕНО-КОРИСТАН РАД 
 
 Друштвено-користан рад има за циљ да васпитава ученике да добровољним радом 
самостално и у оквиру друштвених активности  у слободном времену доприносе остваривању и 
унапређивању услова живота и рада људи у ужој и широј заједници. 
Осим тога, путем друштвено-корисног рада и непосредном учешћу у одржавању, побољшавању и 
стварању повољних услова за рад у школи и средини у којој живе, доприносе изграђивању културе 
рада, живљења и одговорности према раду. Садржај и облици рада кроз које ће бити реализован 
друштвено-користан рад су следећи : 
 - одржавање школског простора 
 - хуманитарне и друге активности 
 План реализације друштвено-корисног рада сачиниће одељењска већа са одељењским 
старешинама. Овај план одобрава Наставничко веће и координира реализацију. Садржаји ће бити 
конкретизовани кроз сарадњу одељењских заједница  и  Омладине црвеног крста.  
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11. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

11.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 
 На интерном нивоу, сем разгласа, најчешће се о успесима на такмичењима и сличним 
манифестацијама ученици информишу преко књиге обавештења, паноа, плаката на огласним 
таблама. 
 

11.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 

Знатно боље функционише: информације из школе, успеси на такмичењима, разговори са 
ученицима и наставницима објављују се у локалним медијима(Паланачке новине,РТВ»Јасеница», 
а школа има праксу презентације школе у основним школама сваке године у мају и јуну.Такође 
сарађујемо са Просветним прегледом шаљући прилоге различитог садржаја. 

Школа од 2013. године има званичан сајт(www.zikicadamnjanovic.edu.rs), који се редовно 
ажурира са важним информацијама. 

Поред сајта школа има и званичну фејсбук страницу коју ажурира наставник Александар 
Лазић (https://www.facebook.com/жикицадамњановић). 

Професор Милош Мирчевски ће администрирати званични школски канал на You tube. 
У  оквиру Акционог плана Школског развојног програма планирано је да се оформи тим за 

сарадњу са медијима у циљу подизања квалитета комуникација-планира се објављивање и 
прослеђивањеинформација, усмено, штампано иелектронски,као иредовно извештавање оучешћу 
чланова колектива иученика у активностима значајнимза одвијање школског живота.У току 
школске године ће се ажурурати на сајту школе промене и новости из ове 
областиактивностизначајнихза одвијање школског живота. 
 
Тим за промоцију школе и сарадњу са медијима 
 
Чланови Тима за промоцију школе и сарадњу са медијима, ове школске године су:  

 Жељко Поштић, в.д. директора 
 Дејан Јанковић, професор историје 
 Милош Мирчевски, професор филозофије 
 Александар Богићевић, професор информатике 
 Александар Лазић, професор социологије 
 Слађана Анђелковић, професор српског језика и књижевности 

 
Свесни конкурентности између школа, циљ нам је да нашу школу представимо на што 

бољи начин и промовишемо у нашем окружењу кроз разрађене стратегије промоције и односа са 
јавношћу. Задатак овог тима је да стратегије промоције разради, али учешће у томе ће имати сви 
запослени у школи. Сегменти у којима је важно ангажовање овог тима и свих запослених је да се 
повећа углед школе у локалној заједници и уопште да се промовише више рад школе, а све то у 
циљу стицања бољих услова за рад и привлачење већег броја ученика. Такође је акценат и на 
сарадњи са свим социјалним партнерима, родитељима,а нарочито медијима где нисмо били 
довољно заступљени. 
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Годишњи план рада школског Тима за промоцију школе и сарадњу са медијима 
за школску 2018/2019. годину 

 

Редни 
број 

Активности Носиоци 
активности 

(одговорне особе) 

Временска 
динамика 

Очекивани 
резултати 
(циљеви) 

1. Формирање 
тима и подела 

задатака 
Осмишљавање плана рада Тима 

и усвајање истог за  шклску 
2018/2019 

Директор школе Септембар 2018 Формирање тима 
и подела 
задужења 

Записник тима 
Годишњи план 

рада тима 

2. Редовно ажурирање сајта 
школе, фејсбук групе и јутјуб 

канала 

Чланови тима током целе 
школске године 

Видљиво је на 
сајту школе, 

фејсбук групи и 
јутјуб каналу 

3. Организација спортских 
турнира и такмичења 

Чланови тима 
Стручно веће 
наставника 
физичког 
васпитања 

током целе 
школске године 

Записник о 
састанку тима 

 

4. Организовати изложбе 
(ликовне, фотографије), 

трибине, предавања 
Медијски пропратити исте 

Чланови тима 
Стручни активи  

 Септембар 2018 
– јун2019 

Записници Тима 

5. Уређење животне средине 
(школски простор, двориште) 

Чланови тима Септембар 2018 
– јун2019 

 

6. Медијско праћење слободних и 
ваннаставних активности које 
се спроводе у школи (локална 
телевизија, фејсбук, јутјуб 
канал) 

Чланови тима 
Наставници 

стручних предмета 

Септембар 2018 
– јун2019 

Записници Тима 

7. Промовисање смерова у 
основним школама и 

учествовање у сајмовима 
образовања 

Наставници 
стручних предмета 

По објављивању 
плана уписа за 
2019/2020 

Записници Тима 

8. Представаљање успеха школе 
(најбољи ђак, ђак генерације, 

успеси са такмичења)  

Чланови тима и 
тим задужен за 

одржавање 
школског сајта 

Зпослени 

Током целе 
школске године 

Записници тима 

9. Учешће на Фестивалу науке у 
МЕШ „Гоша“ 2018/2019 

Стручна већа Када се објави 
датум 

Записник тима 

10. Отворен дан школе Стручна већа Мај 2019 Записник тима 

     

11. Писање годишњег  извештаја о 
раду тима за  

Чланови тима Август 2019 Извештај 
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12. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
 

            Да би Годишњи план рада школе био реализован што квалитетније и у што већем обиму, 
обавезно је праћење његове реализације у току читаве школске године. 

Реализација садржаја наставних предмета анализира се после сваког класификационог 
периода на седницама одељенских већа, као и на седницама Наставничког већа. После сваког 
наставног  периода и на крају школске године, директор школе са психолошко-педагошком 
службом детаљно информише Наставничко веће о организацији и реализацији наставних планова 
и  програма и свих облика образовно-васпитног рада са ученицима. Такође, на седницама 
Наставничког већа се изналазе најбоље могућности за реализацију оних делова програма који из 
било којих разлога нису реализовани благовремено. 
          Стручнавећа на својим састанцима анализирају и утврђују систем реализације наставе и 
осталих облика образовно-васпитног рада са ученицима. У случају изненедног отсуствовања 
наставника активи ће давати предлоге Директору и Наставничком већу о начину реализације 
наставних планова одсутног  настаника. 

Реализација ваннаставних активности, факултативне наставе и слободних активности 
ученика разматра се у исто време. 
           Наставничко веће, на полугодишту као и на крају наставне године, а посебно на крају 
школске године, посебно разматра и анализира и врши процену рада и предлаже мере за наредни 
период. 
           На крају сваког класификационог периода, на крају I и II наставног периода, као и на крају 
школске године, праве се табеларни прегледи успеха ученика, изостајања ученика са наставе, 
изречених васпитно-дисциплинских мера – по одељењима и разредима и за школу у целини, што  
ће представљати основу за анализу рада и процену успешности рада школе. 

Извештај рада школе подноси директор школе Школском одбору. 
Праћење успешности ученика превиђено је и стандардима квалитета рада установе, па је 

Тим за самовредновање поставио као један од задатака детаљније праћење и анализу успешности 
ученика. 
 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
 

Предмет и облик праћења Носиоци Време 

1. успех и владање ученика 
анализе, извештаји,закључци, 

прегледи... 

предметнинаставници, 
одељењске Старешине, 

психолог,директор, 
Наставничко Веће 

крај I полугодишта., 
крај наставнегодине,  
крајшколскегодине 

2. реализација наставних планова 
и програма – извештаји 

одељењска Већа, 
Наставничко Веће 

седнице 

3. рад слободних активности 
- извештаји 

водитељисекција 
на крају I и II 
полугодишта 

4. реализација програма 
каријерног вођења 
- преглед, анализа 

водитељипрактичненаставе, 
одељењскистарешина, 

психолог 
 

децембар, 
јун 

5. наставни рад  
(посете часовима) – анализа 

директор, 
психолог 

 

октобар, новембар, 
фебруар,март 

6. стручно усавршавање 
наставника – преглед 

руководиоци 
стручних Већа, 

директор,психолог 
јун 

7. реализација програма 
унапређивања наставе 

директор,психолог 
јун 

8. реализација програма заштите Водитељ еколошке јун 
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и унапређења човекове 
животне средине – преглед 

секције 

9. реализација програма 
предвиђених годишњим 

планом рада школе 

руководиоци 
стручних Већа, 

директор, психолог 

децембар, 
јун 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ 
 
1. Уколико у току школске године, према указаним потребама, буде дошло до промена у садржини 
Плана, школа ће то као анекс додати овом Плану. 
 
2. Овај Годишњи план рада Средње школе “Жикица Дамњановић” у Смедеревској Паланци 
једногласно је усвојен на седници Школског одбора у коначној форми дана _______ септембра 2018. 
године. 
 
 
В.Д. Директор школе                                         Председник школског одбора 
    Жељко Поштић           Слободанка Милијашевић 
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