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УУввоодд  
 

         Реч аутора о Развојном плану школе: 
 

          ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( члан 50.)  и ЗАКОНОМ О 
СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ( члан 9. )  регулисани су и дефинисани нужни елементи 
Развојног плана средње школе, начин његовог настанка, као и начин његове употребе. Пред вама 
је документ који је сачињен са циљем да на, основу законом утемељених елемената и процедура ( 
исто тако и на основу приоритетних потреба школе ), допринесе унапређењу рада и квалитета 
Економско – трговинске школе у Параћину. Развојни план Економско – трговинске школе, пети по 
реду, обухватиће период од четири године 2020 – 2024. 
          Одлуком број 736  од 15. 09. 2020. Школски одбор је именовао чланове СА за развојно 
планирање: 
  
Светлана Томић – стручни сарадник – педагог 
Јасна Милојковић – наставник математике 
Анђела Јевтић – председник Ученичког парламента 
Јелена Вукобратовић - представник Савета родитеља 
Немања Радомировић -  представник Локалне самоуправе 
 
       Развојни план школе је документ који је СА за развојно планирање урадио и предложио на 
усвајање на основу претходног проучавања резултата и извештаја о самовредновању (Дел. бр. 
737/2 од 15. 09. 2020.), Извештаја о реализацији претходног Развојног плана (Дел.бр. 742 од 15. 
09. 2020.), спроведених истраживања у установи (Истраживање о дигиталној зрелости школе 
применом СЕЛФИ инструмената),  података и закључака са радионица за запослене (прикупљани 
су предлози за побољшање квалитета рада ), анализе резултата испитивања ставова ученика и 
наставника о квалитету наставе на  даљину, СВОТ анализе и утврђивања потреба и oбласти 
промена (приоритетни правци развоја ) школе. Током ових активности вршена су истраживања 
ставова ученика, родитеља, наставника и осталих запослених (анкетирањем, интервјуисањем 
ученика, родитеља,  наставника,  праћењем рада наставника кроз педагошко – инструктивни рад 
стручних сарадника и директора школе, анализа педагошке и остале релевантне 
документације...). У процес израде документа, његовог разматрања и коначног обликовања  били 
су укључени представници ученика – Ученички парламент, представници родитеља – Савет 
родитеља, Наставничко веће – наставници и све остале структуре запослене у школи, 
представници Локалне самоуправе ( из Школског одбора ). 
        Велики је изазов и увек изнова креативан и важан задатак предложити и припремити нови 
Развојни план. Одговорност је већа у време неизвесности и брзих промена чије домете и 
последице  не можемо сагледати ( због пандемије вируса Ковид 19 ).  
        Идеју водиљу и мото ми смо нашли у следећим речима Антоана де Сент – Егзиперија: 

„ Ако желиш да направиш брод, 

Не вичи на људе да довлаче дрва, 
Не наређуј како да распореде посао, 

И не пожуруј их. 
Уместо тога, научи их како да жуде 

За непрегледним и бескрајним 
Морским пространствима.“ 

 
                          Позивамо вас да заједно градимо наш школски брод! 
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ОО  шшккооллии    
 

Економско-трговинска школа у Параћину има традицију дугу шездесет пет година. 
Основана је 1955.г. на предлог Народног одбора општине Параћин уз сагласност Народног одбора 
среза Светозарево под називом Економска средња школа „Борис Кидрич“. На предлог Радне 
Заједнице Економске школе, Скупштина општине Параћин решењем број 011-91/66-01 од 
11.07.1966.г., у складу са Законом о средњем образовању,  оснива  Школски центар за стручно и 
економско образовање „Борис Кидрич“ од Економске школе „Борис Кидрич“ и Центра за стручно 
и опште образовање радника у трговини. Делатност Школског центра је била образовање 
књиговодствених, комерцијалних и административних кадрова  у  четворогодишњем и 
трогодишњем трајању, као и образовање квалификованих и висококвалификованих радника у 
трговини. Образована је и једна генерација ученика угоститељске струке. 

Од 1979. интеграцијом свих средњих школа  у Параћину, Школски центар за стручно и 
економско образовање наставља са деловањем у оквиру Центра за средње образовање „Бранко 
Крсмановић“ (тзв. усмерено образовање). Концепција средњег усмереног образовања се 
показала неодрживом, па су 1987/88. уследиле  реформе реформи. У оквиру постојећег Школског  
центра оснивају се три  ООУР-а, један од њих је, на основу решења Окружног привредног суда у 
Крагујевцу број ФИ-506/87 од 17.11.1987. Економско-машинска школа која је функционисала до 
1990.г. Одлуком Скупштине општине Параћин од 29.06.1990., решењем број 02-7/90-01 из 
Школског центра се издваја, између осталих средњих школа, и Економско-трговинска школа. 
Уписана је у судски регистар код Окружног привредног суда у Крагујевцу 05.11.1990.г. – решење 
број 1-2024-00. 

Технолошка и Економско трговинска школа користе данашњу  зграду од школске 1959/60 
(зграда је изграђена 1958.г.). Више година уназад Економско-трговинска школа користи простор у 
приземљу и на првом спрату (сем једног крила), док Технолошка школа користи други спрат и 
једно крило на првом спрату. Фискултурна сала је заједничка за потребе обе школе. Настава се 
одвија у две смене. Школа је сасвим солидно опремљена наставним средствима. Поседује девет 
кабинета (опремљених рачунарском опремом, интернет везом и другом пратећом опремом) и 12  
учионица. Услед катастрофалне поплаве  маја 2014. године школска зграда је претрпела 
оштећења, па је до новембра 2015. извршено ојачавање темеља и санација подрума и ходника у 
приземљу школе.  

 У исто време (тачније школске 2015/16. и 2016/17.) школа се суочила са још једним 
проблемом: одлуком Министарства просвете, због рационализације, школи је  смањен број 
одељења првог разреда (од седам на пет ). Неизвесна је ситуација за будућност. Ова  ситуација  је 
озбиљно уздрмала колектив, и значајно утицала на напетост и несигурност запослених. Надаље 
школа уписује по пет одељења у првом разреду што доводи до даљег смањења укупног броја 
одељења у школи: школске 2017/18 – 23 одељења, школске 2018/19. – 21 одељење, школске 
2019/20 – 20 одељења, школске 2020/21 – 19 одељења, школске 2021/22., и неколико година 
после, највероватније  ће бити 18 одељења. Током ових година школа је спроводила бодовање и 
рангирање запослених због технолошких вишкова. Успели смо да на најбољи могући начин 
решимо питања вишка запослених, највише захваљујући сарадњи и координисаним активностима 
на нивоу ШУ, ЛС и школа у окружењу. 

 
 
НАЗИВ ШКОЛЕ:  Економско-трговинска школа 
СЕДИШТЕ ШКОЛЕ:  Параћин, Др. Драгољуба Јовановића бр. 2 
Тел: 035/ 563-170   е-маил: ektskpn@ptt.rs; еkonomskaparacin@gmail.com  
www.ekonomskaparacin.edu.rs 
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Простор и опрема 

 

       Економско-трговинска школа располаже са следећим простором за одвијање наставе:                   

 12 учионица површине 560 м2  

 10  кабинета укупне површине 650 м2 и то: 
o кабинет за рачуноводство, статистику, канцеларијско пословање  
o два кабинета за  рачунарство и информатику  
o кабинет/ биро за образовне профиле ФА, ЕТ, КОМ,  
o кабинет за Агенцијско и хотелијерско пословање 
o кабинет за трговинско пословање који се  користи  за стручне предмете у 

образовном профилу трговац и по потреби у осталим профилима 
o два кабинета за куварство  
o кабинет за услуживање 
o кабинет за банкарско пословање 
o фискултурна сала и спортски терен (користи их и Технолошка школа ) 

 
         Све учионице и кабинети имају рачуаре и интернет конекцију (за наставу и вођење 
евиденције у Есдневнику ).  
         Подрумски простор може да се користи за ваннаставне активности и секције.    

 

Подручја рада и образовни профили  

 
    Ученици се образују у следећим подручјима рада и образовним профилима: 

 
(1.) у подручју рада економија, право, администрација за образовне профиле четворогодишњег 
образовања: 

1. Финансијски администратор 
2. Комерцијалиста 
3. Службеник у банкарству и осигурању  
4. Економски техничар ( 2020/21. не ) 
5. Пословни администратор ( 2020/21. не ) 
 

                             
(2.) у подручју рада трговина, туризам и угоститељство за образовне профиле четворогодишњег и 
трогодишњег образовања: 
 

1. Туристички техничар/  Туристичко хотелијерски техничар 
2. Трговински техничар ( 2020/21. не ) 
3. Кувар 
4. Конобар 
5. Трговац  
6. Посластичар 

 
       За све профиле,  који су у нашој образовној понуди,  нарочито четворогодишње, постоји  
интересовање ученика, али одлуком Министарства просвете последњих шест година лимитиран 
нам је број одељења првог разреда на пет. Разлози су бројни, а најважнији међу њима су: 
рационализација у јавном сектору, пад наталитета, нова уписна политика на националном нивоу...  
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         У даљем раду школа ће, као и досад, тежити унапређењу образовно-васпитног процеса, 
побољшању материјалних и техничких услова и праћењу најновијих стручних, педагошких, 
психолошких, дидактичких и методичких знања и достигнућа. Такође, продубљиваће везе и 
сарадњу са привредом и локалном заједницом у чијем окружењу ради.  

Кадрови 

 

      У школској 2020/21.г. у Економско – трговинској  школи наставу похађа 508 ученика у 19 
одељења. Запослено је 62 наставника, (од тога 23 наставника ради у више школа), три стручна 
сарадника (психолог, педагог и библиотекар) и директор. Ваннаставни кадар чине и правник, 
координатор финансијских и рачуноводствених послова, финансијско административни 
сарадник,техничар одржавања информационих система и технологија (50%), домар и  5 
чистачица. Стручном усавршавању запослених се придаје важна пажња. Наставни кадар је 100% 
стучно заступљен. Отежавајућа околност је велики број наставника који ради у више школа. 

Ваннаставне активности 

          Школа прати потребе и негује интересовања својих ученика кроз ваннаставне активности. У 
оквиру секције „Креативна Радионица“ ученици са својим наставницима менторима припремају 
представе, развијају вештине писања текстова, цртају и истражују. Последња представа „Деда 
Мраз је шворц“ је одржана 6.јуна 2019. у параћинском позоришту и сав приход од продаје 
улазница намењен је штићеницима Дома за децу ометену у развоју при манастиру Свете Петке у 
селу Извор код Параћина. Поред креативне радионице, негују се и спортске секције за фудбал, 
кошарку и гимнастику. Ученици и наставници Економско-трговинске школе имали су задовољство 
да 6. октобра 2019., учествују у великој „Шареној Трци“, у организацији компаније CRH. Уживање у 
лепом времену, дружењу, трчању и промовисању здравих стилова живота, било је обележје тог 
дана. Иако поливани различитим бојама, сви учесници су, што трчећи, што ходајући, прешли стазу 
у дужини од 5 километара и насмејани прошли кроз циљ. Наша школа организује  стручне посете 
Народној банци Србије, сајмовима и факултетима у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу, као 
и интересантне трибине у самој школи са темом о животу и каријери. Ученици наше школе су 
учестовали у  пројекту „Покрени своју будућност“. Пројекат је раелизован од од 1.јуна до 15.јула 
2017. године. Ученици су учествовали  у интерактивним и едукативним радионицама са 
студентима из Холандије и Кине. Кроз тимски рад, интернационално окружење и креативне 
радионице, наши ученици су развили комуникационе вештине, проширили своја знања и 
упознали нове пријатеље. Пројекат је реализован у сарадњи са студентском организацијом 
„АISEC“.  
       Акцијом  „Караван успешних“ представљамо наше најуспешније ученике привредним 
друштвима у окружењу. Фолклорна секција и Музички бенд су до увођења  ванредног стања 
(Опасност од заражавања вирусом Ковид 19 ) веома активно радили. Финансијска секција се 
бавила истраживањем из  новчаних и финансијских области. 
       Ученички парламент је веома активан. Издвојићемо иницијативе и реализације више 
креативних догађаја у циљу прикупљања помоћи угроженим ученицима (честитке за 8.март, за 
срећније детињство...као и учешће у манифестацијама и свечаностима у школи и општини. 

Социо партнери 

 

         У развијању и неговању социо  партнерстава школа се посебно ангажује. Са социо 
партнерима из привреде интензивно сарађује у оквиру пружања могућности ученицима да уче 
кроз рад – дуално образовање.  

http://www.ekonomskaparacin.edu.rs/
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Компаније БАХУС и ЧОКОЛЕНД из Параћина,  и CRH из Поповца  школу  препознају као расадник 
квалитетних кадрова и са њима школа нарочито интензивно сарађује. 
       Са факултетима се сарадња унапређује у смислу  гостовања и држања радионица и предавања 
од стране њихових професора, учешћем на такмичењима у решавању студија случаја (поносни 
смо на освојена прва места неколико година уназад), као и организовањем посета наших ученика 
факултетима. Локална самоуправа подржава, у границама својих могућности, финансијске 
потребе и  школске пројекте.  
       Са неколико школа  у  земљи и иностранству реализују се пројекти посете ученика и 
наставника у циљу стицања нових искустава и знања,  развоја комуникацијских вештина, 
толеранције и разумевања мултикултуралности.  

 

  
ССаажжеетт  ппррииккаазз  ииззввеешшттаајјаа  оо  ссааммоовврреедднноовваањњуу  ((ппееррииоодд  22001177  ––  22002200..))  
 

1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 
Снаге: 
- Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа.  
- Сви годишњи планови рада су уредно предати и редовно је вођена евиденција о предаји 
оперативних планова; 
- Директор, психолог  и педагог школе посећивале су наставне часове и благовремено указивале 
на недостатке у плановима и припремама наставника  и подстицале их  на самоевалуацију; 
 
Слабости: 
- Већина стручних већа нема у оквиру својих састанака анализу квалитета оперативних планова и 
примене различитих метода, облика, средстава, иновација и међупредметне корелације; 
- У мањој мери је присутна израда наставних материјала потребних за час у сарадњи са 
ученицима; 
 
Акциони план: 

 радионица о индивидуализацији наставе  

 радионица формативно и сумативно оцењивање:  

 стручни сарадници и директор годишње посећују најмање  по 20 часова 
 
 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Снаге: 

 НАСТАВНИЦИ ПРИМЕЊУЈУ ОДГОВАРАЈУЋА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКА РЕШЕЊА НА ЧАСУ.  

 УЧЕНИЦИ СТИЧУ ЗНАЊА НА ЧАСУ, КОЈА ПОВЕЗУЈУ СА ПРЕТХОДНО НАУЧЕНИМ, СА 
САДРЖАЈИМА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛАСТИ И СА ПРИМЕРИМА ИЗ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА. 

 НАСТАВНИЦИ ЕФИКАСНО УПРАВЉАЈУ ПРОЦЕСОМ УЧЕЊА НА ЧАСУ. 

  НАСТАВНИЦИ СТВАРАЈУ ПОДСТИЦАЈНУ АТМОСФЕРУ ЗА РАД. 
 
Слабости: 

 НАСТАВНИЦИ У ДОВОЉНОЈ МЕРИ НЕ НЕ ПРИЛАГОЂАВАЈУ РАД НА ЧАСУ ИНДИВИДУАЛНИМ 
КАРАКТЕРИСТИКАМА УЧЕНИКА. 

http://www.ekonomskaparacin.edu.rs/
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НАСТАВНИЦИ НЕ КОРИСТЕ У ДОВОЉНОЈ МЕРИ ПРОЈЕКТЕ, ИСТРАЖИВАЧКЕ ЗАДАТКЕ, 
УЧЕНИЦИ НЕМАЈУ СТО ПОСТО ПРИЛИКЕ ДА ИЗНОСЕ КРЕАТИВНА  И ОРИГИНАЛНА 

Могућности: 

 ПРАКТИЧНИ ОБЛИК НАСТАВЕ У РЕАЛНИМ РАДНИМ ОКРУЖЕЊИМА. 

 ПРИМЕНА ПРОЈЕКАТА И ИСТРАЖИВАЧКИХ ЗАДАТАКА У НАСТАВИ  
 

Претње: 

УЧЕЊЕ ЗА ОЦЕНУ, А НЕ ЗА ЗНАЊЕ 
 
 
Акциони план: 

 
3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 
Снаге: 

 УГЛЕД КОЈИ ШКОЛА ИМА У ОКРУЖЕЊУ 

 ВЕЋИНА НАСТАВНИКА КОРИСТИ У ДОВОЉНОЈ МЕРИ ПОСТУПКЕ ЗА МОТИВИСАЊЕ 
УЧЕНИКА. 
 

Слабости: 

 НЕДОСТАТАК ВРЕМЕНА ЗА ИНТЕНЗИВИРАЊЕ РАДА СА УЧЕНИЦИМА КРОЗ ДОПУНСКУ И 
ДОДАТНУ НАСТАВУ И НЕМОГУЋНОСТ ЊЕНОГ ОРГАНИЗОВАЊА УСЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ  

 МАЛИ БРОЈ УЧЕНИКА ПОХАЂА ДОПУНСКУ НАСТАВУ 
 

Могућности: 

 сарадња са родитељима 
 

Претње: 

 пад у мотивисаности ученика за сопствени напредак 

 
Акциони план: 

 радити на оспособљавању ученика да себи постављају циљеве у учењу и напредовању 

 мотивисати ученике да долазе на часове допунске и додатне наставе 
 
 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 ПАД У МОТИВИСАНОСТИ УЧЕНИКА ЗА СОПСТВЕНИ НАПРЕДАК 

 ОДСУСТВОВАЊЕ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ 

 УКЉУЧИТИ УЧЕНИКЕ У ПРОЦЕС ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА НА 
ЧАСУ. 

 ПРИМЕЊИВАТИ РАЗЛИЧИТЕ СТРАТЕГИЈЕ ОБУКЕ И УЧЕЊА, КАКО БИ ИЗАШЛИ У СУСРЕТ 
ИНДИВИДУАЛНИМ СПОСОБНОСТИМА И ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИМ ПОТРЕБАМА  УЧЕНИКА 
И ПОСТИГЛИ ВЕЋУ МОТИВАЦИЈУ У ТОКУ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА. 

 ПЛАНИРАТИ ПРОЈЕКТНУ  ( ПА И ОНЛАЈН НАСТАВУ ) КАО МОГУЋНОСТ РАЗВОЈА 
МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА, РАЗВОЈА СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА, 
КАО И РАЗВОЈА  КРЕАТИВНОСТИ И ОРИГИНАЛНОСТИ 

 УНАПРЕДИТИ ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 
 

http://www.ekonomskaparacin.edu.rs/
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Снаге: 

 школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих група.  

 у школи се примењују индивидуални образовни планови и врши се анализа њиховог рада 
и предлажу мере за даљи рад.  

 школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика нз осетљивих група, 
сарађује са родитељима на том плану, као и са релевантним институцијама. 

 постоје тимови за подршку ученицима у прилагођавању школском животу, и та подршка је 
присутна од стране одељењских старешина и предметних наставника 

 
 
Слабости: 

 у школи се не воде систематске и у довољној мери тимске акгивности на плану додатне 

подршке ученика из осетљивих група, како у настави, тако и у осталим областима 

образовно-васпитног рада 

 недостатак ваннаставних активности; 

 
Могућности: 

 сарадња са  црвеним крстом, полицијом, канцеларијом за младе, шумском секцијом, 
центром за социјани рад, градском библиотеком... 
 

Претње: 

 пад у мотивисаности ученика за сопствени напредак као последица фактора из окружења 

 
Акциони план: 

 квалитетније мере за напредак након извршене анализе успеха ученика. 

  пронаћи начин за интензивније  укључивање родитеља у рад школе.  
 

5. ЕТОС 

Снаге: 

 СТРУЧАН КАДАР 

 ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ УСПОСТАВЉА САРАДЊУ СА МНОГИМ АКТЕРИМА И РАДИ  НА МНОГИМ 
ПРОЈЕКТИМА. 

 АДЕКВАТАН ПРОСТОР ЗА ОДРЕЂЕНЕ ПРОФИЛЕ;  

 ИЗУЗЕТНА ПОДРШКА У РАДУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ;  
 

Слабости: 

 ШКОЛА НЕ ОРГАНИЗУЈЕ У ДОВОЉНОЈ МЕРИ ЗАЈЕДНИЧКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И 
ПРОФЕСОРА. 

 

Могућности: 
 

 САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ, 

 САРАДЊА СА КУЛТУРНИМ ЦЕНТРОМ, 

 САРАДЊА СА ПОЗОРИШТЕМ,  

 САРАДЊА СА ТУРИСТИЧКИМ АГЕНЦИЈАМА, 

http://www.ekonomskaparacin.edu.rs/
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 САРАДЊА СА УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА, ЦРВЕНИМ КРСТОМ, ПОЛИЦИЈОМ, 
КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА МЛАДЕ, ХОЛЦИМОМ, ШУМСКОМ СЕКЦИЈОМ, ЦЕНТРОМ ЗА СОЦИЈАНИ 
РАД, ГРАДСКОМ БИБЛИОТЕКОМ... 

 

Претње: 

 НЕДОСТАТАК МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА КОЈЕ БИ ОМОГУЋИЛЕ НЕГОВАЊЕ ПАРТНЕРСТАВА,  
 

Акциони план: 
 

 појачано дежурство наставника;  

 разумевање и проналажење термина за ваннаставне активности;  

 учешће у пројектима који би обезбедили подршку за нова наставна средства и уређење 
школе; 

  организовање заједничких активности ученика и наставника;  

 отварање ђачког клуба и ресторана;  

 искористити подрумске просторије. 

  

6. ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ ШКОЛОМ 

Снаге: 

 СВИ ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ДОНЕТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА СИСТЕМА 
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 ДИРЕКТОР СИСТЕМАТСКИ ПРАТИ ОДРЖАВАЊА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И 
ДЕЖУРСТВА, УВИДОМ У ОДГОВАРАЈУЋЕ КЊИГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

 ДИРЕКТОР ЈЕ УКЉУЧЕН И ПРАТИ РАД ТИМОВА 

 ДИРЕКТОР СА ТИМОВИМА АКТИВНО РАДИ НА УРЕЂЕЊУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, 
ОПРЕМАЊУ КАБИНЕТА... 

  МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ БЕЛЕЖИ РАСТ  У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ ЦИКЛУС 
САМОВРЕДНОВАЊА 

 ПОДСТИЦАЈ ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕМ БОЉИХ РЕЗУЛТАТА ОД СТРАНЕ 
ДИРЕКТОРА 
 

Слабости: 
/ 

Могућности: 

 САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ, 

 САРАДЊА СА КУЛТУРНИМ ЦЕНТРОМ, 

 САРАДЊА СА ПОЗОРИШТЕМ,  

 САРАДЊА СА ТУРИСТИЧКИМ АГЕНЦИЈАМА, ПРИВРЕДНИЦИМА... 

 САРАДЊА СА УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА, ЦРВЕНИМ КРСТОМ, ПОЛИЦИЈОМ, 
КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА МЛАДЕ, ХОЛЦИМОМ, ШУМСКОМ СЕКЦИЈОМ, ЦЕНТРОМ ЗА СОЦИЈАНИ 
РАД, ГРАДСКОМ БИБЛИОТЕКОМ... 
 

Претње: 
 
        -  НЕДОСТАТАК МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА 

 
Акциони план: 
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 УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА КОЈИ БИ ОБЕЗБЕДИЛИ ПОДРШКУ ЗА НОВА НАСТАВНА СРЕДСТВА И 
УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ; 

 ДОНЕТИ ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 

ССаажжеетт  ппррииккаазз  ИИззввеешшттаајјаа  оо  ррееааллииззаацциијјии  ппррееттххоодднноогг  РРааззввоојјнноогг  ппллааннаа  шшккооллее  
 

       Развојним планом школе предвиђено је континуирано праћење и вредновање остварености циљева у 
функцији побољшања квалитета рада школе. У ту сврху одређени су координатори задужени за 
прикупљање података и праћење остварености циљева, као и за сачињавање извештаја  и предају 
извештаја директору школе, који са Педагошким колегијумом разматра извештаје и даје предлоге за 
побољшања.  У овом извештају дајемо уопштен преглед реализованих активности предвиђених РПШ.  Ове 
школске године истиче развојни план и  теку припреме за израду новог. Ове године је извршено 
самовредновање свих области квалитета рада школе. Извештај о самовредновању, са предлозима за 
побољшање је једна од полазних основа за израду новог Развојног плана.  
Преглед реализованих активности предвиђених Развојним планом школе за школску 2019/20. годину: 

Активности Носиоци 
активности 

Временска 
одредница  

Оцена реализованих активности 

Током оперативног планирања 
(месечно или по модулима) 
наставници планирају најмање 
5 различитих метода активне 
наставе 

Предметни 
наставници 

Континуирано 
током  школске 
године 

Стручна већа разматрају  и наставници 
појединачно планирају и реализују ову 
активност. Увидом у планове и припреме 
(случајни узорак од 15 наставника) и током 
непосредног праћења рада наставника може 
се закључити да велики број наставника 
примењује разноврсне, подстицајне и 
примерене методе у свом раду, мада је 
приметан тренд благог пада квалитета 
наставе. 

Тимови по областима/стручна 
већа разматрају и  планирају 
примену нових метода и 
облика рада 

Чланови 
тимова/струч
них већа 

Континуирано 
током  школске 
године 

Ово је стални задатак наставника, тимова и 
стручних већа. Увидом у записнике тимова и 
стручних већа види се да се ове активности 
планирају и реализују 

Наставници општеобразовних, 
општестручних и стручних 
предмета који не изводе 
наставу у кабинетима користе 
информационе технологије 

Наставници Током школске 
године 

На основу листе коришћења опреме  закључак 
је да наставници у довољној мери користе 
расположиву опрему. Дешавају се ситуације 
када су потребе веће од расположивих 
могућности, нарочито током другог 
полугодишта. Услед преласка на наставу на 
даљину информационе технологије су током 
већег дела другог полугодишта коришћене у 
настави. Закључак је да су наставници успели 
да сва до тада стечена знања примене, као и 
да се убрзано усавршавају и примењују 
савремене технологије за потребе наставе.  

Обезбедити доступност и 
исправност опреме и наставних 
средстава 

Директор, 
руководиоци 
стручних већа 

континуирано Кварови се пријављују по утврђеној 
процедури,запослена особа за одржавање ит 
у најкраћем могућем року отклања кварове и 
проблеме. . 

Утврђивање корелације међу 
садржајима и предметима и 
прегруписавање наставних 
садржаја 

Стручна већа, 
тимови по 
областима 

Два пута у току 
полугодишта 
сваке године 

Реализација ових активности се обавља у свим 
стручним већима и тимовима по областима. . 

Оперативно планирање н. 
јединица на основу 

Наставници Месечно или 
по модулима 

Током разговора са наставницима може се 
закључити да је прегруписавање садржаја 

http://www.ekonomskaparacin.edu.rs/
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прегруписаних н. садржаја (у 
напомени се евидентира 
разлог) 

мање изражено, а да је више изражено 
коришћење и повезивање знања ученика из 
других области и предмета. У оперативним 
плановима наставници не евидентирају разлог 
прегруписавања садржаја.  

У непосредном раду избором 
адекватних метода рада 
обезбедити стицање методских 
компетенција. 
Формирање и развијање 
функционалних и трансферних 
знања 

Наставници, 
предметни 
тимови/струч
на већа 

Континуирано На основу праћења рада наставника види се 
да се примењују методе кооперативног учења, 
пројектна настава, ученици у улози 
наставника.  

Планирати  прилагођавање 
захтева  индивидуалним 
карактеристикама и 
могућностима ученика 

Наставници Током школске 
године 

 праћењем реализације наставног рада види 
се да наставници  делимично планирају 
наставу на више нивоа тежине. 
 

Урадити план припреме за 
матурске и завршне испите 
(распоред припремне наставе, 
одређивање ментора за 
припремну наставу, план и 
распоред полагања испита...) 

Директор, 
стручни 
сарадници, 
педагошки 
колегијум, 
стручна већа 

Од јануара до 
краја априла 

Активност је у потпуности реализована 

Извршити анализу резултата 
ученика на матурском и 
завршном испиту и утврдити 
мере унапређивања 
образовно-васпитног рада на 
основу резултата 

Стручни 
сарадници 
,педагошки 
колегијум 

 Јуна сваке 
школске 
године ине  

Активности реализоване/ видети Извештај о 
полагању матурских и завршних испита 

Наставници израђују извештај 
о свом стручном усавршавању 
(након извршене анализе 
наставници га одлажу у свој 
портфолио) 

Наставници, 
педагошки 
колегијум 

Јуна сваке 
године 

Понавља се пракса да сви наставници у 
планираном року не достављају извештаје о 
свом стручном усавршавању. 

 На основу извештаја 
наставника израђује се 
годишњи извештај школе о 
стручном усавршавању 

Стручни 
сарадници 

Јуна сваке 
године 

Активност реализована/ видети у Извештају о 
раду школе 

Координатори и наставници 
задужени за реализацију циља 
у предвиђеном року 
достављају извештај директору 
школе 

Координатор
и за 
остварење 
циља 

1.јула сваке 
школске 
године 

Активност делимично  реализована 

Приликом оцењивања 
обавезно питати за мишљење 
ученика који је одговарао и 
одељење 

Наставници Континуирано Ово је обавезна активност за све наставнике. С 
обзиром да нисмо били у могућности да 
реализујемо анкетирање ученика немамо 
мерљив и објективан податак о степену 
остварености 

Стручна већа  разматрају 
питање  критеријума  и 
елемената праћења и 
оцењивања ученика 

Стручна већа Током школске 
године 

Увидом у записнике стручних већа може се 
видети да се разматрају мере за побољшање 
праћења и оцењивања ученика 

Наставници упознају ученике 
са критеријумима и 
елементима за праћење и 

Наставници На почетку 
школске 
године / по 

Активност се реализује. Видети извештај о 
самовредновању. 
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оцењивање потреби током 
школске 
године 

Оцена се саопштава ученику уз 
обавезно образложење и 
препоруке за даље учење и 
напредовање 

Наставници Континуирано 
током школске 
године 

Активност се реализује. Видети извештај о 
самовредновању. 

Квантитативна и квалитативна 
анализа праћења напредовања 
и оцењивања ученика 

Наставничко 
веће, Стручна 
већа 

Након 
класификацион
их периода 

Анализа се спроводи. Немамо поуздан 
показатељ да ли се наставници држе 
договорених  мера са састанака стручних већа 

Наставници осмишљавају 
наставу и задатке на два или 
три нивоа тежине 

Наставници  Континуирано Један број наставника и то повремено  
осмишљава наставу на више нивоа тежине 

Организовати по један дан у 
сваком полугодишту за часове 
замењених улога – ученици у 
улози наставника 

Наставници Новембра и 
априла сваке 
године 

Организована је цела недеља после 
пролећног распуста 

Упознавање ученика са 
школским календаром важних 
догађаја и активности 

Одељењске 
старешине 

Почетком 
школске 
године 

Ученици су благовремено информисани – 
путем огласне табле и обавештења 

Организовање и реализовање 
спортског дана за ученике и 
наставнике 

Ученички 
парламент 

Крајем 
школске 
године 

Активност није реализована. 

На основу интересовања 
ученика оформити секције и 
израдити програме рада, као и 
програме рада за припрему за 
такмичења 

Стручна већа Од новембра 
сваке године 

Активност реализоване  
Посебно интересовање ученици су исказали за 
Креативну радионицу, фолклорну и музичку 
секцију, спортске секције и финансије. 

Мотивисати ученике да се у 
што већем броју укључују у 
ваннаставне активности кроз 
промоцију постигнутих 
резултата и реализованих 
активности (у школи и у 
локалним медијима) 

Стручна већа, 
одељењсе 
старешине, 
Маркетинг 
тима 

Континуирано Сви ученици који су се истакли у ваннаставним 
активностима, спортским и другим 
такмичењима, који немају ниједан изостанак 
са наставе су похваљени.  

Определити простор – пано за 
родитеље у холу школе  са 
садржајима који су од значаја 
за родитеље 

Стручни 
сарадници, 
директор 

Мај  Активност није реализована. Определили смо 
се да садржаји буду постављени на веб 
страници школе. Утоку је израда. 

Повећати ефикасност и 
ефективност рада школе кроз 
планирање активности, рокова, 
извршиоца, одговорних 
координатора 

Стручни 
актив за 
развојно 
планирање 

Континуирано, 
августа сваке 
школске 
године 

Почетни кораци у вези са јачањем капацитета 
и укључивањем што више наставника у 
праћење и вредновање сопственог и рада 
школе су учињени. У наредном периоду је 
потребно доследно инсистирати на 
поштовању рокова. 

 

 

ССВВООТТ  ааннааллииззаа  
 

Предности: 

 Рад стручних већа, актива и осталих тимова  и њихова добра координација 

 Добра сарадња наставника и ученика 
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 Добро функционисање Ученичког парламента 

 Рејтинг и углед школе у окружењу 

 Добра информисаност наставног кадра и родитеља о релевантним прописима 

 Значајан број ученика мотивисаних за лични развој и унапређење знања и 
вештина 

 Могућност ученика да уче кроз практичне облике наставе у школи и ван ње 

 Сарадња са МУП, Центром за социјални рад, основним школама, органима 
локалне самоуправе, привредом у окружењу... 

 Укључивање наставника и школе у реализацију  Пројеката (Тим за пројекте... ) 

 Мотивисани наставници за стално стручно усавршавање и напредовање 

 Дигитални капацитети школе се унапређују 

 Руковођење и организација су у функцији унапређења Школе 

 Релативно добро и брзо прилагођавање школе и наставника захтевима за 
извођење наставе на даљину 

Слабости: 

 Изостајање ученика са наставе 

 Ученици не чувају у довољној мери школску имовину 

 Нема у довољној мери континуираног учења ученика – слабија пролазност од 
планираног на 1. и 3. класификационом периоду 

 Настава у појединим случајевима није довољно ефективна и ефикасна 

 Одустајање једног броја наставника од наставе оријентисане на исходе због 
трајања часова од 30 минута (повратак на предавачку наставу и фронтални облик 
рада ...) 

 Постојање великог броја наставника који ради у више школа 

 Делимична заинтересованост родитеља за рад школе  

 Недовољно развијена пракса да ученици самостално прате и одређују свој 
напредак у учењу 

Прилике: 

 Заинтересованост и подстицај државе за отварање малих и средњих предузећа у 
циљу будућег самозапошљавања младих 

 Већа сарадња са родитељима у циљу уједначава циљева и метода образовања 
и васпитања 

 Отварање пословног објекта из трговинског ланца «Лидл» и производног 
предузећа «Делфи» што ће омогућити лакше укључивање школе у систем дуалног 
образовања 

 Више стручних посета и сусрета са другим средњим школама ( у земљи и 
иностранству ) 

Претње: 

 Константно присутан страх од губитка посла  (смањења броја часова) 

 Повећана концентрација у облику сродних занимања која се школују у 
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непосредном окружењу 

 Пад наталитета  

 Укидање одељења (више  година узастопно – од седам на пет одељења ) 

 Презасићеност тржишта рада кадровима из подручја рада економија-право-
администрација 

 Економска криза која већ дуго траје (додатно погоршана последицама пандемије 
Вируса Ковид 19 ) 

 Неочекивано ниски резултати на иницијалном тестирању  из српског језика и 
математике (постигнућа нису у складу са постигнутим успехом из основне школе ) 

 Немогућност адекватног упознавања ученика првог разреда, као и њихове 
адаптације  због примене комбинованог модела наставе (Посебан програм 
образовања и васпитања  у условима опасности од заражавања вирусом Ковид 19  

 Забране контаката и подела одељења на групе од по 15 ученика могу довести у 
питање реализацију неких активности ученика и наставника (ваннаставне 
активности, такмичења, смотре, радионице, гостовања, екскурзије... ) 

 

  
ВВррееддннооссттии    
у раду са: 

Ученицима  Наши ученици развијају кључне и стручне компетенције неопходне за 
даље образовање, живот у савременом друштву и запошљавање 

 Мотивација за учење је на високом нивоу 

 Оспособљавају се за самостално учење и самовредновање  

 Оспособљавају се за решавање проблема, изражавање сопственог 

мишљења, преузимање иницијативе, комуникацију и тимски рад уз 

међусобно поштовање и уважавање  

 Поступање ученика у складу са усвојеним кодексом понашања 

Родитељима  Помоћ у развијању васпитне компетенције родитеља, усмерено на 

унапређење њихове комуникације са дететом. 

 Благовремено информисање родитеља о захтевима и очекивањима од 

ученика у појединим наставним предметима 

 Укључивање родитеља у живот и рад школе- иницијативе, предлози, 

учешће... 

 Пружање подршке породици у професионалној оријентацији детета. 

Предузећима  Обезбеђивање актуелне и савремене  понуде у складу са потребама 

локалне средине и тржишта рада 

 Обезбеђивање компетентних ученика. 

 Континуирана сарадња на плану уписа, реализације практичне наставе,  

стипендија, запошљавања... 

 Иновирање сарадње са привредом кроз пружање могућности 

послодавцима да се представе ученицима итд. 

Друштвом  Међусобно поверење и сарадња са локалном самоуправом са циљем 
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подизања рејтинга  и угледа школе  

 Самостално, рационално и економично управљање средствима 

стављених на располагање. 

 Пружање услуга које непрекидно побољшавају образовну и социјалну 

структуру становништва, а у циљу подизања животног стандарда и 

развоја друштва. 

 Развијање и неговање хуманистичких вредности кроз рад са младима, 

чиме постају лично и друштвено одговорне особе. 

 

  
ММииссиијјаа  
 
         Економско-трговинска школа  је средња стручна школа која већ 65 година остварује програме 
учења и наставе у подручјима рада економије, права, администрације и трговине, туризма и 
угоститељства. Наш Школски програм чине образовни профили,  програми наставе и учења и   
активности   које  код ученика развијају  кључне и међупредметне компетенције потребне за 
живот,  рад  или наставак школовања. Унапређивање квалитета образовно - васпитног рада  је 
наш стални задатак. 

 

ВВииззиијјаа  
 

Тежимо ка школи за коју се ученици радо опредељују јер: 
 - интегришемо знања,вештине и ставове  потребне  за лични развој и испуњење,  успешно 
прилагођавање променама, укључивање у социјални живот и запошљавање, 
- развијамо аналитичко мишљење, емпатију, одговорност и отвореност према другим људима и 
уверењима, 
 - ученици активно уче, истражују, процењују и  решавају задатке. 
Желимо да будемо школа у којој руководство и наставни кадар не чекају - већ преузима ју 
одговорност,  не траже изговоре - већ решења, који  радо постављају и  прихватају нове задатке 
и ентузијазам преносе на окружење. 
У  нашој школи се дигитални ресурси обнављају, компетенције развијају и примењују  кроз 
учење на даљину.  При томе наставник и даље има незаменљиву  улогу у животу, учењу  и 
развоју  ученика.   

  
. 
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ППррииооррииттееттии  уу  ооссттвваарриивваањњуу  ооббррааззооввнноо  вваассппииттнноогг  ррааддаа  ––ппллаанн  ии  ннооссииооцции  

ааккттииввннооссттии,,  ккррииттеерриијјууммии  ии  ммееррииллаа  ззаа  ссааммоовврреедднноовваањњее    
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1. Област квалитета: Планирање, програмирање и извештавање 

 

Област 
квалитета 

Циљ промене Активности Носиоци  Време Самовредновање реализованих активности 

носиоци време Критеријум/мерила 

1
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о
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ањ
е,

 п
л

ан
и

р
ањ
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У плановима рада 
наставника временски и 
садржајно ускладити 
програме наставних 
предмета у оквиру 
разреда (корелација са 
садржајима других 
премета). 

Предметни 
наставници, 
стручна већа 
и одељењска 
већа 

До01.09. -управа школе 
-Педагошки 
колегијум 

октобар - Оперативни планови наставних 
предмета садрже неопходне 
елементе -Записници стручних и 
одељењских већа 

Уградити активности из 
Акционог развојног плана 
у планове рада већа, 
тимова и појединаца 

Сви 
наставници и 
стручна 
служба 

До 01.09. -управа школе 
-Педагошки 
колегијум 

новембар - Сви оперативни планови 
наставника и стручних сарадника 
садрже неопходне елементе -
Записници стручних већа и тимова 

У плановима рада 
наставника навести 
циљеве и исходе учења и 
образовне стандарде и 
предвидети проверу 
остварености стандарда. 

Предметни 
наставници и 
стручнавећа 

до01.09 -управашколе 
-Педагошки 
колегијум 

септембар -Свигодишњи иоперативни 
Планови наставних предмета 
садрже све неопходне елементе -
Записници Педагошког колегијума 

У годишњим и 
оперативним Плановима 
наставних предмета 
предвидети начине 
прилагођавања рада 
специфичностима 
одељења и ученика. 
- Одељењско веће 

Предметни 
наставници и 
одељењске 
старешине 

До 01.09. -управашколе 
-Педагошки 
колегијум 

септембар Планови наставних предмета 
имају планиране иницијалне 
тестове и динамику прилагођену 
одељењу 
-записник са седнице одељењског 
већа 
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анализирало 
специфичности одељења 

Користити 
међупредметне и 
предметне компетенције 
као и стандарде за 
глобално планирање 
наставе 

Предметни 
наставници 

До 01.09. -управа школе 
-Педагошки 
колегијум 

октобар Сви глобални планови садрже 
међупредметне и предметне 
компетенције и стандарде 

Спровести анкету о 
интересовању ученика о 
ваннаставним 
активностима 

директор и 
одељењске 
старешине 

До 10. 
септембра 

-управашколе 
-Педагошки 
колегијум 

октобар Резултати анкете узети у обзир 
приликом планирања 

 
 

2. Област квалитета: Настава и учење 

 

Област 
квалитета 

Циљ промене активности Носиоци  време Самовредновање реализованих активности 

носиоци време Критеријум/мерила 

2
. Н

 а
 с

 т
 а

ва
 и

 у
ч 

ењ
е 

-Унапредити 
квалитет 
образовно- 
васпитног процеса 
 
-ефикасније 
управљање 
процесом учења 
на часу 
 
 
 

Прилагодити рад на 
часовима избором 
метода у односу на 
циљ часа,  
-повезивати садржаје 
из различитих области 

предметни 
наставници, 
стручни 
сарадници 
 

Током шк. 
године 

-управа школе 
 -Тим за 
самовредновање 

Током шк. 
године 

-Планови рада 
наставника 
 - Припреме за час 
- Протоколи са 
посећених часова -
Извештај о 
самовредновању 

Подучавати ученике да 
поступно решавају 
проблеме 

-предметни 
наставници 

Током шк. 
године 

-управа школе 
 -стручни 
сарадници 

Током шк. 
године 

-Планови рада 
наставника 
 - Припреме за час  
- Протоколи са 
посећених часова 
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- прилагођавање 
рада образовно-
васпитним 
потребамаученика 
 
-вредновање је у 
функцији даљег 
учења 
 
 
-подстицање 
сваког ученика да 
буде успешан 

-Извештај о 
самовредновању 

Наставне материјале 
прилагодити 
индивидуалним 
потребама и 
могућностима ученика 
(диференцијација 
наставе кроз рад у 
хомогеним и 
хетерогеним групама, 
ндивидуализација 
наставе и учења) 

-предметни 
наставници 

Током шк. 
године 

-управа школе -
стручни 
сарадници 

Током шк. 
године 

-Планови рада 
наставника - Припреме 
за час 
 - Протоколи са 
посећених часова 

Оспособљавати 
ученике да сами себи 
постављају циљеве 
учења и сами 
процењују сопствени 
напредак кроз:  
-континуиран рад на 
часовима коришћењем 
програмираних и 
полупрограм. 
материјала, 
 -организовање 
предавања,  
-креативно-едукативне 
радионице 

-предметни 
наставници 
 -стручни 
сарадници 

Током шк. 
године 

-управа школе  
-Тим за 
самовредновање 

Током шк. 
године 

-Планови рада 
наставника 
 - Припреме за час  
- Протоколи са 
посећених часова -
Eвиденција наставника 
о раду ученика 
 -Извештај о 
самовредновању 
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Подстицати ученика да 
образложи како је 
дошао до решења, као 
и да процењују тачност 
одговора 

предметни 
наставници 

током шк. 
године 

-управа школе 
 -стручни 
сарадници 

током шк. 
године 

-Припреме за час -
Протоколи са 
посећених часова -
Eвиденција наставника 
о раду ученика 

Давати повратне 
информације и 
редовно похваљивати 
ученике за напредак у 
учењу и користити 
различите поступке за 
мотивисање ученика 

предметни 
наставници 

током шк. 
године 

-управа школе  
-стручни 
сарадници 

током шк. 
године 

-Припреме за час -
Протоколи са 
посећених часова -
Eвиденција наставника 
о раду ученика 

Унапредити планирање 
и реализацију редовне, 
допунске и додатне 
наставе уз што бољу 
корелацију свих видова 
наставе 

Стручна већа Током 
шк.године 

-управа школе -
стручни 
сарадници 

Током 
шк.године 

-Планови редовне, 
допунске и додатне 
наставе; са свим 
елементима и 
усаглашени 

Поштовати потребну 
динамику оцењивања 

-предметни 
наставници –
одељ. 
старешине 

Током 
шк.године 

-управа школе -
стручни 
сарадници 

Континуирано 
током 
шк.године 

Евиденција о 
динамици и начину 
вредновања 
(оцењивања) ученика 

-Формативно 
оцењивање ускладити 
са Правилником, -
разменити примере 
добре праксе, -
организовати обуке 

-предметни 
наставници, 
стручни 
сарадници 

август/ 
септембар и 
током 
године 

управа школе -
Тим за 
самовредновање 

 током године -Евиденција 
наставника -Записници 
стручних већа 
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-Усагласити критеријум 
оцењивања на 
стручним већима и  
-усвојити на Педаг. 
колегијуму -разменити 
примере добре праксе 

предметни 
наставници, 
стручни 
сарадници 

август/ 
септембар 

управа школе 
 -Тим за 
самовредновање 

август/ 
септембар 

-Записници стручних 
већа 
 -Записници 
Педагошког колегијума 

Обезбедити 
(омогућити) ученику да 
процени свој напредак 
и напредак осталих 
ученика 

-предметни 
наставници 

Током 
школске 
године 

ученици -
наставници 

Током 
школске 
године 

- Евиденција ученика о 
сопственом напретку 
као и предложеним 
мерама за 
напредовање 

Увођење пројектне  
наставе 

-предметни 
наставници 

Током 
школске 
године 

-управа школе Током 
школске 
године 

- Реализован пројекат 
– најмање два 
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3. Област квалитета: Образовна постигнућа ученика 

 

Област 
квалитета 

Циљ промене Активности Носиоци  Време Самовредновање реализованих активности 

Носиоци Време Критеријум/мерила 

3
. О

 б
 р

 а
 з

 о
 в

 н
а 

 п
о

ст
и

гн
 у

ћ
а 

уч
е

н
и

ка
 

Континуирани 
допринос  
школе бољим 
бразовним 
постигнућима 
ученика – може 
се уочити 
педагошка 
додата вредност 

-Подстицати ученике за 
редовније похађање 
допунске наставе,  
-Ажурно водити 
евиденцију о присуству 
ученика и напретку 

предметни 
наставници, 
родитељи 
 - од. 
старешина 

Током шк.го 
дине 

-стручни 
сарадници -
Педагошки 
колегијум 

други и трећи 
класификациони 
период 

Дневници рада,  
-Евиденција стручних 
сарадника  
-Евиденција 
наставника о 
напредовању ученика 

Подићи квалитет 
допунске наставе, кроз 
менторски рад и 
индидуализацију рада. 

предметни 
наставници, 
родитељи 
 - од. 
старешина 

Током шк. 
године 

-стручни 
сарадници  
-Педагошки 
колегијум 

други и трећи 
класификациони 
период 

-Припреме за часове, 
 -Протоколи са 
посећених часова 

Подићи квалитет 
припремне наставе за 
полагање матурских 
испита/ менторски рад,  
-као и радити на 
мотивисању ученика 

-предметни 
наставници,  
-родитељи 

друго 
полугодиште 

-стручни 
сарадници  
-Педагошки 
колегијум 

јун Припреме за часове,  
-Протоколи са 
посећених часова -
Евиденција са 
матурских испита 

Користити дигиталне 
ресурсе и системе  за 
наставу на даљину и 
онлајн учење 

-предметни 
наставници 

Током 
школске 
године 

-стручни 
сарадници и 
директор 
-стручна већа 
-педагошки 
колегијум 

Јул/август -припреме 
-електронски наставни 
материјали, задаци... 
-ученици показују 
напредак и изражавају 
задовољство 
квалитетом дигиталних 
садржаја 
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Чланови одељењског 
већа сарађују,  
усклађују садржаје, 
прилагођавају рад 
специфичностима 
одељења и потребама 
ученика  

-чланови 
одељењског 
већа 

- на почетку 
и током 
школске 
године 

- на почетку и 
током школске 
године стручни 
сарадници и 
директор 
-стручна већа 
-педагошки 
колегијум 

Јул/август -припреме 
-Записници 
одељењских већа 
- резултати постигнућа 
ученика по 
одељењима су бољи 

Идентификовање 
даровитих и 
талентованих ученика, 
израда и рад по ИОП3 

-чланови 
одељењског 
већа 

-на почетку 
и током 
школске 
године 

- на почетку и 
током школске 
године 

Крај првог и 
другог 
полугодишта  

-ИОП3 
-персонализовани 
планови по 
предметима 
- задовољство и 
напредовање ученика 
је видљиво 

 

4. Област квалитета: Подршка ученицима 

 

Област 
квалитета 

Циљ промене Активности Носиоци  Време Самовредновање реализованих активности 

Носиоци Време Критеријум/мерила 

4
. П

 о
 д

р
ш

 к
 а

 у
че

н
 и

 ц
 и

 

м
 а

 

-Унапређивање 
система додатне 
подршке 
ученицима 
-предузимање 
разноврсних 
мера за 
пружање 
подршке 
ученицима у 

Извршити анализу 
подршке и предузетих 
мера 

Управа школе, 
стр.сарадници, 
наставници, 
родитељи... 

на крају 
школске 
године 

СА за РПШ, 
Тим за 
квалитет 

Почетком 
септембра 

Извештај о 
реализацији Акционог 
плана РПШ 

Укључивање родитеља 
тј законских 
заступника у пружање 
подршке ученицима 

-одељ. 
старешина  
-Руководилац 
стручног тима 
за инклузивно 
образовање 

-од. 
старешине -
предметни 
наставници 

Руководилац  
Стручног тима 
за инклузивно 
образовање 

август Извештај о раду 
Стручног тима за 
инклузивно 
образовање 
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учењу Све одељењске 
старешине организују 
активности за 
толеранцију и 
ненасиљекроз 
радионице и 
свакодневне 
активности. 

-од. 
старешине -
психолог 

-током шк. 
године 

управа школе -
Тим за заштиту 
од насиља 

август Извештај о раду 
психолога 
Извештај о раду тима 
за заштиту од 
насиља... 

Промовисати здраве 
стилове живота кроз 
наставне, свакодневне 
активности и 
разговоре. 

-од. 
старешине  
-предметни 
наставници 

-од. 
старешине -
предметни 
наставници 

Управа школе август Електронски дневник 
ОВ рада 
Извештај о раду школе 

Спроводити системске 
мере за редовно 
похађање наставе 
ученицима из 
осетљивих 
друштвених група. 

- од. 
старешине  
-стручни 
сарадници, 
 -наставници  
-родитељи 

Током 
школске 
године 

Стручни тим за 
инклузивно 
образовање 

на полугодишту 
и крајушк. 
године 

Извештај о раду 
Стручног тима за 
инклузивно 
образовање 

У већој мери 
примењивати 
индивидуализацију 
ураду са ученицима 

-предметни 
наставници, 
 -стручни 
сарадници 

Током 
школске 
године 

Стручни 
сарадници 

на полугодишту 
и крају шк. 
године 

-планови рада 
наставника  
- Припреме за часове, 
 -Протоколи са 
посећених часова 
Извештај о раду 
стручних сарадника 
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Сарадња школе са 
релевантним 
инситуцијама и 
појединцима у 
подршци ученицима 
из осетљивих група и 
ученицима са 
изузетним 
способностима 

одељенски 
старешина -
стручни 
сарадници 

-одељењски 
старешина 
-стручни 
сарадници 

Стручни тим за 
инклузивно 
образовање 

Током школске 
године 
 

Извештај  стручног 
тима за иннклузивно 
образовање 

Организовати 
компензаторске 
активности ради 
подршке ученицима 
из осетљивих 
друштвених група 
(посебна интензивна 
обука математике за 
ученике који немају 
основна знања 
неопходна за наставак 
школовања, материјал 
за учење, књиге, 
подршка одељења...) 

Одељењске 
старешине, 
Стручни 
сарадници, 
Наставници 
математике 

По потреби Стручни 
сарадници 

на полугодишту 
и крају школске 
године 

- План реализације 
компензаторског 
програма – 
математика... 
- припреме за  часове 
- Извештај стручних 
сарадника 
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5. Област квалитета: Етос 

 Област 
квалитета 

Циљ промене Активности Носиоци  Време Самовредновање реализованих активности 

носиоци време Критеријум/мерила 

5
. E

то
с 

У школи се 
развијају, негују 
и промовишу 
квалитет, 
поштовање, 
толеранција, 
осећај 
заједништва, 
уважавање 
различитих 
мишљења и 
усмереност ка 
развоју и 
напретку свих, а 
посебно 
ученика  

Разрадити посебне 
поступке за 
прилагођавање 
новопридошлих 
ученика и наставника. 

-управа школе -
од. старешине,  
- стручни 
сарадници 

почетак шк. 
године и 
даље по 
потреби 

-Тим за 
самовредновање 

крај шк. год.  - Поступци за рад са 
новопридошлим 
ученицима и 
наставницима 
- Извештај о 
самовредновању 

Свеобухватно 
спроводити по плану 
превентивну 
активност на тему 
безбедности кроз 
предавања, 
радионице 

-од. старешине, 
 - стручни 
сарадници 

током шк. 
године 

-Пед. колегијум крај шк. год. -Дневник рада  
-Годишњи извештај 
рада школе 

Осмислити интерни 
систем награђивања 
ученика и наставника 
за постигнуте 
резултате 

- Управа школе 
 - наставници 

током шк. 
године 

године -стручна 
већа  
- директор 

крај шк. год -извештаји са 
такмичења и 
постигнути резултати 
на истим 
-адекватне похвале и 
награде -одлуке 

Организовање 
активности за 
запослене, ученике и 
родитеље који су 
директно усмерени 
на превенцију насиља 

- одељенски 
старешина 
 - стручни 
сарадници  
- Тим за 
спречавање 
насиља 

Током 
школске 
године 

- Тим за 
унапређење 
квалитета школе 
- Управа школе 

крај шк. год Родитељски састанци 
 -Радионице на ЧОС-у 
 -Информ. на сајту 
школе 

Подићи ниво 
сарадње 

сви запослени Током шк.го 
дине 

-Тим за 
самовредновањ 

крај шк. год. - Извештај о 
самовредновању. 
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руководећих, 
стручних и 
саветодавних тела 
кроз састанке и 
индивидуалне 
контакте. 

Укључити родитеље у 
оплемењивање 
школског простора 

- Управа школе Током 
школске 
године 

-управа школе 
-родитељи 

крај школске 
године 

Уређен школски 
простор 

Акција уређења 
подрумских 
просторија за 
отворени клуб – 
ђачки клуб 
(родитељи, ученици, 
наставници, донатори 
из локалног 
окружења )  

Савет 
родитеља, 
Тим за 
партнерства и 
пројекте, 
Привредна 
друштва, 
ученици 

Школске 
2021/22 

-управа школе 
-Савет родитеља 

2021/22. Отворени клуб ради -  

Наставници пишу 
есеј, презентацију,  на 
тему  Моја школа 
некад и сад  
(садашњи и бивши 
наставници ) 

Заинтересовани 
бивши и 
садашњи 
наставници  

У оквиру 
обележавања 
дана школе 

Тим за 
маркетинг и 
промоцију 
школе 

децембар - сајт школе 
- Извештај Тима за 
маркетинг 
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Укључивање у 
наставни рад  бивших 
наставника 
(пензионера ) или 
бивших ученика – у 
циљу заједничке 
обраде одређених 
садржаја 

Заинтересовани 
бивши 
наставници и 
ученици 

Новембар  Тим замаркетинг 
и промоцију 
школе 

децембар - сајт школе 
-Извештај Тима за 
маркетинг 

Уважавање 
мишљења ученика и 
одељењске 
заједнице – 
председници 
одељења присуствују 
састанцима 
Одељењских већа и 
учествују у раду 

-одељењске 
старешине, 
Председници 
одељњских 
заједница 

Током 
школске 
године 

-стручни 
сарадници 

Накрају школске 
године 

- Записник са састанка 
одељењског већа 
-Извештај о раду 
стручних сарадника 
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Израда Протокола 
промоције 
успешности  
(ученика и 
наставника ) 

-савет 
родитеља 
-Ученички 
парламент 
-одељењске 
заједнице 
-Наставничко 
веће 
-Тим за 
квалитет 
-педагошки 
колегијум 
-Тим за 
маркетинг 
... 

У школској 
2020/21 

Тим за 
унапређивањее 
квалитета и 
развој школе 

Јун 2021 -Извештај Тима за 
квалитет 
-сајт школе 

У школи се организуjу 
различите активности 
за ученике у коjима 
свако има прилику да 
постигне 
резултат/успех – 
квизовање, 
књижевне вечери, 
уметничко 
стваралаштво 
ученика, вече страних 
језика, квизови... 

-Ученички 
парламент 
-Стручно веће 
наставника 
српског и 
страних језика 
- тим за 
маркетинг и 
промоцију 
школе 
- Тим за 
културне и 
спортске 
активности  

    

Наставак пројекта 
промоције успешних 

- Одељењска 
већа,  

Напочетку 
другог 

Тим за 
маркетинг и 

на крају 
школске године  

-сајт школе 
-  Извештај тима за 
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Развојни план школе 2020. 30 

ученика «Караван 
успешних» 

-Ученички 
парламент 
-Тим за 
макретинг и 
промоцију 
школе 
-Привредна 
друштва  

полугодишта  промоцију 
школе 

маркетинг 

 
 

6. Област квалитета: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

 

 Област 
квалитета 

Циљ промене Активности Носиоци  Време Самовредновање реализованих активности 

Носиоци Време Критеријум/мерила 

6
. О

 р
га

н
и

за
ц

и
ја

  р
ад

а 
ш

ко
л

е
, у

п
р

ав
љ

ањ
е

 
љ

уд
ск

и
м

 и
 м

ат
е

р
и

ја
л

н
и

м
  р

ес
ур

си
м

а 

 
Стално 
унапређивање 
активности у 
области 
организације 
рада школе и 
руковођења 
 
 
функционисање 
система за 
праћење и 
вредновање 
квалитета рада  

Директор прати рад 
свих органа, тимова и 
појединаца, са 
нагласком на:  
- потпуно 
преузимање 
одговорности свих 
запослених, -уз јасно 
постављање радних 
захтева према 
запосленима. 

управа школе током 
године 

Тим за 
самовредновање  

крај шк. год -Извештајо 
самовредновању -
Извештај о раду 
директора 

Организовање 
садржаја предавања 
за родитеље према 
интересовањима 
родитеља и 

-директор,  
- родитељи, 
 -стручни 
сарадници и 
 од.старешине 

током 
године у 
више 
сусрета 

Тим за 
самовредновање  

крај шк. год - Извештајо 
самовредновању -
Извештај о раду 
директора 
 -Извештај о раду 
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Развојни план школе 2020. 31 

потребама школе и -
њихово 
интезивирање. 

Савета родитеља 

Интезивирати 
инструктивни увид и 
надзор кроз посету 
часова свих 
наставника, уз 
налагање мера за 
побољшање рада. 

директор током 
године 

Тим за 
самовредновање 

крај шк. год. -Извештај о раду 
директора 

Директор планира 
проф. развој на 
основу 
самовредновања. 

директор јул Тим за 
самовредновање -
Школски одбор 

август -Извештај о стручном 
усавршавању 

Усмеравати 
усавршавањена 
основу резултата 
самовредновања, -
као и 
самовредновања по 
компетенцијама. 

-директор -стр. 
сарадници - 
Тимза 
самовредновање 
-Тим за 
професионални 
развој 

јул -Тим за 
професионални 
развој 

август -План струч. 
усавршавања -
Извештај о стр. 
усавршавању -
Извештај о 
самовредновању 

Интензивирати рад 
свих наставника на 
примени 
новостечених знања. 

-сви наставници, 
посебно 
наставници 
општеобразов. 
предмета 

током 
школске 
године 

-управа школе  
-стручни 
сарадници 

током школске 
године 

-планови рада 
наставника 
 -Припреме за 
часове, 
 -Протоколи са 
посећених часова -
записници стручних 
већа 

Интензивирати рад 
свих наставника на 

предметни 
наставници у 

током 
школске 

-управа школе  
-стручни 

током  
 шко лске године 

-припрема за час -
записници стручних 
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Развојни план школе 2020. 32 

међусобним 
посетама часова 
(сваки наставник 
посети минимум пет, 
а одржи минимум 
један). 

оквиру већа и 
ван њих 

године сарадници већа 

Побољшати рад 
стручних сарадника 
на унапређењу 
наставе кроз посете 
часовима и  
-подршку 
наставницима у 
припремању часова 

-стр.сарадници током 
школске 
године 

-директор 
 -Педагошки 
колегијум 

крај шк. године -планови рада 
наставника  
-Припреме за часове, 
 -Протоколи са 
посећених часова 

Интензивирати 
коришћење 
постојећих наставних 
средстава у циљу 
подизања квалитета 
наставе. 

-наставници 
 -стручнавећа  
-стручни 
сарадници 

током 
школске 
године 

-управа школе 
 -Педагошки 
колегијум 

крај шк. године -планови рада 
наставника 
 -Припреме за 
часове,  
-Протоколи са 
посећених часова 

Побољшати 
опремљеност 
наставним 
средствима, 
обогатити 
библиотечки фонд 

-управа школе  
 библиотекар 

током 
школске 
године 

-управа школе  
-Педагошки 
колегијум 

по обављеним 
активностима 

Записници стручних 
већа 
 - број књига у 
библиотечком фонду 

Формирање 
мултимедијалних 
учионица 

-директор школе током 
школске 
године 

-управа школе По обављеним 
активности ма 

-оспособљена 
мултимедијална 
учионица 

Хигијенско 
сређивање 

Управа школе Током шк. 
године 

Управа школе По обављеним 
активностима 

Кречење школе 
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просторија школе 
(уређење ентеријера 
и екстеријера школе) 

Постављање  и 
обнова спољашњег и 
унутрашњег 
осветљења  

Управа школе Током шк. 
године 

Управа школе По обављеним 
активностима 

Постављено 
осветљење школе 

 

 

  ММееррее  ззаа  ууннааппррееђђиивваањњее  ооббррааззооввнноо  ––  вваассппииттнноогг  ррааддаа  ннаа  ооссннооввуу  ааннааллииззее  ррееззууллттааттаа  ууччееннииккаа  ннаа  ммааттууррссккоомм  ии  ззаавврршшнноомм  

ииссппииттуу  
 

          Припреме за полагање матурског испита спроводе се у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о програму  стручне 
матуре и завршног испита, Правилником о програму опште и уметничке матуре,  као и Приручницима  за полагање матурског испита по образовним 
профилима.  
          Стручном матуром се проверава усвојеност стручних компетенција и општих стандарда постигнућа након завршеног средњег стручног образовања 
и васпитања. 
         Стручна матура коју полажу ученици, након завршетка четири разреда средњег стручног образовања, има сертификациони карактер и састоји се од 
три испита. Поред ова три испита, ученик има право да полаже и додатне (изборне) испите. 
          Правилником о програму стручне матуре и завршног испита (Сл. гл. 1/2018. ) који ће почети да се примењује од школске 2021/22, а за трогодишње 
профиле се примењује   од школске 2019/20., стручна матура укључује три испита. Сваки ученик је у обавези да положи сва три испита да би 
сертификовао одређени програм средњег стручног образовања, и то: 
1. Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност, 
2. Математика (осим за образовне профиле који немају математику у последње две године, они бирају предмет са Листе општеобразовних предмета на 
којој је понуђена и математика), 
3. Стручни испит (испит/тест за проверу стручно-теоријских знања и матурски практични рад). 
         У оквиру стручне матуре, ученик полаже испите из општеобразовних наставних предмета истог садржаја и структуре тестова као и ученик општег 
средњег образовања и васпитања. 
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        Стручни испит се састоји од теоријског дела (тест/испит за проверу стручно-теоријских знања) и практичног дела (матурски практични рад) и 
заснован је на компетенцијама које су дефинисане стандардом квалификације, односно садржајима стручних предмета у складу са наставним планом и 
програмом. 
       Садржај стручног испита прописују се одговарајућим правилником за сваки образовни профил. 
       Додатни (изборни) део стручне матуре истоветан је са изборним делом опште матуре. 
       Изборни део је део за који ученик може да се определи у зависности од захева високошколске установе на којој планира да настави образовање.        
      Уколико се ученик у предвиђеном року определи за полагање изборног дела опште матуре, овај део испита постаје обавезан за тог ученика. Ученик 
може да одустане од полагања овог дела у року који је прописан школским календаром за средње школе за полагање опште матуре. У изборном делу 
ученик може да бира наставне предмете са Листе општеобразовних наставних предмета и то бира само оне предмете које није полагао у оквиру 
обавезног дела. Број изборних предмета, које ученик бира, није ограничен. Изборни део опште матуре полажу ученици на основу сопственог избора. 
        До почетка примене овог Правилника ( десило се једно одлагање почетка примене – од 2020/21.на 2021/22 ) примењују се правилници који су до 
сада били у примени. Стручна матура се састоји из три дела: 1. Испит и српског језика и књижевности, 2. Испит за проверу стручно – теоријских знања – 
тест (термин испита се одређује на националном нивоу ) и 3. Испит за проверу практичних стручних знања – практични део. 
        Ради што успешнијег полагања матурског и завршног испита реализује се  припремна настава за ученике завршних разреда и то у обиму од најмање 
5% од укупног годишњег броја  часова из предмета из којих се полаже матурски, односно завршни испит. У оквиру три недеље предвиђене за припрему 
ученика за матурске и завршне испите школа организује консултације, информише кандидате о критеријумима оцењивања и обезбеђује услове за 
припрему ученика за све задатке предвиђене матурским и завршним испитом. Директор за сваког ученика именује ментора – то је наставник који је 
ученику предавао општеобразовне и стручне предмете из којих се полаже матурски или завршни испит. 
 
        Резултате матурског испита верификује Испитни одбор. Након полагања матурског испита врши се анализа резултата. Ова анализа је саставни део 
Извештаја о реализацији плана рада школе. Наставничко веће, као и Ученички парламент, Савет родитеља и Школски одбор  разматра резултате, 
анализира и предлаже мере.  
1. Анализа успеха ученика на матурском и завршном испиту у школској 2019/20. 
Генерално слабији резултат на матурском испиту у односу на 2018/19.  годину – сада је просечна оцена 4,05, а прошле године је била 4,14, претходне 
4,23 
Иста је ситуација и са резултатима на завршном испиту –сада је 3,65 прошле године је 4,00, претходне године је била 4,44. 
И даље је приметан тренд благог пада просечне оцене на матурском и завршном испиту. Потребно је радити на додатној мотивацији ученика за 
озбиљнији приступ у учењу и припреми за матурски и завршни испит. Услед ситуације изазване опасношћу од вируса Ковид 19 и реализације наставе на 
даљину, приметан је пад мотивације у учењу код ученика, нарочито се то односи на матурски и завршни испит. Анализе у наредном периоду ће показати 
да ли се ради о изузетку  или је реч о тренду. 
У односу на прошлу годину резултати из српског језика и књижевности су бољи ( сада је 3,72, прошле године 3, 61). 
На тесту  је обрнута ситуација, ове године су нижа постигнућа ( сада је 3,60, прошле године 4,02 ). 
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На практичном делу испита су нешто нижи резултати у односу на прошлу годину ( сада је 3,91, прошле године 4,01 ). 
Ученици образовног профила економски техничар у стручном делу матурског испита су остварили готово идентични резултат као прошле године ( сада је 
4,50, прошле године 4,52 ).  
 
2. Успех на матурском испиту и успех у завршном разреду 

 3/5 3/6 4/1 4/2 4/3 4/4  школа 

М. Испит у целости 
 

  4,33 3,16 4,07 3,91  M 
4,05 

 
М. и З. у целости 

3,60 3,71 4,33 3,16 4,07 3,91  M иЗ 
3,98 

Успех у завршном разреду 

3,32 3,37 4,15 3,48 4,27 3,91  3,75 

* школске 2019/20. - 3/5 – трговац,  3/6 – кувар/конобар, 4/1 – економски техничар, 4/2 – комерцијалиста, 4/3 – службеник у банкарству и осигурању и 
4/4 – туристички техничар 
 
Одељења 4/2 и 4/3 – комерцијалиста и службеник у банкарству и осигурању имају слабији успех на матури него у завршном разреду. Туристички 
техничар ( одељење 4/4 ) има исти успех и на матурском испиту и у завршном разреду. 
       Општи закључак је да је и даље присутна тенденција благог пада постигнућа ученика. Али, с обзиром да је средња оцена и на нивоу школе и по 
одељењима врло добра, то је и даље солидан резултат. Изузетак, је једино одељење 4/2 – комерцијалиста, где је успех и у завршном разреду и на 
матурском испиту добар. 

Р. број Мера Носиоци Време 

1. Припремна настава за полагање матурског и завршног испита се 
планира и реализује најкасније од почетка другог полугодишта 
(најмање 5%укупног фонда часова за тај предмет ) 

Предметни 
наставници 

Сваке школске године 

2. Припремна настава се прилагођава индивидуалним 
могућностима ученика 

Предметни 
наставници 

Сваке школске године 

3. Приликом провера степена остварености исхода и постигнућа Предметни Сваке школске године 
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ученика  припремати тестове по угледу на тестове са матуре наставници -  

4. Оцењивање ученика засновано на интегративној и пројектној 
настави 

Предметни 
наставници 

Сваке школске године 

 

 

ММееррее  ууннааппррееђђиивваањњаа  ссааррааддњњее  ссаа  ппооссллооддааввццииммаа  уу  ссееккттоорруу  ккооммее  ппррииппааддаајјуу  ооббррааззооввннии  ппррооффииллии  ссррееддњњее  ссттррууччннее  шшккооллее  
 

Сарадња са привредним друштвима одговарајућих сектора је сегмент рада школе коме се придаје значајна пажња.  Са привредним друштвима у 
окружењу школа сарађује дужи низ година и приметно је задовољство и једне и друге стране. Посебно истичемо сарадњу са ЦРХ – фабриком цемента и 
адитива у Поповцу, са којима смо поред упућивања ученика на практичну и наставу у блоку, имали различите пројекте: донација школи за опремање 
кабинета, промоција здравих стилова живота: Шарена трка 2019. године...Привредна друштва Бахус и Параћинка, као и Економски факултет из Београда 
су нам партнери у пројекту Караван успешних.   Сарадња са Societe Generale банком (експозитуре у Ћуприји и Параћину ) се поред донација,  огледала и у 
реализацији радионица у школи са ученицима и наставницима. Рофикс из Поповца је донирао школи средства за куповину рачунара. Циљ нам је да и 
убудуће негујемо и одржавамо висок ниво квалитета сарадње, као и да исту проширујемо са новоотвореним привредним друштвима. 

Р. 
број 

Мере Носиоци Време 

1. Склапање уговора о реализацији практичне наставе, 
наставе у блоку, професионалне праксе, учења кроз 
рад  

Организатор практичне наставе 
Директор школе 
Директор привредног друштва 

Септембар сваке школске године  

2. Позивање послодаваца да присуствују школским 
манифестацијама – Дан школе... 
 

Задужени наставници и тимови 
 

Новембар свакешколске године 

3. Заједничке активности  послодаваца и наставника у 
школи: 
Округли сто, промоције, радионице, сусрети са 
ученицима и родитељима... 

Задужени наставници и тимови 
 

 Најмање једном у току школске 
године 

4. Учешће у припреми плана уписа ученика у први 
разред на нивоу локалне самоуправе  

Директор школе 
Директор или представник привредног 
друштва  

Децембар и јануар сваке школске 
године 

5. Промоција успешне сарадње са послодавцима – у 
локалним медијима, на сајту школе,  друштвеним 

Тим за маркетинг и промоцију школе 
Директор 

Током школске године 
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мрежама 

6. Реализација школског пројекта „Караван успешних“ Тим за маркетинг и промоцију школе 
Организатор практичне наставе, 
Директор 

Март сваке школске године 

7. Донације, финансијска помоћ и подршка, учешће у 
пројектима које организује ЦРХ за потребе набавке 
нових наставних средстава,  опремање кабинета и 
уређење школског простора  

Тим за маркетинг и промоцију школе 
Организатор практичне наставе, 
Директор 

Током школске године 

8. Стварање основе за развијање дуалног образовања – 
учење кроз рад  

Организатор практичне наставе, 
Директор 

Током школске године 

9. Учествовање у реализацији матурског/завршног 
испита  у својству екстерног члана испитне комисије 

Организатор практичне наставе, 
Директор 

Мај – јун сваке школске године 

 

 

ММееррее  ззаа  ууннааппррееђђиивваањњее  ддооссттууппннооссттии  ооддггоовваарраајјуућћиихх  ооббллииккаа  ппооддрршшккее  ии  ррааззууммнниихх  ппррииллааггоођђаавваањњаа  ии  ккввааллииттееттаа  

ооббррааззоовваањњаа  ии  вваассппииттаањњаа  ззаа  ууччееннииккее  ккоојјииммаа  јјее  ппооттррееббннаа  ддооддааттннаа  ппооддрршшккаа  
 

         Сви ученици имају право на живот у заједници 
         Циљ додатне подршке  ученицима током образовно – васпитног процеса јесте постизање оптималног укључивања ученика у редовне наставне и 
ваннаставне активности, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово напредовање у образовању и припрема за свет рада.  
         Фокус  рада у школи је на могућностима, а не на ограничењима детета. 
         Ради остваривања додатне подршке  школа остварује сарадњу са Домом здравља, Центром за социјални рад и одговарајућим органима локалне 
самоуправе, као и другим организацијама, установама и институцијама на локалном и ширем нивоу. 
        У школи ће бити организовано системско пружање помоћи свим ученицима у образовно- васпитном раду, а посебно:  
1. Ученицима који је потребна додатна подршка ( инвалидидтет, специфичне тешкоће у учењу, социјална ускраћеност, ризик од превременог напуштања 
школовања...);  
2. Ученицима из осетљивих група  ( сиромашне породице, избегличке породице, националне мањине...) 
 3. Ученицима којима је потребна додатна помоћ у савлађивању наставних садржаја ( сиромашне породице,  тешкоће у учењу,немотивисани ученици ) и  
4. Талентовани и надарени ученици  
       Ове мере донете су на основу сагледавања свеукупне ситуације у школи, резултата самовредновања и процене реалних потреба ученика, а у складу 
са законском регулативом. 

http://www.ekonomist.edu.rs/
mailto:ektskpn@ptt.rs


 
                                      ЕЕккооннооммссккоо  ––  ттррггооввииннссккаа  шшккооллаа      

ДДрр  ДДррааггоољљууббаа  ЈЈооввааннооввиићћаа  22,,  3355225500  ППааррааћћиинн    TTеелл..//ФФаакксс  003355//556633--117700,,  557700--887777      ППИИББ::  110011009933554455      wwwwww..eekkoonnoommiisstt..eedduu..rrss  ee--mmaaiill::  eekkttsskkppnn@@pptttt..rrss  ттрр::  884400--11116611666600--6677  

 

Развојни план школе 2020. 38 

Р. 
број 

Мере Носиоци Време 

1. За ученике који имају сметње у развоју и инвалидидтет школа 
обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека – 
приступна рампа, тоалети, доступност просторија, кабинета... 

Руководство школе Почетак школске године 

2. Идентификација проблема и активности пружања подршке ученицима 
при преласку из ОШ у СШ 

Одељењске старешине и стручни 
сарадници 

Почетак школске године 

3. Укључивање родитеља/старатеља  у процес планирања  и реализације 
подршке ученицима  

Одељењске старешине и стручни 
сарадници 

Почетак школске године, и 
током школске године по 
потреби 

4. Допунска, додатна, припремна настава, менторство и индивидуални 
рад са ученицима којима је то потребно  

Наставници Током школске године по 
потреби 

5. Појачан индивидуални саветодавни рад са ученицима  који имају 
потешкоће у учењу (недовољан успех...) 

Одељењске старешине и стручни 
сарадници 

Током школске године по 
потреби 

6. Појачан саветодавни рад у циљу пружања васпитне подршке ученицима Одељењске старешине и стручни 
сарадници 

Током школске године по 
потреби 

7. Подршка ученицима који показују различите облике социјалне 
ускраћености и здравствених проблема    (ромска национална мањина, 
сиромашне породице, хроничне болести...) – менторски рад, 
аплицирање за стипендије, конкретна подршка у припреми материјала 
за учење, одећа, новчана помоћ  исл.      

Одељењске старешине , стручни 
сарадници, предметни 
наставници 

Током школске године по 
потреби 

8. У циљу подршке и у најбољем интересу ученика  школа остварује 
сарадњу са установама и институцијама у локалном окружењу  

Стручни сарадници, одељењске 
старешине 

Током школске године по 
потреби 

9. У циљу напредовања у образовању и припреми за свет рада  (а и у циљу 
промовисања успешних ученика ) школа организује реалне сусрете – 
директне контакте ученика са привредним друштвима и послодавцима ( 
нпр. Караван успешних,  представљање занимања...)  

Тим за маркетинг и промоцију 
школе 
Тим за каријерно вођење и 
саветовање 
 

Новембра и марта месеца 
сваке школскегодине 

10. Онлајн настава  за ученике који због сиромаштва или дужег болничког 
лечења не могу да долазе у школу 

Предметни наставници, 
одељењске старешине 

По потреби 

11. Настава на даљину и онлајн настава ( путем Гугл учионице) због Предметни наставници, На основу препорука и 
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спречавања заражавања ученика и запослених вирусом Ковид 19  одељрењске старешине, стручни 
сарадници 

одлука Министарства 
просвете и Кризног штаба 

12.  Унапређивању компетенција наставника за рад са ученицима  са 
сметњама  у развоју и инвалидидтетом, пре свега у погледу техника 
прилагођавања наставе према потребама деце са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, као и у погледу боље комуникације са овим ученицима 

Тим за инклузивно образовање, 
наставници 

Континуирано 

13. Индивидуализован рад са ученицима којима је потребна додатна 
подршка (ИОП1, ИОП2, ИОП3 ) 

Тим за инклузивно образовање, 
Тимови за пружање додатне 
подршке ученицима,стручни 
сарадници 

Континуирано 

 
Кораци за припрему и доношење ИОП-а (ИОП1, ИОП2, ИОП3, план индивидуализације, план транзиције, план превенције раног напуштања школе ) 
 

Кораци Шта? Када? Ко? 

1.  Прикупљање података и информација од родитеља, 
ОШ, проучавање одлуке Интерресорне комисије 

Током септембра Одељењски старешина (координатор ИОП тима ) 
Стручни сарадник 

2.  Размена података и утисака о ученику између 
наставника 
 
Сарадња са родитељима 
 
 

Прва недеља октобра На одељењском већу које заказује одељ. старешина – 
координатор ИОП тима 
Пожељноприсуство родитеља 

3. Израда педагошког профила Друга недеља октобра  Стручни сарадник у сарадњи са родитељем и одељењским  
старешином 

4. Попуњавање ИОП образаца Трећа недеља октобра Стручни сарадник у са родитељем и одељењским  
старешином 

5. ИОП, план мера индивдуализације, план превенције 
раног напуштања школе, план транзиције је доступан 
свим наставницима у одељењу 

До почетка новембра Стручни сарадник/Координатор ИОП тима (одељењски 
старешина) 

6. Наставници израђују персонализоване  програме за 
своје предмете  

До почетка новембра Предметни наставници чланови ИОП тимова 
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7.  Родитељи дају сагласност на ИОП... потписом Најкасније до прве 
недеље новембра 

Родитељи 

8. Све ове кораке прати и координира Тим за 
инклузивно образовање (стара се о реализацији ) 

На почетку и током 
школске године 

Руководилац и чланови Тима за инклузивни развој школе. 

9. Тим за инклузивно образовање предлаже 
Педагошком колегијуму ИОП-е 

Најкасније до прве 
недеље новембра 

Руководилац и чланови Тима за инклузивни развој школе. 

10. Педагошки колегијум доноси ИОП Најкасније до средине 
новембра 

Директор и Педагошки колегијум 

11.  
Примена ИОП 
Вредновање ИОП 

Први ИОП се вреднује 
након три месеца, а 
касније на 
полугодишту 

Руководилац и чланови Тима за инклузивни развој школе. 
Координатор и чланови ИОП тима 

12. Евентуалне корекције, измене и допуне ИОП  Након вредновања Руководилац и чланови Тима за инклузивни развој школе. 
Координатор и чланови ИОП тима 

13. Наставници прилажу примере задатака и успешних 
радова ученика за портфолио 

Током године Наставници  

14. ИОП документацију (са портфолиом) чува у 
електронској и папирној верзији задужени стручни 
сарадник 

Током године Стручни сарадници 

 
 

ППллаанн  ррааддаа  ссаа  ттааллееннттоовваанниимм  ии  ннааддаарреенниимм  ууччееннииццииммаа  
 

          Талентованим и надареним ученицима сматрају се ученици који постижу изузетне резултате или показују интересовање за продубљивање знања из одређеног или 

одређених предмета. Такви ученици учествују на такмичењима из различитих области. Са талентованим и надареним ученицима радиће се преко додатне наставе, 

припреме за такмичења – менторски рад,  ИОП3. 

 

Циљ Активност Носиоци активности временска 
динамика 

Критеријуми и мерила 
остварености циља 

Одговорна особа 

1. Почетна 
идентификација 
талентованих и 

 Процена постигнућа и 
потенцијала ученика на основу: 
прегледа књиге евиденције 

Одељенске старешине 
у сарадњи са 
предметним 

октобар 
текуће 
школске 

У књизи евиденције образовно 
васпитног рада одељенски 
старешина евидентира 

Oдељењске 
старешине 
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даровитих ученика образовно-васпитног рада, 
прегледа целокупне 
документације о ученику; 
обавештавање наставничког већа 
и психолога школе 

наставницима (сваки 
одељенски старешина 
старешина има 
обавезу да ученике 
евидентира и потом 
обавести психолога 

године постојање или непостојање 
талентованих или даровитих 
ученика 

2. Идентификовани су 
талентовани и 
надарени ученици 

Психолошка и педагошка 
процена потенцијала ученика, на 
основу психолошких 
инструмената и педагошких 
поступака за процену 
надарености 

Одељенски старешина 
ученика, родитељ 
ученика и психолог 
школе 

новембар 
текуће 
школске 
године 

У школи постоје надарени 
ученици према записнику Тима 
за ИО, постоји документација са 
испитивања у евиденцији 
психолога, проверава 
координатор Тима ИО 

психолог 

3. Израда ИОП3 
(Уколико има потребе) 

Модификовање наставних 
метода и исхода предмета за 
ученике код којих постоји 
таленат, процена од стране тима 
за  ИО;   Педагошки колегијум 
одобрава 

наставник предмета, 
одељењскистарешина, 
Тим за додатну 
подршку,  Тим  за ИО, 
Педагошки колегијум 

прво 
полугодиште 
текуће 
године 

Постојање модификованих 
планова наставе, проверавају 
ИОП3: педагог школе, 
руководилац Педагошког 
колегијума 
 

Тим за додатну 
подршку, Тим за 
ИО, педагог, 
педагошки  
колегијум 

4. Формиране су 
секције и ваннаставне 
активности у складу са 
потребама 
талентованих и 
даровитих ученика 

Идентификација потреба 
ученика. Укључење ученика у 
секције/ваннаставне активности 
које су формиране према 
идентификованим потребама 

Испитивање ученика 
(интервју или упитник) 
обавља одељенски 
старешина и 
наставници 
ваннаставних 
активности.  
 
Планирање и 
реализација 
ванаставних 
активности – 
наставници који по 

Одељенски 
статрешина 
и 
наставници 
који 
реализују 
дате 
ваннаставне 
активности. 
Октобар 
текуће 
школске 
године 

У педагошкој документацији 
наставника и одељенских 
старешина постоје резултати 
испитивања потреба ученика; 
постоје годишњи и оперативни 
планови ваннаставних 
активности. Проверавају педагог 
и директор школе. 

Одељењски 
старешинаи 
наставници  

http://www.ekonomist.edu.rs/
mailto:ektskpn@ptt.rs


 
                                      ЕЕккооннооммссккоо  ––  ттррггооввииннссккаа  шшккооллаа      

ДДрр  ДДррааггоољљууббаа  ЈЈооввааннооввиићћаа  22,,  3355225500  ППааррааћћиинн    TTеелл..//ФФаакксс  003355//556633--117700,,  557700--887777      ППИИББ::  110011009933554455      wwwwww..eekkoonnoommiisstt..eedduu..rrss  ee--mmaaiill::  eekkttsskkppnn@@pptttt..rrss  ттрр::  884400--11116611666600--6677  

 

Развојни план школе 2020. 42 

решењу о структури 
радне недеље имају 
секције. 

5. Одржавање 
ваннаставних 
активности у функцији 
подршке и промоције 
надарености и 
талентованости 
ученика 

- организација и реализација 
секција и припрема за 
такмичење  
- организација и реализација 
екскурзија, излета и путовања 
 -организација и реализација 
факултативних предмета и 
других ваннаставних активности 
 
- праћење и аплицирање за 
Еразмус пројекте размене 
ученика 

- наставници који 
имају планиране 
секције и додатну 
наставу  
 
Тим за пројекте 

Од почетка 
другог 
тромесечја 
до краја 
текуће 
школске 
године 

- У књизи евиденције 
ваннаставних активности постоје 
ученици који похађају секције. 
Проверава педагог.  
- Према резултатима 
самовредновања подршка 
ученицима постоји повећање 
задовољства ученика ставкама 
којесе односе на ваннаставне 
активности. Проверава 
координатор Тима за 
самовредновање. 

Наставници 
 
Тим за пројекте 

 

  

ППррооггрраамм  ззаашшттииттее  ууччееннииккаа  оодд  ннаассииљљаа,,  ззллооссттааввљљаањњаа  ии  ззааннееммаарриивваањњаа,,  ккааоо  ии  јјааччаањњаа  ссааррааддњњее  ммееђђуу  ууччееннииццииммаа  ии  

ррооддииттеељљииммаа,,  ззааппооссллееннииммаа  ии  ууччееннииццииммаа,,  ррооддииттеељљииммаа  ии  ззааппооссллееннииммаа  
 

          Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада школе и настао је на основу Општег протокола за 
заштиту деце од злостављањами занемаривања, Закона о основама система образовања и васпитања Сл.гл.РС бр. 88/2017, 27/2018 – др закон, 10/2019, 
6/2020 ),Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. (Сл.гл. РС бр. 46/2019 и 104/2020.) којим се 
прописују  садржаји и начини спровођења превентивних и интервентних активности, услови и начини за процену ризика, начини заштите од насиља, 
злостављања и занемаривања, праћење ефеката предузетих мера и активности и Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства личности (Сл.гл.РС бр. 65/2018.) 
          Циљ програма  
Циљ овог програма је дефинисање мера превенције појава насиља и мера интервенције када се сумња на насиље или када се насиље евидентно 
дешава. Остваривањем овог циља ствара се повољна социо-психолошка клима за рад у школи ученика и запосленог особља.  
         Садржај програма 
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     У школи ће бити организоване различите активности као мере превенције, које имају следеће циљеве у погледу заштите ученика и превенције насиља 
у складу са Посебним протоколом:      
 -  Повећати знање и развијати ставове актера школског живота у односу на насиље.Запослено особље, ученици и њихови родитељи информишу се о 
основним значењима појмова насиље, злостављање и занемаривање као и о њиховим последицама; информишу се о поступцима превенције и 
интервенције који се спроводе у школи.  
-  Стицање информација о текућим дешавањима у погледу питања насиља. Путем разговора и другим техникама прикупљати информације о 
учесталости ових појава у школи. 
-  Анализа безбедности. Анализирати безбедност објекта и школског простора и предузети одговарајуће мере.  
- Едукација ученика и запосленог особља. Организовање предавања, радионица,дискусија и семинара о облицима насиља, превенцији насиља и 
интервенцији у случају насиља, као и обука за ученике и запослене у установи.  
-  Организацијско јачање против насиља. Правно утемељивање и организовање посебних органа школе који ће се бавити мерама превенције и 
интервенције и то: на нивоу запослених у школи – Тим за заштиту ученика од насиља, на нивоу ученика – Вршњачки тим; на нивоу заједничке 
делатности ученика и наставника –Интерна заштитна мрежа.   
- Правно усклађивање. По указаној потреби преиспитивање постојећих општих аката школе и правила на нивоу школе који се тичу насиља и примене 
ових докумената у пракси, и по потреби њихово укидање, мењање или увођење нових правила и процедура.  
 
      У школи се одређују следећи кораци у случају насиља или сумње да се дешава насиље, у складу са Посебним протоколом: 
 1. Сазнање о насиљу - откривање је први корак у заштити деце/ученика од насиља. Оно се у установи најчешће одвија на два начина: 1)опажањем или 
добијањем информације да је насиље у току; 2) сумњом да се насиље дешава на основу: а) препознавања спољашњих знакова или специфичног 
понашања ученика и породице, или  б) путем поверавања, непосредно – од стране самог ученика и/или посредно – од стране треће особе (вршњака, 
родитеља, старатеља...). 
 2. Прекидање, заустављање насиља – свака одрасла особа која има сазнање о насиљу (дежурни наставник, учитељ/васпитач/разредни старешина, 
предметни наставник, сваки запослени у установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ (уколико процени да 
самостално не може да прекине насиље). 
 3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, раздвајање, разговор са актерима.  
4. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању информација о насиљу. Обављају се у оквиру установе: 1) са колегом; 2) са 
Тимом за заштиту деце/ученика од насиља; 3) са психологом, педагогом, директором и школским полицајцем. У зависности од сложености ситуације, 
консултације се могу обавити и са службама изван установе: а) са надлежном службом локалног центра за социјални рад; б) специјализованом службом 
локалне здравствене установе. Консултације су важне да би се : а) разјасниле околности и на прави начин анализирале чињенице; б) проценио ниво 
ризика; в) направио план заштите; г) избегла конфузија и спречиле некоординисане акције, које могу водити поновном проживљавању искуства жртве. У 
консултацијама треба: а) изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и тумачења, водећи рачуна о приватности детета/ученика и других 
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учесника у насиљу; б) одредити улоге, задатке и одговорности у установи; в) идентификовати улогу, задатке и професионалну одговорност других 
учесника/стручњака; г) донети одлуку о начину реаговања и праћења. 
       У школи се одређују следеће групе посебних мера интервенције у зависности од врсте насиља или сумње да се насиље дешава, у складу са 
Посебним протоколом. 
-  Процена критеријума насиља: процена да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље; процена простора и времена где се дешава насиље и 
ко су актери; процена облика и интензитета ових појава.   
-Кораци у погледу насиља међу ученицима: добијање информација, прекидање насиља или обавештавање одговорне особе; према нивоу процењеног 
ризика спровести хитну акцију-ангажовање других установа; смиривање ситуације; прикупљање додатних информација; консултације у установи; 
информисање родитеља; договор о заштитним мерама; по потреби информисање надлежних служби; праћење ефеката предузетих мера. 
-  Кораци у погледу сумње на насиље међу ученицима: прикупљање информација, консултације у установи и процена основаности сумње; 
информисање родитеља и надлежних служби; праћење ефеката предузетих мера.   
-Кораци у погледу насиља над ученицима од стране запослених у установи: добијање информација, прекидање насиља; по потреби хитна акција-
ангажовање других установа; пријава директору; консултације у установи; предузимање мера према запосленом; информисање родитеља; мере заштите 
према ученику; праћење ефеката мера.  
- Уколико постоји само сумња у погледу насиља од стране запосленог, која није потврђена приликом консултација у установи које обавља Тим за 
заштиту деце од насиља, прати се понашање потенцијалних учесника.  
- Кораци у случају насиља од стране људи који нису запослени у установи су следећи: заустављање насиља; смањивање напетости; према нивоу 
процењеног ризика спровести хитну акцију-ангажовање других установа; консултације у установи; информисање родитеља и надлежних служби; 
договор о заштитним мерама; праћење ефеката резултата. 
-  У случају да постоји само сумња да се насиље дешава од стране особа која није запослена у установи извршиће се консултације у установи и са 
релевантним особама  и службама ван школе. Потом ће се проценити да ли ће се извршити пријава Министарству унутрашњих послова и другим 
службама и како ће се пружити подршка ученику. У оба случаја се ситуација и даље прати. Носиоци активности посебних мера интервенције у школи су 
следећи: сви запослени у школи, ученици и њихови родитељи, а по потреби и друге особе чије је ангажовање неопходно.  
 
ПЛАН АКЦИЈА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОРАКА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ НАСИЉА ИЛИ СУМЊЕ НА НАСИЉЕ 
 

Циљ Активности Носиоци Време 

Информисање запослених о 
предвиђеним мерама против појава 
насиља 

Преузимање информација из Закона, 
Посебног протокола и других релевантних 
правних аката 

Запослено особље се самостално 
информише о свим новинама у правним 
актима и другим релевантним 
документима који се тичу превенције 

Током школске године 
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насиља 

Информисање ученика о појавама 
насиља и повећање њихових 
компетенција против насиља 

Осмишљавање и планирање часова 
одељенске заједнице према плану рада 
одељенског старешине, а на којима се 
ученици информишу и уче како да реагују; 
реализација наведених часова и 
евидентирање у књиге евиденције 

Одељенске старешине Током школске године 
према плану рада 
одељенског старешине 

Повећање компетенција чланова 
вршњачког тима у погледу 
превенције насиља 

Осмишљавање и планирање часова на 
којима се ученици информишу и уче како да 
реагују; реализација наведених часова и 
евидентирање у књиге евиденције 

Стручни сарадници и одељенске 
старешине 

Друго тромесечје 
текуће наставне 
године 

Повећање компетенција запосленог 
особља у спречавању насиља у 
школи 

Избор, организација и реализација семинара 
и других облика усавршавања на тему 
превенције насиља 

Директор школе Током школске године 

Реаговање у случајевима сумње на 
насиље или евидентног насиља међу 
ученицима 

Процена нивоа ризика,    Прикупљање 
информација,  Спречавање насиља или 
тражење помоћи од запосленог особља у 
школи или организација ван школе,  
Пријављивање насиља одељенском 
старешини или члановима Тима за 
превенцију насиља 

Сви актери школског живота имају 
обавезу да реагују: ученици и родитељи, 
наставно и ненаставно особље 

Током школске године 

Планирање и реализација заштите 
жртве насиља 

Осмишљавање поступака и активности 
којима се повећава безбедност ученика  
,Планирање и реализација сарадње са 
другим установама  Планирање 
подржавајућих активности у одељењу и 
школи,  Писање плана,  Одређивање носиоца 
активности плана за заштиту жртве насиља,  
Праћење реализације плана и оцена његове 
успешности 
 

Тим за заштиту ученика, одељенски 
старешина 

По потреби током 
школске године 
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Планирање и реализација рада са 
ученицима који врше насиље 

Осмишљавање поступака и активности 
којима се умањује склоност насиљу ученика,  
Планирање и реализација сарадње са другим 
установама,  Планирање подржавајућих 
активности у одељењу и школи,  Писање 
плана,  Одређивање носиоца активности 
плана за заштиту жртве насиља,  Праћење 
реализације плана и оцена његове 
успешности 

Тим за заштиту ученика од насиља у 
школи 

По потреби током 
школске године 

Реаговање у случају да се сумња или 
да насиље врши запослени 

обавештавање Директора школе Сви актери школског живота имају 
обавезу да реагују: ученици и родитељи, 
наставно и ненаставно особље 

Током школске године 

Вођење евиденције о појавама 
насиља на првом нивоу ризика 

Попуњавање формулара евиденције/пријаве 
насиља, чување евиденционих формуларау 
фасциклама 

Одељенске старешине. Руководилац 
Тима за заштиту 

Током школске године 

Вођење евиденције о појавама 
насиља на другом и трећем нивоу 
ризика 

Попуњавање формулара евиденције/пријаве 
насиља,  чување евиденционих формулара у 
фасциклама 

Одељенске старешине и Руководилац 
Тима за заштиту 

Током школске године 

Процењивање нивоа рузика за 
безбедност ученика у случајевима 
сумње на насиље или евидентног 
насиља 

успешно самостално спречавање насиља, 
насиље нижег степена први ниво ризика,  
успешно спречавање насиља уз помоћ 
подршке из школе, насиље средњег степена, 
други ниво ризика, 
 успешно спречавање насиља уз помоћ 
организација ван школе насиље вишег 
степена, трећи ниво ризика 

Сви актери школског живота имају 
обавезу да направе процену у 
ситуацијама сумње или очигледног 
насиља (ученици родитељи, наставно и 
ненаставно особље)  

Током школске године 

Консултације у Установи поводом 
сумње на насиље или евидентне 
појаве насиља 

прикупљање, обрада и анализа информација 
о догађајима насиља  процена нивоа ризика 
за безбедност ученика , планирање 
превенције и интервенције и давање налога 
за њихово извршење 

Директор школе и Тим за заштиту 
ученика, 

Током школске године 
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Реализација планираних мера 
интервенције и превенције које је 
планирао Тим 

извршавање одлука Тима и Директора школе 
ради спровођења мера интервенције и 
превенције против појава насиља 

Интерна заштитна мрежа, одељенске 
старешине, Вршњачки тим 

Током школске године 

Сарадња са организацијама ван 
школе ради заједничких акција на 
превенцији насиља 

успостављање контакта са другим 
организацијама,  договарање начина 
сарадње,  реализација планиране сарадње,  
вођење евиденције о сарадњи 

Директор школе Секретар школе 
Руководилац Тима за заштиту 

Током школске године 

Акције ученика на спречавању 
насиља 

осмишљавање и планирање акција,  
реализација акција 

Ученички парламент  
Руководилац тима за заштиту 

Током школске године 

Истраживања појава насиља планирање истраживања, реализација 
истраживања,  обрада и анализа података, 
писање извештаја и обавештавање органа 
школе 

Тим за заштиту ученика  Током школске године 

Евалуација превентивних и 
интервентних мера на нивоу школе 

планирање начина анализе постојећих мера,  
спровођење анализе према утврђеном 
плану,  писање извештаја, обавештавање 
стручних органа школе 

Тим за заштиту ученика Ученички 
парламент 

Током школске године 

Анализа Програма за заштиту 
ученика 

Истраживање степена реализације програма 
и евалуација према Програмом утврђеним 
процедуром 

Директор Август сваке  школске 
године 

Ревизија Програма за заштиту 
ученика 

Мењање програма према резултатима 
његове анализе и евалуације 

Тим за заштиту ученика Август сваке  школске 
године 

 
УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ ОСОБЉА, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА У КОРАЦИМА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ДЕФИНИСАНЕ ПРОГРАМОМ ЗА ЗАШТИТУ 
УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК: 
 - дежура у складу са распоредом, 
 - уочава и пријављује случај,  
- покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања), 
 - обавештава одељењског старешину о случају; - евидентира случај, 
 - сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља.  
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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 о насиљу у оквиру свог одељења на начин који утврди Тим, 
 - по потреби, комуницира са релевантним установама. 
 ШКОЛСКИ ТИМ, ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА: 
 - уочава случајеве насилног понашања, 
 - покреће процес заштите детета, реагује одмах, 
 - обавештава одељењског старешину и сарађује са њим, 
 - по потреби, разговара са родитељима; - пружа помоћ и подршку 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.  
ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ: 
 - дежура по распореду, 
 - прекида насиље, 
 - уочава и пријављује случајеве насилног понашања.  
УЧЕНИЦИ:  
- уочавају случајеве насилног понашања, 
 - траже помоћ одраслих, 
 - пријављују одељењском старешини, 
 - за теже случајеве консултују чланове школског Тима. 
 РОДИТЕЉИ:  
- уочавају случајеве насилног понашања, 
 - траже помоћ стручних служби школе, - пријављују одељењском старешини, 
 - за теже случајеве консултују чланове школског Тима. 
У складу са Посебним протоколом Директор установе формира Тим за заштиту ученика од насиља. 
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                     Тим за заштиту ученика од насиља 
 
        Циљ рада Тима за заштиту ученика од насиља је реализација Програма за заштиту ученика од насиља.  Задаци чланова овог Тима су да:  
- планирају, реализују и вреднују Програм за заштиту ученика од насиља; 
-  учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
-  стара се да запослени у школи стекну минимум знања и вештина неопходних за превенцију,     
- препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања  ученика,   
-организују упознавање ученика, родитеља/старатеља и локалне заједнице са Општим  протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и 
Посебним протоколом,  
-организују консултације у школи и процењују нивое ризика за безбедност ученика, 
-  прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити ученика, 
-сарађује са релевантним установама, 
- припрема план наступа пред јавношћу и медијима у вези са насиљем, 
  -организују евидентирање појава насиља, 
- прикупљају и чувају документацију, 
-  извештавају органе школе о свом раду, као и о планираним и реализованим мерама превенције и интервенције. 
 Тим за заштиту ученика од насиља планира и реализује активности у сарадњи са већ постојећим тимовима за развојно планирање, самовредновање 
и др.  
 
       Улоге и одговорности  осталих чланова Тима за заштиту ученика од насиља  
Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су и  Директор школе, Секретар школе, педагог, психолог, ученик из редова Вршњачког Тима, родитељ из 
реда Савета родитеља. 
 Члановима Тима одређују се следеће обавезне улоге и одговорности.: 
 Директор школе:   
-Организује ванредне састанке Тима уколико има информације о ризицима за безбедност ученика на нивоу 2 или 3. , 
- Прати реализацију предузетих мера превенције и интервенције, 
 -Прихвата информације везане за насиље над ученицима од стране запослених у  Установи и заказује састанке Тима ради разматрања тих информација, 
директно (у непосредном контакту) од особа које пријављују насиље.  
- Одговоран је за чување евиденције о насиљу и друге релевантне документације на начин чувања приватности и професионалне тајне,    
-Прати спровођење Програма за заштиту ученика од насиља и реализацију Акционог плана за остваривање наведеног Програма, 
- Реализује сарадњу са другим установама и организацијама. 
-  Представља рад Тима у установи и у јавности, путем медија, или на неки други начин.  
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Секретар школе:  
 - Води евиденцију о раду Тима.  
- Води евиденцију о сарадњи Школе са другим установама и организацијама у спречавању насиља на начин који утврди Тим.   
-Задужен је за стварање, мењање или друго регулисање општих аката школе, тако да буду у складу са Посебним протоколом, Програмом за заштиту 
ученика од насиља, Акционим планом за његово спровођење, као и одредбама Закона о основама система образовања и васпитања која се тичу насиља. 
Секретар школе на састанку Тима предлаже чланове групе који му у овом послу помажу. 
-Усаглашава одлуке Тима са Законом.  
- Прихвата информације које долазе из других Установа и организација о начинима унапређења рада на спречавању насиља, и о томе информише 
чланове Тима.  
Педагог и психолог школе:  
- Прикупља информације о случајевима насиља или сумњи на насиље над ученицима које врше други ученици или лица која нису запослена у Установи. 
Ове информације прикупља директно (у непосредном контакту) од особа које пријављују насиље.  
- Сарађује са свим актерима школског живота, а посебно са члановима Тима на стварању предлога за унапређење рада или исправљању мањкавости у 
погледу планирања, организације, реализације и евиденције Програма за заштиту ученика од насиља.   
-Сарађује са ученицима –актерима насиља. 
-  Сарађује са одељенским старешинама у обављању њихове делатности тако што им даје савете из домена своје компетентности.   
-Држи предавања, едукације, радионице и друге облике рада ученицима, родитељима и запосленима, на начин који утврди Тим.  
Родитељ:  
- Обавља размену података, предлога и искустава између Савета родитеља и Тима. 
-  Даје свој допринос током учешћа у састанцима Тима тако што даје предлоге базиране на ставовима Савета родитеља.   
- Учествује у планирању, организовању и реализовању акција превенције и интервенције у којима су укључени родитељи.  
Ученик:   
-Обавља размену података, предлога и искустава између Вршњачког Тима и Школског тима.   
-Даје свој допринос током учешћа у састанцима Тима тако што даје предлоге базиране на ставовима Вршњачког тима.   
-Учествује у планирању, организовању и реализовању акција превенције и интервенције у којима су укључени ученици.  
Дужности сваког члана Тима:  
- Учествује у састанцима чланова Тима осим уколико се не сумња да је починио насиље, или уколико је оправдано одсутан о чему унапред лично 
обавештава Директора школе који одлучује о оправданости одсуства.   
-Захтева састанак Тима уколико је постојало или постоји дешавање ризично по  безбедност ученика на нивоу 2 или 3.   
-Размењује искуства са другим члановима Тима које су релевантне за спречавање насиља.  
- Чува информације и евиденцију водећи рачуна о професионалној тајни  интимности података. 
-  Не врши насиље. 
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                   Интерна заштитна мрежа  
У складу са Оквирним акционим планом Министаства просвете за превенцију насиља у образовно - васпитним установама у школи се формира  Интерна 
заштитна мрежа. Интерну заштитну мрежу чине сви ученици, њихови родитељи и запослени у школи. 
 Циљ интерне заштитне мреже је усклађено спровођење мера интервенције и превенције у случајевима насиља или у погледу сумње на насиље.  
Задаци Интерне заштитне мреже су: благовремено реаговање у случају сумње на насиље или насиља, благовремено информисање Школског тима и 
Вршњачког тима о насиљу и ефектима предузетих мера, спровођење мера превенције и интервенције у школи које су утврђене Програмом за заштиту 
ученика или другим актима који се односе на сузбијање појава насиља у школи. 
 Принципи рада заштитне мреже су: доследност, равноправност, уважавање личности, непристрасност. 
 Одређени појединци и групе у оквиру Интерне заштитне мрежа имају две посебне одговорности. Посебну одговорност за њено формирање и несметан 
рад имају Директор, одељенске старешине и наставно особље. Посебну одговорност за обављање задатака Интерне заштитне мреже имају: Школски 
тим, Дежурни наставник, Дежурни ученик, Ученички парламент.  
                   Екстерна заштитна мрежа 
У циљу стварања безбедног окружења и повољне климе у школи  осим интерне, постоји и екстерна заштитна мрежа. Она подразумева сарадњу и 
укључивање осталих релевантних установа и служби у случају потребе. 
Медији 
Сарадња са медијима се дефинише како у кризним, тако и у редовним ситуацијама. У кризним ситуацијама, тј. у ситуацијама у којима се догодило 
насиље за које би јавност могла бити посебно заинтересована, најпре се на ванредном састанку Тима утврђује обим и начин презентације информација, 
као и чланови Тима (то може бити и директор школе) задужени за контакт са медијима . Секретар школе прикупља информације о заинтересованим 
медијима који су звали школу. Нико од осталих актера школског живота не може да у име школе даје информације.  
Сарадња са медијима у редовним ситуацијама  одређује се општим правним актом школе којим се одређује начин сарадње са другим установама и 
организацијама, а поступак у кризним ситуацијама мора бити са њим у складу. 
Сарадња са полицијом 
Сарадња са полицијом одређује се у кризним ситуацијама и у редовним ситуацијама. У ситуацијама у којима постоји сумња на насиље или се насиље 
дешава,а таквог је обима и интензитета да школа нема начина да га спречи, школа тражи подршку полиције. У редовним ситуацијама школа сарађује са 
полицијом на начин како планира Тим на састанку, а одлуком директора школе који успоставља комуникацију са релевантним органима полиције.  
Сарадња са здравственим установама 
Сарадња са здравственимустановама одређује се у кризним и редовним ситуацијама. У ситуацијама у којима је насиље изазвало негативне последице по 
здравље актера школског живота , школа тражи подршку здравствене установе, преко запосленог особља или преко самих ученика или родитеља 
уколико запослени тренутно нису доступни, а процена је да је неопходно реаговати одмах. У редовним ситуацијама школа сарађује са здравственим 
установама на начин како утврди Тим. 
Сарадња са Центром за социјални рад 
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Сарадња са ЦЗР се одређује у кризним и у редовним ситуацијама. У ситуацијама у којима је насиље или сумња на насиље такве врсте и обима на које 
школа не може да делује, а у домену је рада ЦЗР, школа тражи подршку одлуком на састанку Тима.  
Школа је потписница Протокола о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава насиља на подручју општине Параћин. Овај Протокол регулише 
питања сарадње релевентних установа и служби , размену информација и стручне помоћи, што треба да допринесе не само заштити, већ и смањењу 
случајева насиља. 
 
               Начин праћења и евалуације Програма заштите ученика од насиља, злостављања и  занемаривања 
 
Директор  прати реализацију Програма на следећи начин: 
 1. одржавање часова одељенске заједнице са темама о насиљу путем прегледа књига евиденције  2. одржавање родитељских састанака са темама о 
насиљу путем прегледа књига евиденције  
3. одржавање седница Школског тима за заштиту ученика од насиља путем анализе записника састанака Тима која подразумева: а) пребројавање 
седница и број донетих одлука; б) анализа реализације донетих одлука  
4. прегледом евиденције одељенских старешина о насилном понашању: а) пребројавањем евидентираних случајева б) разматрањем успешности 
предузетих мера 
 5. упоређивањем планираних и реализованих активности превенције насиља на нивоу школе према Акционом плану и Школском развојном плану.  
6. анализом активности на спречавању насиља у установи које су додате током школске године а нису планиране на почетку школске године, већ су 
настале унапређењем постојећих планова. 
 Активности праћења примене Програма из тачака од 1 до 4 обављају се једном месечно, а евалуација тромесечно. Активности праћења примене 
Програма из тачака 5 и 6 врше се на полугодишу и крају школске године, а евалуација на крају школске године. Активности праћења и евалуације 
Програма Директор обављана начин дефинисан овим Програмом.  
Извештавање о реализацији програма за заштиту ученика од насиља  
Директор  о евалуацији реализацији Програма извештава органе школе: Наставничко веће, Школски одбор, Савет родитеља и Ученички парламент  
једном годишње и то до 15. септембра  текуће школске године, а уколико је неопходно и чешће. 
Руководилац Тима за заштиту сачињава Извештај о раду тима и он је саставни део Годишњег извештаја о раду школе. 
 

  

ММееррее  ппррееввееннцциијјее  ооссииппаањњаа  ббрроојјаа  ууччееннииккаа  
 

Последице раног напуштања школе и осипања ученика из система видљиве су на:  
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• индивидуалном плану - несигуран и апатичан појединац коме је смањена могућност запошљавања и који живи од социјалне помоћи на друштвеним 
маргинама; 
 • друштвеном плану - низак образовни ниво становништва, висока стопа незапослености на националном и локалном нивоу, велика издвајања из 
буџета за социјална давања, пораст преступничког понашања;  
• економском плану - слаб привредни напредак и раст економије. 
 
Смањење стопе раног напуштања школе и спречавање осипања ученика из система образовања је стратешки приоритет на нивоу Европске уније, а 
препознат је и у Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. » Европа 2020» је документ Европске уније, тј. стратегија за паметан, одржив и 
инклузиван раст, у коме су дефинисани стратешки правци који се односе на јачање европске економије како би била конкурентна на светском тржишту. 
 Приоритети Стратегије су: 
• паметан раст: развој економије засноване на знању и иновацијама; 
 • одржив раст: промовисање економије која ефикасније користи ресурсе, која је „зеленија” и конкурентнија;  
• инклузиван раст: подстицање економије коју одликује висока стопа запослености и која остварује социјалну и територијалну кохезију. 
 Да би остварила наведене приоритете и постигла резултате до 2020. године Европска унија је дефинисала пет циљева који се односе на: (1) 
запошљавање, (2) истраживање и иновације, (3) климатске промене и енергетику, (4) образовање и (5) борбу против сиромаштва.  
 
Циљ који се односи на образовање гласи: Удео оних који прерано напуштају школовање треба да буде испод 10%, а најмање 40% младих треба да 
има стечено терцијарно образовање. Наведени циљ је резултат проблема са којима се Европа суочава, посебно са високом стопом незапослености и 
ниским образовним нивоом популације између 18 и 24 године, популације која претежно има завршено средње образовање, али је велики број и 
младих који немају стечене квалификације 
У Републици Србији  горући проблем је незапосленост младих која достиже готово 50%. 
У популацији старој 15 и више година: 
 • 35% је оних који су без школске спреме или са непотпуним основним образовањем или само са основним образовањем;  
• 87% ромске популације има завршено основно образовање или мање од тога;  
• 51,7% особа са инвалидитетом има завршено основно образовање или непотпуно основно образовање. У популацији између 30 и 34 године 25% је 
оних који имају високо образовање; у ромској популацији мање од 1% је оних који имају више и високо образовање, а код особа са инвалидитетом 6,5%.  
 Извор: Републички завод за статистику,  
У 2011. години свега 16,5% одраслих старости 25-64 године је учествовало у програмима образовања, што је значајно ниже од просека земаља ЕУ у 
којима око 41% одраслих учествује у образовању. У предшколско васпитање и образовање укључено је 58,1% деце старости 4 године до поласка у 
обавезно образовање, а око 93% деце старости од 5 и по до 6 и по година укључено је у припремни предшколски програм.  
Извор: Републички завод за статистику 
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Подацима последњег пописа треба додати и да између 13% и 15% деце једне генерације у Србији не заврши основну школу, а према подацима из 2013. 
било је 25,3% младих (узраста између 18 и 24 године) који нису стекли диплому о завршеном средњем образовању. Наведени подаци упозоравају и 
захтевају ефикасне акције. 
 У Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. године дефинисано је да: 
 • осипање ученика из основног образовања треба да се смањи до 5%;  
• минимум 95% оних који су завршили основну школу упише средњу школу;  
• ученик остане у средњој школи, за случај да је није завршио, до стицања пунолетства. 
Према евиденцији школе , највећи број ученика напушта школу због слабог успеха и одустајања од  даљег школовања( услед  смањене мотивације 
ученика, лоших материјалних услова, припадности осетљивој групи исл.) као и због других личних разлога ( потреба да се финансијски помогне 
породици, да се преузме брига о браћи исестрама, миграције - селидба у други град или државу и сл.)Подаци: у школској 2017/18. – број ученика који су 
напустили школовање – 18, број ученика који нису завршили разред -17, проценат – 5,58%;  у школској 2018/19. – број ученика који су напустили 
школовање – 21, број ученика који нису завршили разред -3, проценат – 4,12%; у школској 2019/20. – број ученика који су напустили школовање – 5, број 
ученика који нису завршили разред -5, проценат 1,93%; Приметно је смањивање процента ученика који не завршавају школу. Наш циљ ће бити даље 
смањење, тј. заустављање превременог напуштања школе. 
Превентивно деловање на осипање броја ученика   је и даље важан  задатак  школе у наредном периоду. 
ШТА ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА МОЖЕ ДА УРАДИ ДА СПРЕЧИ/ ЗАУСТАВИ НАПУШТАЊЕ И ОСИПАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ ОДЕЉЕЊА? 
 Од одељенског старешине се очекује да: 
 • добро познаје све ученике у одељењу, њихово здравствено стање, социјално-економски статус породица, као и проблеме у породици (уколико 
постоје);  
• буде члан тима за инклузивни развој  на нивоу школе;  
• идентификује ученике у ризику од осипања на нивоу одељења;  
• упозна Одељењско веће са проблемима ученика у одељењу, посебно ученика у ризику од осипања;  
• инсистира на изради индивидуализованих планова за ученике у ризику од напуштања школе и осипања;   
• успостави добру сарадњу са родитељима, посебно родитељима ученика у ризику од напуштања школе и осипања, како би заједничким активностима 
допринели спречавању напуштања школе;  
• развија другарство међу ученицима одељења, сарадничке односе, међусобно уважавање и толеранцију;  
• организује посете трибинама, позоришним представама и другим културним манифестацијама на нивоу локалне самоуправе и шире. 
 ШТА ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК МОЖЕ ДА УРАДИ ДА СПРЕЧИ/ ЗАУСТАВИ НАПУШТАЊЕ И ОСИПАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ ОДЕЉЕЊА?  
Од предметног наставника се очекује да: 
 • поседује информације о ученицима, посебно онима у ризику од напуштања школе;  
• квалитетно реализује процес наставе и учења применом различитих приступа, метода и техника рада ради развијања компетенција ученика 
неопходних за даље учење и свакодневни живот;  

http://www.ekonomist.edu.rs/
mailto:ektskpn@ptt.rs


 
                                      ЕЕккооннооммссккоо  ––  ттррггооввииннссккаа  шшккооллаа      

ДДрр  ДДррааггоољљууббаа  ЈЈооввааннооввиићћаа  22,,  3355225500  ППааррааћћиинн    TTеелл..//ФФаакксс  003355//556633--117700,,  557700--887777      ППИИББ::  110011009933554455      wwwwww..eekkoonnoommiisstt..eedduu..rrss  ee--mmaaiill::  eekkttsskkppnn@@pptttt..rrss  ттрр::  884400--11116611666600--6677  

 

Развојни план школе 2020. 55 

• изради индивидуализовани план рада за ученике којима је то потребно (међу њима су и ученици у ризику од напуштања школе); 
 • организује допунску наставу и посебно инсистира на присуству ученика који имају проблем са одређеним областима у оквиру предмета или са 
градивом предмета у целини;  
• редовно прати развој ученика и о томе обавештава одељенског старешину, нарочито оних ученика код којих постоје одређени проблеми; 
 • организује различите активности (нпр. различите пројекте који подразумевају истраживачке задатке за ученике и презентацију) у које ће бити 
укључени сви ученици (активности у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности);  
• одреди дан и сат када обавља индивидуалне разговоре са родитељима; 
 • мотивише ученике за учење и наставу (похвале и награде за сваки напредак уместо казни); 
 • дизајнира позитивну климу засновану на мотивацији, сарадњи и уважавању.  
ШТА СТРУЧНА СЛУЖБА ШКОЛЕ ТРЕБА ДА УРАДИ ДА СПРЕЧИ/ ЗАУСТАВИ НАПУШТАЊЕ И ОСИПАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ ОДЕЉЕЊА?  
Од стручне службе се очекује да  учествује у:  
• изради школских докумената, посебно развојног плана школе, школског програма,  
• идентификацији ученика у ризику од напуштања школе и осипања;  
• сарађује са одељењским старешинама и пружа им неопходну помоћ у раду са ученицима одељења, посебно ученицима у ризику од напуштања школе 
и осипања из система; 
• организује тематска предавања за одељенске старешине, родитеље и ученике; 
 • помаже наставницима у изради индивидуалних планова рада за ученике којима је то потребно; • организује индивидуалне разговоре са ученицима 
који имају проблем у учењу, који су проблематичног понашања, који имају проблем у породици, као и са родитељима тих ученика; 
 • буде члан тима за инклузивни развој  на нивоу школе; 
 • инсистира на изради индивидуализованих планова за ученике у ризику од напуштања школе и осипања; 
 • прати развој ученика заједно са одељенским старешином и предметним наставницима.  
У процесу спречавања осипања ученика из система образовања и раног напуштања кључну улогу има школа која треба да идентификује ученике у ризику 
и да им разноврсним мерама помогне, да их подржи и заустави у намери да напусте школу и образовање. Да би школа у томе успела, потребна јој је 
подршка родитеља и различитих служби на нивоу локалне самоуправе. Осипање ученика из система образовања није само проблем ученика, родитеља 
и школе, већ и друштва, како на локалном, тако и на националном нивоу. Образовање и стицање квалификација су предуслов за развој економије и 
њене конкурентности, као и повећања стопе запошљивости и смањења социјалне искључености. 

Активност Динамика Носилац 

Обезбеђивање  пријатне и подстицајне атмосфере  за рад и учење – 
школска клима  подстицајна за све - која: пружа могућност за усвајање 
пожељних норми и вредности, посебно оних на локалном нивоу; 
подстиче ученике да учествују у животу школе кроз процес одлучивања и 

 
Током школске године 

Директор, педагог, психолог, одељењске 
старешине, наставници, ученици, родитељи... 
школски колектив 
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међусобног размењивања идеја; обезбеђује развијање (социјалних) веза 
између ученика, заснованих на другарству и пријатељским односима, 
уважавању и толеранцији, међусобној сарадњи у оквиру школских и 
ваншколских активности, као и веза (односа) између ученика и 
наставника заснованих на поверењу, међусобном уважавању и 
спремности наставника да помогне ученику; 

Идентификација ученика  лошег  материјалног стања –  Септембар, октобар сваке 
школске године 

Одељењске старешине 

Идентификација ученика који припадају осетљивим групама Септембар, октобар сваке 
школске године 

Одељењске старешине, педагог, психолог 

Успостављање сарадње са институцијама и предузећима која могу да 
помогну идентификованим ученицима ( обезбеђивање уџбеника, 
приручника и  прибора за учење ) 

 
Током школске године 

Директор, педагог, психолог, одељењске 
старешине 

Спровођење различитих акција пружања помоћи ученицима      
(прикупљање уџбеника, гардеробе, новца...) 

 
Током школске године 

Директор, педагог, психолог. Одељењске 
старешине 

Континуирана подршка ученицима приликом суочавања са школским и 
животним проблемима 

 
Током школске године 

одељењске старешине, наставници ,педагог, 
психолог 

Подизање свести о важности редовног похађања наставе  
Током школске године 

одељењске старешине, психолог ,педагог, Тим за 
подршку,Тим за каријерно вођење 

Систем каријерног вођења – ученици се припремају  за изазове и 
напредовање у каријери и животу 

 
Током школске године 

Тим за каријерно вођење 

Индивидуална подршка учењу  као активност  која је усмерена на 
индивидуалне потребе ученика, мотивацију за учење и развијање 
самопоуздања. За неке ученике ће бити потребан и ИОП 

Планирање до средине 
новембра сваке школске 
године , реализација 
током школске године 

Тим за подршку ученицима  

Допунска и додатна настава, Ваннаставне активности,менторски рад са 
ученицима у ризику 

Током школске године Тим за подршку, стручни сарадници 

Могућност ванредног дошколовавања/доквалификације и 
преквалификације 

Према утврђеним 
испитним роковима 

Наставници 

Укључити Савет родитеља школе у решавање проблема ученика у ризику 
од осипања 

Током школске године Директор, Савет родитеља 
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Стална сарадња са родитељима/старатељима ученика – оснаживање за 
пружање додатне подршке, подизање свести родитеља о важности 
завршетка школовања 

 
Током школске године 

одељењске старешине, родитељи 

Сарадња са локалном самоуправом, удружењима грађана  и Центром за 
социјални рад – мултисекторски приступ у анализи и планирању, као  и 
реализацији мера. 

Током школске године ЛС, Центар за социјални рад, Локална удружења 
– особа са инвалидитетом и сл. 

 

  

ДДррууггее  ммееррее  ууссммееррееннее  ннаа  ддооссттииззаањњее  ццииљљеевваа  ооббррааззоовваањњаа  ии  вваассппииттаањњаа  ккоојјее  ппррееввааззииллааззее  ссааддрржжаајј  ппоојјееддиинниихх  ннаассттааввнниихх  

ппррееддммееттаа    
 

            У остваривању образовно-васпитног процеса  рада школе, значајно место у осмишљавању слободног времена ученика и њиховог креативног и 
мисаоног ангажовања, имају слободне активности. Укључивање ученика у слободне активности омогућава да се развијају њихова интересовања, 
склоности и таленти.Кроз ове активности ученици боље упознају себе, осим тога слободне активности могу значајно утицати на њихову  професионалну 
оријентацију 
          Поштујући принцип добровољности у опредељивању ученика, школа планира, према захтевима постављеним Законом о основама система 
образовања и васпитања, Закона о средњем образовању и васпитању  и својим могућностима, различите слободне активности. Обим реализације ових 
активности у многоме зависи од инетересовања ученика, али је битно пружити им могућности да кроз различите садржаје задовоље своја интересовања, 
стекну нова знања и добију нешто више од школе него што је само знање садржаја наставних предмета. Наставници имају обавезу мотивисања ученика, 
планирања и вођења активности.  Слободне активности се реализују  кроз рад секција, као и кроз друштвене и хуманитарне  активности. 
        Стручна већа сваке године разматрају и предлажу секције. На основу интересовања ученика секције почињу са функционисањем, наставници у 
консултацији са ученицима израђују програме рада и реализују активности.  
        Програми рада секција су саставни део Годишњег плана рада школе.  
         У извештају о раду стручног већа за Годишњи извештај о раду школе налази се и извештај о раду секција.  
        Ученици могу да дају предлоге секција, најчешће у оквиру рада УП. Ученици се информишу о секцијама путем обавештења или пријављивањем код 
задужених наставника. У школи функционишу спортске секције, историјска, драмска, рецитаторска, новинарска и маркетинг тим.  
        У школи функционише Тим за културне, пригодне, спортске и друге активности који планира активности којима се испољавају креативни потенцијали 
ученика. Тим за пројекте с бави и пројектима који омогућавају подстицање предузетништва  и развој међупредметних компетенција.  
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Садржај рада Време 

I Прославе и активности  које школа организује самостално  

1. Свечаност поводом пријема нових ученика (за ученике и родитеље првог разреда) До 10. Септембра 

2. Прослава Дана школе (садржаји се планирају сваке године) новембар 

3. Присуство молитви за почетак школске године (у цркви) септембар 

4. Обележавање 8. Новембра – Дана просветних радника Србије (најчешће у виду дана замењених улога – ученици у 
улози наставника) 

новембар 

5. Пригодним текстовима, паноима и сл. Обележавају се државни празници (Дан сећања на српске жртве у 2. 
Светском рату – 21.10., Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма – 22.4., Дан победе – 
9.5. 

 

6. Свечано обележавање школске славе – Свети Сава (резање колача, пригодан програм који се планира сваке 
године) 

27. јануар 
«светосавска недеља» 

7. Свечаност поводом завршетка школске године и уручивање диплома и похвалница јуна 

8. «Квизовање» - програм који живи од 2014. и веома је интересантан ученицима – учествују и ученици и наставници 
– приказивање талената, стваралаштва и знања из опште културе и информисаности) 

Најмање два пута годишње и 
више у зависности од 

интересовања  

9. Промоција ученичког стваралаштва ( објављене књиге, романи, збирке песама...) 
У зависности од броја ученика 

који се баве књижевним 
стваралаштвом 

10. Спортски дан – такмичење у занимљивим играма између ученика и наставника 
Дан пред одлазак на пролећни 

распуст 

11. Припрема промо материјала, филмова, презентација школе и презентовање школе ученицима ОШ, као и за 
време локалних манифестација 

Током године 

12. «Караван успешних» - промоција ученика који постижу одличне резултате у учењу и школским активностима кроз 
сарадњу са привредним друштвима 

Март  

12. Осмишљавање и реализовање програма активности у оквиру пројеката размене ученика – уколико их буде 
(спортске игре, културно-уметнички програм, квизови, радионице упознавања, презентације и сл) 

Уколико их буде 

13. Новогодишњи програм за децу радника школе приликом доделе пакетића децембар 
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Садржај рада Време 

II Културне и јавне активности које се спроводе у сарадњи са ЛС  

1. Учешће ученика образовног профила туристички техничар и кувар/конобар у манифестацијама које се организују у 
општини – у сарадњи са туристичком организацијом – Дани вина – март, Сајам привреде – октобар, Џигеријада , 
Међународни шаховски турнир. Такође у сарадњи са ТО ученици учествују на Сајму туризма у Београду и сл. 

У току године 

2. Учешће у активностима поводом обележавања Дана општине (спортске, културне, ангажовање ученика 
турсистичког и угоститељског образовног профила и сл.) 

новембар 

3. Учешће у активностима које организује ЛС поводом сарадње са збратимљеном општином Мурска Собота из 
Словеније 

Током године 

4.Присуство ученика презентацијама, пројекцијама, трибинама и сл. које организује ЛС и Канцеларија за младе (као 
и Полицијска управа, Црвени крст...) 

Током године 

III Посете сајмовима:  

У организацији наставника економске, туристичке и угоститељске групе предмета и других наставника) ученици 
школе ће посетити различите сајамске манифестације – Сајам туризма, Сајам књига... 

у време трајања сајма 

III Посете привредним друштвима, банкама, осигуравајућим друштвима и другим институцијама - факултетима:  

У организацији наставника економске групе предмета и других наставника  ученици школе ће посетити различита 
привредна друштва, банке, осигуравајућа друштва  и друге  институције – Народна банка, Берза, факултети или 
организовати њихов долазак у школу... 

у току године 

IV Учешће на сајмовима виртуелних предузећа  ( организују се у земљи и у земљама региона  

Сајмови виртуелних предузећа могу бити ревијалног или такмичарског карактера. У време организације 

V Учешће у решавању студије случаја ( студије случаја које предлажу факултети или израда студије случаја наше 
школе ) – Тим за развој међупредметних компетенција 

 

 Једном или двапут годишње 
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ППллаанн  ппррииппррееммее  ззаа  ииссппииттее  ккоојјииммаа  ссее  ззаавврршшаавваа  ооддррееђђееннии  ннииввоо  ии  ввррссттаа  ооббррааззоовваањњаа  ((ммааттууррссккии,,  ззаавврршшннии  ииссппиитт  ии  ддрр..))  
 
        Припреме за полагање матурских и завршних испита спроводе  се у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, Правилнику о полагању 
матурског и завршног  испита, као и приручницима  о полагању матурског , односно завршног испита за одређени образовни профил. 
 

Активност Носиоци активности Динамика Извори  доказа 

Упознавање ученика  завршних разреда са Правилником о 
полагању матурског , односно, завршног испита 

Предметни наставник, 
одељењске старешине 

 
1. полугодиште 

Евиденција у дневнику образовно 
васпитног рада 

Упознавање  родитеља на родитељским састанцима са 
Правилником о матурском и завршном испиту 

Одељењски 
старешина и наставник 
који учествује у 
матурском испиту 

 
1. полугодиште 

Записник са родитељског састанка 

Упознавање Савета родитеља са концептом матурског и 
завршног испита 

Директор  
2. полугодиште 

Записник са седнице  Савета 
родитеља  

Формирање Испитног одбора за спровођење матурског, 
односно завршног испита 

Наставничко веће Јануар текуће 
школске године 

Записник са седнице  Наставничког 
већа 

Одређивање ментора за припрему ученика за матурски, 
односно завршни испит 

Директор Фебруар-март 
текуће школске 
године 

Решење директора 

Израда и објављивање распореда припремне наставе за 
матурски, односно завршни испит 

Директор, секретар 
Испитног одбора 
 

Април текуће 
године 

Распоред припремне наставе 

Реализација припремне наставе , 5% од укупног годишњег 
фонда часова у предмету 

Ментори Април-мај текуће 
године 

Књига евиденције осталих облика 
образ. васп. рада 

Одређивање техничког лица задуженог за преузимање и 
умножавање теста 

Директор Мај текуће године Решење директора 

Обезбеђивање материјалних и техничких услова за  спровођење 
матурског, односно, завршног испита 

Директор, лице 
задужено за 
одржавање  рачунара, 
секретар Испитног 
одбора 

Април – мај 
текуће године 

Сви услови су испуњени за 
полагање матурског и завршног 
испита 
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ППллаанн  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа  ннаассттааввннииккаа,,  ддииррееккттоорраа,,  ссттррууччнниихх  ссааррааддннииккаа  ии  ддррууггиихх  ззааппооссллеенниихх  уу  шшккооллии  
 

        Професионални  развој је сложен процес који подразумева континуирани развој компетенција запослених у циљу квалитетног обављања радних 
задатака. У школи функционише Тим за професионални развој, који прати и анализира професионални развој запослених и предлаже обуке за 
унапређивање потребних компетенција. Континуирано стручно усавршавање је стални задатак запослених и одвија се на два нивоа: стручно 
усавршавање ван установе ( акредитоване обуке ) и стручно усавршавање у оквиру установе (у оквиру развојних активности школе ).  
        План стручног усавршавања на основу личних планова и извештаја наставника предлажу стручна већа, а одобрава Педагошки колегијум. План 
стручног усавршавања је саставни део Годишњег плана рада школе. 
       Развојним планом школе дефинишу се приоритетне компетенције  ( у складу са стандардима компетенција за рад наставника, стручних сарадника, 
директора )које је потребно унапредити и развити. 
      Кораци ипроцедура у области стручно усавршавање: 

Циљ Активности Носиоци 
активности 

Одговорна особа и 
временска динамика 

Критеријуми и мерила остварености 
промене 

Лично планирање 
усавршавања 

Израда личног плана усавршавања Сваки запослени 
појединац 

Сваки запослени појединац 
до 10.септембра сваке 
школске године 

90% запослних је унело свој план 
усавршавања у документацију школе 
(личне досијее и др.). Координатор тима за 
професионални развој 

Портфолио Ажурирање портфолија Сваки запослени 
појединац 

Сваки запослени појединц 
стално ажурира свој 
портфолио. Током сваке 
школске године. 

90% запослних је унело свој портфолио у 
документацију школе (у личне досијее и 
др.). Координатор тима за професионални 
развој 

Анализа 
усавршавања на 
нивоу стручних већа   
и давање предлога 

Анализа усавршавања на нивоу 
стручних већа и давање предлога 

Запослено 
особље 

Руководиоци стручног 
већа, на крају полугодишта 
и на крају сваке школске 
године 

90% запослених су попунили обрасце 
извештаја стручног усавршавања 
Проверава Тим за професионални развој, 
одговорна особа је координатор тог Тима 

Анализа 
усавршавања на 
нивоу установе и 
давање предлога 

Чланови Тима за професионални 
развој прикупљају и анализирају 
резултате анализа стручних већа; 
одређују се смернице за даље 
унапређење компетенција и 

Чланови Тима за 
професионални 
развој 

Координатор тима за 
професионални развој, на 
крају полугодишта и на 
крају сваке школске године 

Предат је извештај о стручном 
усавршавању на ниову установе на крају 
полугодишта и на крају школске године 
Директору школе. 
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приоритета у усавршавању 

 
          План стручног усавршавања  је урађен на основу самопроцене компетенција, анализа Тима за професионални развој и анализа Тима за 
самовредновање рада школе. Поред одобрених обука, у оквиру ових компетенција и приоритета реализоваће се активности стручног усавршавања у 
оквиру установе (пројектни у настави, угледни, огледни и отворени часови, дискусије, дебате, трибине...) 

Развојни 
период 

 Области компетенција Области приоритета 

2020/2021.  К2 – Компетенције за поучавање 
и учење 
 
 
 
К3 – Компетенције за подршку 
развоју личности ученика 

П3 – унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе 
оријентисане на исходе учења (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и 
исходе предмета/ области,  формативно и сумативно оцењивање ) 
П1 – унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих 
технологија у реализацији образовно – васпитног рада 
П2 – методика рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка ( рад са 
ученицима из осетљивихгрупа, са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу, мигрантима...)  

2021/2022. г.  К2 – Компетенције за поучавање 
и учење 
 
К3 – Компетенције за подршку 
развоју личности ученика 

П1 – унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих 
технологија у реализацији образовно – васпитног рада 
П2 – методика рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка ( рад са 
ученицима из осетљивихгрупа, са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу, мигрантима...)  

2022/2023. г.  К1 –Компетенција за уже стручну 
област 

П3 – унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе 
оријентисане на исходе учења (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и 
исходе предмета/ области 
 

2023/2024. г К4 – Компетенције за 
комуникацију и сарадњу 

П1 - унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих 
технологија у реализацији образовно – васпитног рада 
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ППллаанн  ннааппррееддоовваањњаа  ии  ссттииццаањњаа  ззвваањњаа  ннаассттааввннииккаа  ии  ссттррууччнниихх  ссааррааддннииккаа  
 
     Према Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у стицању звања наставника и стручних сарадника, прецизирани су услови које 
наставник или стручни сарадник треба да испуни да би могао да стекне одређено звање.  
     Према Правилнику  школа може покренути  поступак за стицање звања „педагошки саветник“  за 15% од укупног броја запослених. Како је за стицање 
звања „самостални педагошки саветник“ потребно да протекне време  од две године у звању „педагошки саветник“ , то у наредном четворогодишњем 
периоду постоји могућност и за стицање вишег нивоа звања од „педагошког саветника“ . 
    Ови поступци ће се покретати сходно заинтерсованости наставника, односно стручних сарадника. У табели је дат приказ активности које треба 
спровести: 

активност Носилац Временска динамика Извори доказа 

Информисање наставника о поступку стицања звања и 
подстицање на укључивање у ову процедуру 

Тим за професионални развој Октобар 2020. Записник са 
Наставничког већа 

Пријављивање заинтерсованих наставника подношењем 
захтева 

Наставник, стручни сарадници, 
директор 

Током школске 
године,најкаснијечетири 
месеца пре краја другог 
полугодишта 

Поднет захтев 
установи 

Израда плана активности у вези са напредовањем и 
стицањем звања 

Наставник, стручни сарадници, 
директор 

Након подношења захтева План активности 

Спровођење поступка Наставник, стручни сарадници, 
директор и други органи унутар 
школе и ван школе, по потреби и 
према Правилнику 

Након утврђеногплана Документација и 
евиденција 

 
 

ППллаанн  ууккљљууччиивваањњаа  ррооддииттеељљаа,,  оодднноосснноо  ддррууггоогг  ззааккооннссккоогг  ззаассттууппннииккаа,,  уу  рраадд  шшккооллее  
 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим законским заступницима ученика, заснован на принципима 
међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Помоћ и подршка родитељима и другим законским заступницима су потребни и корисни у различитим сегментима остваривања циљева и 
задатака школе. Због тога је неопходна континуирана сарадња  школе и родитеља. Та сарадња се остварује кроз  пружање помоћи родитељима или 
другим законским заступницима  у остваривању васпитне функције породице и  укључивање у живот и рад школе. 
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Активност Носиоци Динамика 

Индивидуални разговори-са родитељима ученика који 
имајупроблеме у школском напредовању или у понашању 

Одељењски старешина, педагог , 
психолог, директор школе 

Током целе школске године 

Родитељски састанци-информисање о успеху ученика као и о 
целокупном животу и раду школе 

Одељењски старешина На почетку  школске године и на крају 
сваког класификационог периода 

Помоћ од стране родитеља у реализацији практичне и наставе у 
блоку 

Родитељи који су заинтересовани Током целе школске године 

Учешће у остваривању програма ваннаставних активности –
уважавање и разматрање иницијатива, предлога,потреба... 

Родитељи који су заинтересовани Током целе школске године 

Учешће у унапређењу квалитета  образовно-васпитног рада – 
праћење задовољства родитеља и давањемогућности за изношење 
идеја и предлога 

Родитељи, одељењске старешине Током целе школске године 

Сарадња у оквиру Тима за додатну подршку ученику Родитељи ученика по ИОП Током целе школске године 

Сарадња родитеља са стручним сарадницима у циљу подршке и 
давања стручне помоћи за превазилажење развојних и 
ситуационих проблема и потешкоћа ученика 

Стручни сарадници, заинтересовани 
родитељи 

Током  школске године по потреби 

Друге  активности и акције у које школа реализује, пратећи потребе 
ученика и њихових породица (нпр. хуманитарне акције ) 

Заинтересовани родитељи Током целе школске године 

 

 

Партиципација родитеља у рад школе  - Савет родитеља 

Циљ Активности Носиоци активности Евалуација / временска 
динамика 

 Израда Пословника и плана активности Савета родитеља Секретар, директор Август/септембар 
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Партиципација родитеља и / 
или старатеља у раду школе 
са циљем унапређења 
квалитета образовања и 
васпитања;  

 

Обезбеђивање 
свеобухватности и трајности 
васпитно – образовног 
утицаја 

Бирање представника на нивоу сваког одељења – водити рачуна 
да буде представник и из реда родитеља из манјинских група 
или родитеља ученика по ИОП  

Одељењске 
старешине 

Почетак септембра 

Избор председника, заменика, представника школе у 
општинском  савету родитеља 

Чланови Савета 
родитеља 

Почетак септембра 

Избор три  представника родитеља и њихово учешће у  раду 
Школског одбора 

Директор, секретар, 
изабрани родитељи 

По потреби – након истека 
мандата претходног сазива 
(четири године), замене члана 
и слично 

Представници активно 
учествују у раду ШО 

Информисање  СР и тражење мишљења од чланова СР за 
одлучивање по одређеним питањима  о којима одлучује 
Школски одбор 

Изабрани 
представници у ШО 

По потреби 

Информисање, тражење и уважавање мишљења чланова СР о 
Извештају о раду школе и другим извештајима ( о реализацији 
ШП, акционог плана РПШ, Стручног усавршавања ...), о 
Годишњем плану рада школе, Финансијском плану... 

Директор, секретар, 
стручни сарадници 

До 15. септембра 

Информисање, саветовање и укључивање у ваннаставне 
активности и друштвено-користан рад 

Директор, психолог Током школске године 

Информисање Савета родитеља о постигнућима ученика, 
резултатима на испитима и уважавање предлога и сугестија 
родитеља 

Директор, психолог, 
педагог 

јун 

Информисање и уважавање мишљења о Самовредновању рада 
школе  

Директор, стручни 
сарадници, Тим за 
самовредновање 

Крај јуна или почетак 
септембра 

Консултовање у доношењу одлука везаних за безбедност, Директор, секретар, По потреби 
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организацију и финансијска питања шеф рачуноводства, 
представници у СР 

Одлучивање о извођењу екскурзија- избор понуђача... Председник Савета 
родитеља и остали 
чланови 

На основу Годишњег плана 
рада школе 

Укључивање представника родитеља у Стручни  Актив за РПШ – 
активно учешће у раду Актива 

Изабрани 
родитељ/родитељи  

На основу плана и динамике 
рада СА за РПШ 

Консултовање у доношењу одлука везаних за безбедност, 
организацију и финансијска питања 

Директор, секретар, 
чланови Савета 
родитеља 

Током школске године, по 
потреби 

Помоћ око уређења школског простора, проширења књижог 
фонда библиотеке и донација (родитељски динар, наставна 
средства, рачунарска опрема) 

Председник СР и 
остали чланови  

По потреби, најчешће на 
почетку школске године 

Помоћ у реализацији наставе у блоку Заинтересовани 
родитељи, директор, 
организатори 
практичне наставе 

Током школске године 

Праћење степена задовољства родитеља могућношћу учешћа у 
раду школе - анкетирање родитеља у циљу  анализе реализације 
програма сарадње родитеља и школе 

Директор, стручни 
сарадници  

Једном годишње 

Учешће родитеља у настави – укључивање родитеља експерата 
за одговарајуће теме и садржаје...присуство часовима 

Заинтересовани 
родитељи, 
одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници 

Током школске године 

 План и реализација заједничких активности – акција  родитеља, 
наставника и ученика у циљу јачања осећаја заједништва и 

Заинтересовани 
родитељи, ученици, 

Септембар/октобар сваке 
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припадностни школи – пешачка тура, бициклистичка тура, 
уређење простора у школи – ђачки клуб – отворени клуб... 

наставници 

Тим за маркетинг и 
промоцију школу  

школске године 

 

Отворени клуб – школске 
2021/22. 

 Анализирање предузетих мера подршке ученицима (на основу 
РПШ ) 

Савет родитеља са 
СА за РПШ и Тимом 
за унапређивање 
квалитета и развој 
школе  

На крају школске године (јун 
или август ) 

 

 

ППллаанн  ссааррааддњњее  ссаа  ддррууггиимм  шшккооллааммаа,,  ппрриивврреедднниимм  ддрруушшттввииммаа  ии  ооррггааннииззаацциијјааммаа  оодд  ззннааччаајјаа  ззаа  рраадд  шшккооллее  
 

 

Социјални партнери План активности Носиоци активности 

 
 
 
Школе у оквиру Заједнице стручних школа из 
области економије, права, администрације, 
трговине, угоститељства и туризма 

-предлози за измене наставних планова и програма 
образовних профила 
 
-израда плана републичких такмичења 
 
 
-реализација републичких такмичења  

-директори школа 
-управни одбор Заједнице 
 
 
-директори школа 
-управни одбор и скупштина Заједнице 
 
-ученици и наставници школе удружених у 
заједницу 

 
 
 
 
 

-решавање питања технолошких вишкова 
 
 
-усаглашавање предлога плана уписа ученика у развојном 
периоду 

-директори средњих  школа 
-наставници који су на листи технолошких 
вишкова 
 
-директори средњих  школа 
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Средње школе у Параћину  
 
-коришћење заједничких просторних ресурса 
 
 

-локална самоуправа и други социјални 
партнери 
 
-директори 

 
 
Основне школе у Параћину 

-промоција школе и образовних профила 
 
-учешће на сајму образовања 

-Тим за културне и спортске активности и 
представници основних школа 
-Тим за културне и спортске активности, 
НСЗ и ученици и наставници основних 
школа 

Високошколске установе -промоција високошколских установа-професионална 
оријентација ученика 

-представници високошколских установа, 
педагог школе 
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Привредна друштва у Параћину 

-организација и реализација практичне наставе у блоку, 
професионалне праксе и учења кроз рад 

-представници привредних друштава 
-организатор практичне наставе школе 
-предметни наставници 

Органи и стручне службе локалне управе 
Параћин 

-израда предлога финансијског плана за припрему буџета 
Републике Србије 
-израда финансијског плана школе 
-финансирање текућих расхода 
-капиталне инвестиције 
-планирање уписа ученика у I разред 
-развојно планирање школе 

-стручне службе локалне управе 
Параћин, шеф рачуноводства школе, 
директор школе 
-директор школе, представници 
општинског већа задужен за 
образовање и други социјални 
партнери 

Организације културе: 
-Градска библиотека 
-Културни центар 
-Завичајни музеј 
- и други 

-реализација заједничких културних активности 
-реализација културне активности школе 

-представници школе, Тим за културне 
и спортске активности 
-представници институција 

Здравствени центар Параћин -организација систематских прегледа ученика и запослених 
-предавање за ученике и запослене 

-лекари Здравственог центра 
- директор 

Јавна предузећа у Параћину -обезбеђивање оптималних услова за боравак ученика и 
запослених у школи 

-директор школе 
-представници јавних предузећа 
-домар школе 

Полицијска управа Параћин -учешће представника полицијске управе Параћин  у 
спровођењу превентивних  мера  за безбедност ученика 
-провера испуњености услова за реализацију екскурзије 
-реализација заједничких пројеката 

-представници ПУ Параћин  
-представници саобраћајне полиције 
Параћин, директор школе, вођа пута 

Туристичка организација  
Параћин 

-заједничко учешће на Сајму туризма 
-реализација практичне наставе и наставе у блоку 

-представници туристичке 
организације,  тим за културне и 
спортске активности, тим за пројекте и 
партнерства 
- представници туристичке 
организације, организатор практичне 
наставе школе и предметни 
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наставници 

Медији – Канал М, електронски медији, 
штампани медији 

Промоција школских активности -Тим за културне и спортске активности 
-Маркетинг тим 
-директор школе 

Удружење грађана, невладине организације, 
канцеларија за младе и друге 

Учешће у заједничким пројектима -представници удружења и 
организација и тим за пројекте и 
партнерства 

 
 

ДДррууггаа  ппииттаањњаа  оодд  ззннааччаајјаа  ззаа  ррааззввоојј  шшккооллее  
 

        Потенцијал који школа има: добро руководство, компетентне наставнике, мотивисане ученике и  солидну опремљеност потребно је усмерити ка  
постизању васпитно – образовне изузетности. С тим у вези СА за РПШ ће до почетка школске 2021/22. израдити Пројекат  са задатком подстицања и 
промовисања часова, материјала, активности који ће нашу школу позиционирати на висок ниво у ближем и ширем окружењу. За сада радни назив 
Пројекта је Фестивал знања и умења: Препознај! Промовиши! Прошири!  
       Идеја је да пројекат заживи тако што ће учесници у почетку бити наша школа, а касније би да укључимо и друге школе из окружења. Представљање 
резултата пројекта би било јавно (на градском тргу...) једном годишње.  Простор би требао да буде интерактиван, са могућношћу продаје производа  
(посластице...). Евентуална прикупљена средства би се користила за куповину наставних средстава и опреме за рад у школи.  Потрудићемо се да 
Фестивал постане традиција. 
       Кораци: 

ФЕСТИВАЛ ЗНАЊА И УМЕЊА:      ПРЕПОЗНАЈ!   ПРОМОВИШИ!       ПРОШИРИ! 

1. Идентификовање наставних предмета/области/садржаја за презентовање Наставници се сами пријављују или их препознају и 
подстичу директор и стручни сарадници 

2. Израда Пројекта, пројектних активности... До 15. септембра  2021.  - СА за РПШ  

3. Рад ученика, наставника, стручних сарадника...родитеља, социо партнера... (сваке године 
најмање по два предмета/активности, једно виртуелно предузеће и по два образовна 
профила  

Током школске године – од септембра до марта  

4. Предузетништво – интерактивне радионице за учеснике  - Април 2022. и даље – наставници предузетништва 
и Тим за развијање међупредметних компетенција 
и предузетништва 

5. Представљање крајњих резултата/продуката појединачних Април 2022.  и  даље 
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пројеката,активности...биро/ученичко виртуелно предузеће  ( у форми ПП презентација, 
филм, мапа ума, Плакат..., јело, посластица 

 
 

 

ППллаанн  ееввааллууаацциијјее  РРППШШ    
 

 

 

       СА за РПШ ће до 15. септембра сваке школске године (за развојни период од четири године ) урадити Акцион план РПШ за дату годину и Извештај о 

реализацији Акционог плана. Детаљи везани за динамику,носиоце и критеријуме евалуације дати су напред у овом документу. На крају развојног периода 

СА за РПШ ће урадити коначан Извештај о реализацији РПШ. Акционе планове и извештаје разматраће и допуњавати својим предлозима Наставничко 

веће, Савет родитеља, ученички парламент. Школски одбор исте  разматра и доноси одлуку о усвајању. Реализацију  РПШ и израду акционих планова и 

извештаја контролисаће и надгледати директор школе. 

 

 

 

 

Параћин, октобар 2020.                                                                                                       Стручни актив за Развојно планирање  и 

                                                                                                                                                Директор школе 

 

                                                                                                                                                Славољуб Симић 
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