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1.  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

1.1. Предмет, циљ и основе Годишњег плана рада школе 

       Годишњи план рада школе утврђује време, место, начин и носиоце активности у 

остваривању програма образовања и васпитања. Годишњи план рада се доноси у складу са 

Школским програмом рада, Развојним планом школе и школским календаром. Планом 

рада се конкретизују сви планови и програми образовног и васпитног рада који се 

организују у једној школској години, одређују носиоци активности и динамика, што 

прецизира одговорност актера васпитно-образовног рада. План рада уважава 

специфичности школе, како материјалне тако и специфичности наставних 

програма/планова и програма наставе и учења, резултате самовредновања школе, даје 

могућност да се сагледане слабости и перспективе за будући развој примене у пракси на 

најбољи могући начин.  

       Годишњи план рада уважава психолошке и социјалне карактеристике ученика, 

сарадњу са породицом, социјалним и другим образовним установама. Посебно значајна је 

сарадња са социјалним партнерима, ради реализације практичне наставе али и оцене 

компетенција матураната.  

       Полазне основе при изради Годишњег плана рада школе су и: 

 а) Школски развојни план, који чини основу за предузимање корака за заокруживање 

четворогодишњег рада на унапређивању планираних области и креирање нових смерница 

развоја школе. 

 б) Остварени резултати рада у претходној школској години, који представљају  

основу за успешан васпитно - образовни рад у овој школској години. Успех ученика 

претходне године  је задовољавајући упркос недаћама због пандемије. о чему сведочи 

благо побољшање просечне оцене. Успешан наставак школовања ученика на високим 

школама и факултетима је, такође, показатељ квалитета и применљивости знања које су 

ученици стекли у току школовања у нашој школи. Признања и освојене награде на 

такмичењима говоре о значајном броју талентованих ученика којима треба посветити још 

већу пажњу. 

 в) Закључци стручних органа школе који посебно потенцирају рад на међупредметним 

и кључним компетенцијама кроз све облике наставних и ваннаставних активности и 

континуирану сарадњу са друштвеном средином. Потребно је ставити акценат на лепо 

понашање и развијање духа солидарности и толеранције и посебну пажњу посветити 

сарадњи са родитељима и предузимати мере у циљу смањења неоправданог изостајања из 

школе. Такође, стручни органи су констатовали да постоји низак ниво предзнања ученика 

из појединих предмета, па ће се посебна пажња посвећивати индивидуалном приступу 

сваком ученику и допунском раду, у циљу што ефикаснијег превазилажења ових 

проблема. 

 г) Резултати самовредновања и Акциони план за унапређење области квалитета 

образовна постигнућа ученика са циљем, првенствено, побољшања постигнућа ученика 

и мотивације ученика да остварују добре резултате у учењу и  напредују. 

д) Потреба обезбеђивања јединственог деловања свих облика рада у школи - наставе, 

слободних активности, хуманитарно-волонтерског рада, друштвених организација 

ученика, ученичког парламента и др., што доприноси остваривању општег циља 

образовања и васпитања, односно, пуног интелектуалног, емоционалног, социјалног, 

моралног и физичког развоја сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним 

потребама и интересовањима. Годишњи план рада школе, својом комплексношћу, 

реалношћу и конкретношћу планирања и програмирања, треба то и да омогући.  
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ђ) Стручна упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја о упису 

ученика у први разред средње школе и о начину формирања одељења и 

финансирању 
 

Годишњи план рада Економско – трговинске школе  урађен је и  на основу следећих 

Закона и Правилника: 

   

  А: Закони и подзаконска акта 

 
1. ЗАКОН о основама система васпитања и образовања, Службени гласник РС бр. 

88/2017, 27/2018-др закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021. 

2. ЗАКОН о средњем образовању и васпитању, Службени гласник РС бр.55/13, i 

101/17,27/18-др. Закон, 6/2020, 52/2021 и 129/2021. 

3. Правилник о вредновању квалитета рада установа, Службени гласник РС бр. 

10/2019. 

4. Правилник о упису ученика у средњу школу,Службени гласник РС бр. 42/2022, 

57/2022 и 67/2022. 

5. Правилник о стручно-педагошком надзору, Службени гласник РС бр. 87/2019. 

6. Закон  о уџбеницима, Службени гласник РС –Просветни гласник, бр.27/2018. 

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

и стручних сарадника у средњој школи, Службени гласник РС бр. 1/1992-9, 

23/1997-1, 2/2000-1 и 15/2019-56.   

8. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника,Службени гласник РС  бр.109/2021. 

9. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, 

Службени гласник РС  бр.22/05 и 51/08, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022. 

10. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за 

2020/21.г.,Службени гласник РС  бр.6/2020.  

11. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, Службени 

гласник РС  бр.82/2015 и 59/2020 и 95/2022. 

12. Правилник о програму свих облика  рада стручних сарадника,Службени гласник 

бр. 5/2012 и 6/2021-др. правилник. 

13. Правилник о стандардима квалитета рада установе, Сл. Гл.   14/2018. 

14. Правилник о плану уџбеника и Каталог уџбеника, Сл. гл. 9/16, 10/16,10/17, 4/2019, 

11/19, 13/2019, 2/2020, 3/2020,15/2020,2/2021, 4/2021, 11/2021 и 2/2022. 

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

за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне 

предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у 

стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација, Сл. гл. Бр. 

16/2015, 7/2016, 9/2019-166 и 3/3022-12. 

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

за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне 

предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у 

стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам, Сл. гл. Бр. 

16/2015, 14/2020 и 3/2022-14. 

17. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику, Сл. Гл. Br. 80/2018. 

18. Правилник о ближим упутствима за остваривање права на ИОП, његову примену и 

вредновање, Сл. Гл. Бр. 74 /2018. 
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19. Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама. МП РС, Београд 2007 

20. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање 

и занемаривање, Сл.гл. бр. 46/2019. и 104/2020. 

      19. Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и    

            васпитања, Службени гласник РС бр. 38/2013. 

     20. Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, Службени гласник РС бр. 

65/2018. 

     21. Закон о заштити података о личности, Службени гласник РС 87/2018. 

     22. Правилник о начину  обављања организованог превоза деце, Службени гласник РС 

52/2019. 

    23. Правилник о обављању друштвено корисног односно хуманитарног рада, Службени 

гласник РС 68/2018. 

    24. Закон о дуалном образовању, Сл. гласник РС, бр. 101/2017. и 6/2020. 

    25.  Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим 

школама за школску 2021/22. годину 

     26. Правилник  о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе, Сл. 

гласник РС- Просветни гласник бр. 6/2003,23/2004, 9/2005, 11/2016. 

    27. Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник РС“, 

бр. 56/2019); 

     28. Правилник о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС“, бр. 56/2019. ) 

    29. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама („Службени 

гласник РС“ бр.37/93 и 43/15); 

    30. Правилник остепену и  врсти образовања  наставника, стручних сарадника и 

помоћних наставника  у стручним школама  у подручју рада Трговина, угоститељство и 

туризам (Сл. гласник РС – Просветни гласник бр.  4/2022 ) 

     31. Правилник о степену и  врсти образовања  наставника, стручних сарадника и 

помоћних наставника  у стручним школама  у подручју рада Економија, право, 

администрација ((Сл. гласник РС – Просветни гласник бр.4/202.2      

32. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама општеобразовни предмети: Сл. гласник РС – Просветни 

гласник бр.  4/2022. 

     33. Правилник о програму стручне матуре и завршног испита (Службени гласник РС – 

Просветни гласник број 1/18) 

    34. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и 

средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета (Службени гласник РС 

број 117/13 

     35. Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе, Службени 

гласник РС бр. 112/2020.) 

     37. Правилник о посебном програму образовања и васпитања  ( Службени гласник 

РС бр. 85/2021.) 

 

Б: Општи акти школе 
    1.  СТАТУТ, дел. бр. 254 од 22. 03. 2018, измене 400 од 06.05.2022. 

    2.  Развојни  план школе  дел. бр. 952 од 2. 11. 2020. 

    3.  Школски програм за 2022-2026., дел бр. 743 од 25.8.2022. 

    4. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених, дел. бр.    

        442 од 19. 05. 2022.г. 

    5. Правилник о дисциплинској  одговорности ученика, дел. Бр. 307 од 03. 04. 2018. 

    6. Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученика средње   



Годишњи план рада 

 

 

5 

 

 

         школе, дел. Бр. 347  од 16. 04. 2018.г. 

    7. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и  безбедности ученика. Дел.  

        Бр. 346 од 16. 04. 2018.г. 

    8. Правилник о организацији рада и систематизацији послова, дел.бр. 445 од   

       19. 05. 2022.г. 

    9.  Извештај о раду школе 2021/22,  дел. бр. 894 од 15.09.2022.г. 

    10. Пословник о раду Савета родитеља , дел.бр. 884 од 13. 09. 2022. г. 

    11. Пословник о раду Школског одбора, дел.бр. 156 од 25. 02. 2022. г. 

    12. Правилник о похвалама и наградама ученика, дел. Бр. 348 од 16. 04. 2018. г. 

    13.Пословник о раду Ученичког парламента, дел. Бр. 479/2 од 29. 05. 2018. г. 

    14. Документ о вредновању сталног стручног усавршавања  наставника и стручних 

сарадника које се реализује у школи, дел. бр. 95/1 од 08.02.2022.г. 

    15. Правилник о испитима за ванредне ученике, дел. бр. 444 од 19. 05 2022. 

    16. Правилник о испитима за редовне ученике, дел. бр. 443 од 19. 05. 2022. 

 

    

 

В: Остале смернице за планирање и рад 

1. Стратегија развоја образовања до 2030 –завршена јуна 2021.,Службени гласник РС 

63/2021 

2. Пројекат државне матуре  

3. Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019. 

4. Правилник о националном оквиру  образовања и васпитања, Сл. гл. 98/2017 

 

1.2 Поступак за доношење Годишњег плана рада 

 

Рад на изради Годишњег плана рада отпочео је у  јулу, а интензивиран у другој 

половини августа  2022. године. Извршена је подела задужења за израду појединих 

делова. Задужена особа за обраду и паковање елемената и објављивање  ГП је педагог 

Светлана Томић.  План се допуњавао актуелним подацима у току августа и почетком 

септембра,  разматра се  на седници Наставничког већа и Савета родитеља, а до 15. 

септембра 2022. год. га разматра и усваја Школски одбор. 

 

2.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

             
          Економско-трговинска школа у Параћину има традицију дугу шездесет шест 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. 



Годишњи план рада 

 

 

6 

 

 

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 Tехнолошка школа користи 
други спрат и једно крило на првом спрату. Фискултурна сала је заједничка за потребе обе школе.         

 

           Ранији називи установе: 

Назив од до 

Економска средња школа „Борис Кидрич“ 1955. 1966 

Школски центар за стручно и економско образовање „Борис 

Кидрич“ (од Економске средње школе „Борис Кидрич“ и Центра за 

стручно и опште образовање радника у трговини ) 

11. 07. 1966. 1979. 

Центар за средње образовање „Бранко Крсмановић“  1979. 1987. 

Економско-машинска школа 1987. 1990. 

Економско – трговинска школа  1990. до данас 

 
                      

НАЗИВ ШКОЛЕ:  Економско-трговинска школа 

СЕДИШТЕ ШКОЛЕ:  Параћин, Др Драгољуба Јовановића бр. 2 

                                      Тел: 035/ 563-170 

                                      e-mail: ekonomskaparacin@gmail.com 

https://ekonomskaparacin.edu.rs/  

шифра делатности: 8532 

ПИБ и матични број  101093545; 07352441 

Директор школе: Славољуб Симић 

 
2. 1.  Подаци о  упису у судски регистар  и верификацији образовних профила 

 

Школа је уписана  у судски регистар  Окружног привредног суда у Крагујевцу 05. 11. 1990. 

Год. (решење број 1-2024-00) 

Решењем Министарства просвете број 00-05-00422/94-03 од 10.1.2008.г. школа је добила 

сагласност на Одлуку о проширеној делатности  на основу кога је Трговински суд у Крагујевцу 

уписао у регистар допуну делатности – пружање угоститељских услуга : точење безалкохолних 

пића и топлих напитака и припремање хране (хладна и топла предјела, јела по наруџбини и 

посластице) од 18.3.2008. 

 

 

Образовни профил Степен стручне 

спреме 

Датум и број решења о 

верификацији 

Eкономски техничар IV 022-05-00422/94-03    од 27.5.1994. и од 

31.08.2020. 

https://ekonomskaparacin.edu.rs/
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Финансијски администратор 

(оглед и преведен оглед ) 

IV 022-05-00422/94-03    од  11.4.2005., 

15.5.2007. и 13.09.2013.      

 

Комерцијалиста – оглед IV 022-05-00422/94-03    од   30.5.2008. 

Комерцијалиста – преведен 

оглед 

IV 022-05-00422/94-03  од 04. 04. 2019. 

Службеник осигурања – оглед IV 022-05-00422/94-03    од 6.7.2012. 

Службеник у банкарству и 

осигурању 

IV 022-05-00422/94-03 од 19. 06. 2020. 

Трговински техничар IV 022-05-00422/94-03   од  27.5.1994 

Трговац III 022-05-00422/94-03    од 27.5.1994. и 15. 06. 

2017. 

Туристички техничар – оглед IV 022-05-00422/94-03    од 21.2.2005. 

Туристички техничар – 

преведен оглед 

IV 022-05-00422/94-03    од 29. 02. 2016. 

Кувар III 022-05-00422/94-03    од 27.5.1994. и 

13.09.2013. 

Конобар III 022-05-00422/94-03    од 27.5.1994. и 

13.09.2013. 

Кулинарски техничар IV 022-05-00422/94-03    од 27.5.1994. 

Пословни администратор IV 022-05-00422/94-03 од 23. 8. 2013. 

Туристичко хотелијерски 

техничар 

IV 022-05-00422/94-03 од 02. 07. 2019. 

Посластичар III 022-05-00422/94-03 од 14. 08. 2020. 

 
 Школске 2022/23. школа ће поднети захтев Републичкој просветној инспекцији за верификацију 

образовних профила финансијско рачуноводствени техничар, трговински техничар и кулинарски 

техничар због доношења нових планова и програма наставе и учења. 
 
2. 2. Подручјa рада и образовни профили за које школа остварује наставнe планoве и 

програме 

 

 Подручје 

рада 

Образовни профил      Разред Правилник  о НПиП – број:     Број 

одељења 

 

Е
к

о
н

о
м

и
ја

, 
п

р
а
в

о
, 

а
д

м
и

н
и

ст
р

а
ц

и
ја

 

Eкономски техничар     II 19/2019          1 

Финансијски 

администратор  

 III, IV 10/2012,  2 

Комерцијалиста  I, II, III  15/2015. 3 

Службеник у 

банкарству и 

осигурању 

IV  15/2015 1 

Финансијско-

рачуноводствени 

техничар 

I 2/2022 1 
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Трговац    III 16/2013 0,5 

Кувар I, II, III 10/2012, 10/2020 1+0,5+0,5 

Конобар   I, II 10/2012,10/2020 0,5 + 0,5 

Туристичко 

хотелијерски техничар 

II, III,IV 6/2018, 10/2020 3 

Туристички техничар I 11/2022 1 

Посластичар II, III 10/2012, 10/2020 1+0,5 

   одељења по подручјима рада/укупно одељења                      8+9= 17   

                                                                                                                                                 

2. 3. Мисија 

         Економско-трговинска школа  је средња стручна школа која већ 67 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   који  код ученика развијају  кључне и 

међупредметне компетенције потребне за живот,  рад  или наставак школовања. 

Унапређивање квалитета образовно - васпитног рада  је наш стални задатак. 

 

2. 4  Визија 

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 и он-лајн учење.  При томе, наставник и даље има незаменљиву  

улогу у животу, учењу  и развоју  ученика.   

 

 
2. 6.  Aнализа успеха ученика на крају школске 2021/22.  

 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 

Број одељења 18 19 20 21 

Број ученика на почетку 

шк. године 

460 512 518 583 

Напустили школу у току 

године 

7 14 5 21 

Завршили разред од 453  443 од 498  493 од 513  508 од 562 559 

бр. у. који понављају 

разред 

10 5 5 3 

Број и проценат 

одличних 

98   21,63% 142  28,51% 133  25,93% 165  29,36% 
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Број и проценат 

врлодобрих 

149 32,89% 197  39,56% 197   38,40% 222  39/50% 

Број и проценат добрих 170 37,53% 130  26,10% 154  30,02% 158   28,11% 

Број и проценат 

довољних 

26   5,74% 24    4,82% 24   4,68% 14   2,49% 

 

 

       Из податка се може и даље приметити  благо погоршање постигнућа ученика, с тим 

што се, у односу на прошлу годину,  повећао проценат добрих, а смањио проценат 

ученика са одличним и врлодобрим успехом. Смањио  се број ученика који су отишли у 

друге школе или прекинули своје образовање. Дупло већи број ученика је понављао 

разред.  У овој години урађено је  Самовредновање  области квалитета – Образовна 

постигнућа ученика.  

       Препоруке за акциони план:  

 Мотивисати ученике да долазе на часове додатне и допунске  

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

 

2. 7.  Aнализа уписа ученика у први разред за школску 2022/23. 

      Школа је сходно Законским прописима испоштовала процедуру доношења Плана 

уписа ученика у први разред за школску 2022/2023. годину. То значи да је најпре, Тим за 

припрему предлога плана уписа,  разматрао могућности које су најоптималније да се 

упишу ученици у смислу интересовања, тржишним тенденцијама и на крају ресурсима са 

којима школа располаже. Предложен је Нацрт плана уписа који је касније разматран на 

свим телима школе, да би Школски одбор такав и донео. Школа је планирала упис 

ученика у четири одељења/ образовних профила: Финансијско-рачуноводствени техничар, 

Комерцијалиста, Туристички   техничар,  и кувар. Школска управа и Министарство су 

одобрили предложени план. 

      У првом уписном року од квоте 120, конкурисало  је 106 ученика ( није попуњено 

место за фрт – 2 места,  7 комерцијалиста,  1 ТТ  и 5 кувара – слободно 13). У другом 

уписном кругу и у августу (нераспоређени ученици ) није било уписа. Укупно уписаних 

105. Код свих профила има по неко слободно место. 

       Готово све стручне школе у ШУ су се и ове године суочиле са проблемом неуписаних 

ученика. Понуда места у средњим школама је била већа од броја свршених основаца.  

    Захваљујући веома активном маркетингу, Школа је  добро прошла на упису ученика  

ове године у односу на остале средње школе у граду.  

     И даље је  евидентно и, уједно, забрињавајуће  смањење броја свршених основаца, тј из 

године у годину мањи број рођене деце.Проблем се продубљује и због тренда одласка 

млађих породица у инострансто. 

 

 

3.  МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

3. 1.  Материјално – технички и просторни услови  школе 

 

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

- 10 учионица  

- 10  кабинета  и то: 

- 1 кабинет за рачуноводство, статистику, информатику и остале стручне предмете  
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- 2 кабинета за информатику  

- 1 кабинет за Агенцијско и хотелијерско пословање и предузетништво 

- 1  кабинет за трговинско пословање који се  користи  за стручне предмете у 

образовном профилу трговац и по потреби у осталим профилима  

- 2 кабинета за куварство  

- 1 кабинет за услуживање  

- 1  кабинет за Банкарско пословање и пословање у виртуелном осигуравајућем 

друштву – 15 рачунара 

- 1 биро – канцеларија – за oбразовне профиле (ФА, ФРТ, Комерцијалиста, 

Службеник у банкарству и осигурању) – 30 рачунара – 27 исправан. Укупно 92 

исправних рачунара по горе наведеним кабинетима. 

         Настава физичког васпитања обавља се на школском отвореном терену и у фискултурној 

сали површине 340 м2 са 3 свлачионице ( школске 2011/12. дограђене су  две свлачионице). и 

просторијом за припрему наставника. У школи постоји и библиотека са 5 656  наслова стручне 

литературе и лектире за српски језик. 

           Школа располаже са простором (некада огледним рестораном )  површине око 200 м2 у којој 

се реализује практична настава и часови вежби код кувара, посластичара и конобара и настава из 

предузетништва. Како је простор погодан и за друге намене, ту се одржавају и прославе Дана 

школе,  школске славе,  приредбе,  сусрети са писцима, радионице за ученике, родитеље и 

наставнике итд. 

    Школску 2022/23. започињемо са 17 одељења у нашем простору. Све учионице и кабинети 

имају рачуаре и интернет конекцију (за наставу и вођење евиденције у Есдневнику ). Подрумски 

простор, као и део простора на првом спрату од 2022. године до завршетка санације њиховог 

објекта, користи ОШ Радоје Домановић.  

 

3. 1. 1.  Распоред коришћења учионица 

     Распоред коришћења учионица, кабинета  и осталог простора дат је у прилогу ГП и чини његов 

саставни део. 

 

 

3. 1. 2.   Опрема и простор за реализацију наставе у школи 

 

       Школа располаже рачунарском опремом, како  у информатичким кабинетима, тако и у 

специјализованим учионицама за посебне групе предмета.Учионице су опремљене  

модераторским и белим таблама, рачунарима са интернет везом. Две учионице имају и 

пројекторе. 

       У кабинету за рачуноводствено-финансијску обуку налази се: 27 рачунарa, 30 радни 

сто и 30 столице. Сваки ученик има своје радно место где се симулира рад у предузећу. 

Настава се изводи за образовне профиле који имају финансијско-рачуноводствену обуку, 

обуку у бироу и обуку у виртуелном осигуравајућем друштву. Школску годину 

почињемо са 27 исправних рачунара. 

       У кабинету за рачуноводство налази се рачунарска опрема за извођење вежби из 

рачуноводства и рачунарства и информатике. Опрема обухвата 15 рачунара, скенер, 

штампач, фотокопир апарат, графоскоп, белу таблу. Школску годину почињемо са 5 

исправних рачунара. 
        У складу са потребама и према плану,  у кабинету за рачуноводство изводиће се 

настава  у свим разредима ( 1. – 4. разреда) 

        Школа има још четири  кабинета опремљена рачунарском опремом  и то: један, који 

је опремљен са 15 рачунара за реализацију наставе из следећих предмета: рачунарство и 

информатика, пословна информатика, пословна информатика са електронским 

пословањем, савремена пословна кореспонденција и канцеларијско пословање и то за све 
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образовне профиле, за ученике од 1. до 4. разреда по посебном распореду (школску 

годину започињемо са 15  исправних  рачунара; други, који је опремљен такође са 15 

рачунара – школску годину почињемо са 12 исправних ).  

       Kабинет  за АХП од  16 исправних рачунара и кабинет за Банкарску обуку, 

трговинско пословање и остале предмете по потреби – 17 исправних  рачунара. 

      За извођење вежби и практичне наставе за образовни профил посластичар, кувар и 

конобар опремљена су два кабинета уређајима, апаратима и опремом – инвентаром према 

нормативима у погледу простора и опреме за ове образовне профиле.  

     За потребе вежби и практичне наставе за предмете у образовном профилу трговац, 

опремљен је један кабинет. У њему се и реализује завршни испит за трговца. 

     За остале видове наставе користи се 10 учионица. Све учионице имају по један 

рачунар за потребе наставе и вођење евиденције у Есдневнику.  Настава физичког 

васпитања се реализује у фискултурној сали, по посебном распореду, јер исту салу 

користи за своје потребе и Технолошка школа. За потребе наставе  физичког васпитања 

користи се и игралиште, које је заједничко за све четири средње школе и травнати 

простор према градском кеју.  

     Школа има и опремљену библиотеку са  5 656 књига, што стручне литературе и 

лектире, што литературе за ученике која се користи у настави. У протеклој школској 

години набављено је 0 наслова. Последња ревизија библиотечког фонда урађена је 

28.05.2018. 

      За потребе припремања наставника за наставу користи 6 просторија – тзв. припреме, 

које су додељене стручним већима од маја 2016.,  два лаптопа и два копир апарата у 

зборници. Наставници могу да користе и копир апарат у канцеларији стручног сарадника 

– педагога. 

      За педагошко-психолошку службу користе се две канцеларије, а за административне 

послове три просторије и то: канцеларије директора, секретара и  обрачунске службе. 

     У складу са потребом пружање додатне подршке за 5 ученика са посебним потребама   

уређен је прилаз  и  посебно опремљен тоалет.  

  Наставна средства и учила: 
Моде 

раторске 

табле 

 

Флип  

Чарт 

табле 

Лап-топ 

рачунари 

Про 

јектор 

Платно 

 за 

пројекцију 

Графо- 

скоп 

Електро 

нска 

табла 

Геогр. 

и истор. 

карте 

Касетоф

он 

15 4 6 2 3 2 1 10и 3 
Модерато

рски  

кофер 

Настав

ни 

филмов

и 

Аудио  

записи 

Пауер 

Поинт 

презент

ације 

Наставни 

материјали 

Интернет Скенер Лењири,

шестар...

. 

Дигитал

на 

камера 

1 4-за 

грађанс

ко 

80 да да 2 АДСЛ 6 10 1 

Рачунарска опрема за потребе наставе: (четири лаптоп рачунара, 2 пројектора, 3 

пројекциона платна ) се налази у канцеларији педагога и доступна је за коришћење, 

о чему се води евиденција. 

 

 3. 2.  План унапређења материјално техничких ресурса школе и план набавке наставних 

средстава и учила 

 

Назив Место-време Износ 

у динарима 

Начин обезб. 

Средстава 
Кречење учионица летњи распуст , август  

2023.г. 
100.000,00 

Буџет општине 
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Куповина рачунара Новембар – децембар  

2022. 
400.000,00 

Пројекти  

 

УКУПНО: 

 400,000,оо  

 

3. 3. Ресурси локалне средине 

Р.б Објекат или 

предузеће 

Презентације/промоције... 

Предавања,трибине... 

Спортске 

Активности 

Друштвене 

активности 
1. Хотел Петрус, Орбис *   

2. СФС Параћин *   

3. ХЦМ – бивши Холцим *   

4. Спортска хала  * * 

5. Градски стадион  * * 

6. Парк 7 јули  * * 

7. Позориште   * 

8. Музеј   * 

9. Културни центар   * 

10. Туристичка организација   * 

11. Црвени крст   * 

12 Разно – по потреби  * * * 

 

3. 3. 1.  Привредна друштва и објекти за потребе извођења наставе у блоку, практичне 

наставе и професионалне праксе 

      За потребе реализације наставе у блоку, практичне наставе и професионалне праксе школа 

користи ресурсе готово свих привредних друштава који се баве туризмом, угоститељством, 

администрацијом и  производњом у Параћину и ближој околини. За ове потребе школа сваке 

године закључује уговор са сваким привредним друштвом у којима се реализују ови видови 

наставе, Уговори се налазе у канцеларији секретара школе. Организатори практичне наставе  воде 

евиденцију у електронском облику о привредним друштвима са којима школа сарађује и годишње 

једном је ажурирају. 
      Партнерска  привредна друштва по профилима  

Назив компаније Број ученика Образовни профил 

"Икарус"-спортска опрема 1 трговац 

Макси 2 Трговац 

 

Лили дрогерија 2 трговац 

Папирус 2 трговац 

"Моја радња" 2 трговац 

Гвозђара "Звезда" 2 трговац 

Ел лух 2 трговац 

Продавница Тоис 2 трговац 

Технокомерц 3 трговац 

Фреш 2 трговац 
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Михајловић ресторан 2 конобар 

Ел греко-грчки ресторан 1 конобар 

Хотел Петрус 1 конобар 

Кафана на брду 2 конобар 

Ресторан Револуција 1 конобар 

Централ кафе 2 конобар 

Ресторан Бишко 1 конобар 

Ресторан Парк 2 конобар 

Туристичка организација 

Параћин 

8 Туристичко -хотелијерски 

техничар 

"Марија травел "туристичка 

агенција 

8 Туристичко -хотелијерски 

техничар 

"Сјај" туристичка агенција 8 Туристичко -хотелијерски 

техничар 

"С травел" туристичка 

агенција 

4 Туристичко -хотелијерски 

техничар 

 Хотел "Петрус" 20 Туристичко -хотелијерски 

техничар 

Хотел "Модекс" 10 Туристичко -хотелијерски 

техничар 

Дунав осигурање 10 Службеник у банкарству и 

осигурању 

ДООР Ћуприја 4 Службеник у банкарству и 

осигурању 

Ауто школа "Полет" 3 Службеник у банкарству и 

осигурању 

"Сјај  Кочинац " технички 

преглед 

2 Службеник у банкарству и 

осигурању 

"Живановић" технички 

преглед 

2 Службеник у банкарству и 

осигурању 

Хотел "Петрус" 2 кувар 

Ресторан "Михајловић" 2 кувар 

Кафе "Централ" 2 кувар 

Ресторан "Парк" 2 кувар 
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"Кафана на брду" 2 кувар 

"Панорама" ресторан 2 кувар 

"Зар"ресторан Ћуприја 2 кувар 

"Плава лагуна" Ћуприја 2 кувар 

"Кона Зоран" Појате 1 кувар 

"Дуга" посластичара 6 посластичари 

"Платинум" кафе 6 посластичари 

"Магнум"  6 Финансијски администратор 

Књиговодствена агенција 

"Рад" 

4 Финансијски администратор 

Књиговодствена агенција 

"Конто" 

4 Финансијски администратор 

ЈКП "Водовод" 10 комерцијалиста 

Транскоп 6 комерцијалиста 

 

 

4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

4.1 Структура запослених у школској 2022/23.  

 
Дире

ктор 

Настав

ник 

Стр. 

сарадн. 

Правни и 

адм. Фин. 

послови. 

Технички и 

посл.одржа

вањe 

хигијене 

Орг. 

Пр нас 

и  техн 

за 

одрж 

рачун 

опреме 

Укупн

о запос 

Са неодг. Стр. 

спремом 

Технол. 

вишкови 

 

Потребе 

       У 

настав

и  

Ван 

настав

е 

  

1 38,33 0,5+0,5+

1 

2,5 6 1+0,5 71 

 

Неодр 

70 

Одређ 

 

11 

/ / Економија 

65% 

 

Исхрана 

0,2 

Здравств

о. 0,2 

 

Угостит

ељство 

1,50 

 

 

 Укупан број запослених у настави 58 , извршилаца у настави 38,33, укупан број извршилаца у школи  

51,83, укупно запослених   71. 
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4. 2. Систематизација радних места  у школској 2022/2023. г. 

      Систематизована радна места су дата у информационом систему ЈИСП. 

 

Назив 
НОКС 
ниво 

Укупан 
коефиције
нт 

Број 
извршилац
а по 
прорачуну 
на пуну 
норму 

Број 
запослени
х 

Укупан број 
коефицијент
а 

Наставник 6 14,88 6 6 89,28 
 Наставник 7 17,32 32,83 52 568,62 
 Укупно настава     38,83 58 657,9   

Библиотекар / нототекар / 
медијатекар 7 17,32 1 3 17,32 

 Диломирани економиста 
за финансијско - 
рачуноводствене послове 7 17,32 1 1 17,32 

 Директор  установе 7 20,78 1 1 20,78 
 Домар/мајстор одржавања 3 7,82 1 1 7,82 
 Организатор практичне 

наставе и вежби 7 18,71 1 3 18,71 
 Референт 4 8,62 0,5 1 4,31 
 Секретар установе 7 17,32 1 1 17,32 
 Стручни сарадник 7 17,32 1 2 17,32 
 Техничар одржавања 

информационих система и 
технологија 4 8,62 0,5 1 4,31 

 Чистачица 1 6,3 5 6 31,5 
 Укупно ваннастава     13 19 156,71   

Укупно настава и 
ваннастава     51,83 71 814,61   
Одељенско старешинство 6 0,6 3 3 1,8 

 Одељенско старешинство 7 0,69 14 14 9,66 
 Овлашћени представник 

синдиката 7 1,26 1 1 1,26 
 Овлашћени представник 

синдиката 7 0,82 0,7 1 0,57 
 Магистарске студије 7 0,69 0,6 1 0,41 
 Укупно без минулог рада     51,83   828,31   

Проценат просечног 
минулог рада 

 
50 

 
71 0,28 

 Укупно за школу са 
минулим радом     51,83   830,63   
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4. 3. Ваннаставно особље у школској 2022/2023. години 

 

 

 

                                             

Р.Бр Презиме и име 
Бр. 

изв. 

Завршене 

школа 

Стру

чна 

спре

ма 

Радно место 
Радни 

однос 

1 Симић Славољуб 1 Електронски 

факултет 

VII/1 директор одређ. 

2 Шувалија Маријана 1 Правни факултет VII/1 Секретар Неодређ. 
3 Биорац Милош 1 Економски  

факултет 

VII/1 Координатор фин. и 

рачунов. послова 

Неодређ. 

4 Пантић Бранка 0,5 Економска 

школа 

IV Финансијско-

административни 

сарадник 

Неодређ. 

5 Аранђеловић 

Сузана 

0.5 Филозофски 

факултет 

VII/1 Стручни сарадник 

психолог 

Неодређ. 

6 Томић Светлана 0,5 

0,5 

Филозофски 

факултет 

VII/1 Стр.сарадн. 

Педагог 

библиотекар 

Неодређ. 

7 Дејан Ракић 1 Школа за КВ 

раднике 

III Домар Неодређ. 

8 Ангела Тодоровић 0,85 Основна школа I Радник за 

одржавање 

хигијене-чистачица 

Неодређ. 

9 Стојановић 

Снежана 

1 Основна школа I Радник за 

одржавање 

хигијене-чистачица 

Неодређ. 

10 Милосављевић 

Драгана 

1 Основна школа I Радник за 

одржавање 

хигијене-чистачица 

Неодређ. 

11 Наташа Благоје 0,15 Основна школа I Радник за 

одржавање 

хигијене-чистачица 

Неодређ. 

12 Лидија Јаковљевић  Основна школа I Радник за 

одржавање 

хигијене-чистачица 

Одређ. 

13 Милошевић 

Снежана 

1 Основна школа I Радник за 

одржавање 

хигијене-чистачица 

Неодређ. 

14 Мирјана Мијатовић 0.40 Филолошки VII/1 н. енглеског ј- 

библиотекар 

Неодређ. 

15 Снежана Танић 0,10 ПМФ VII/1 ббиблиотекар Неодређ. 

16 Милоранка Илић 0,20 Економски VII/1 Организатор 

практичне наставе 

Неодређ. 

17 Зорица Анђелић 0,30 Економомски VII/1 Организатор 

практичне наставе 

Неодређ. 

18 СандраБогдановић 0,50 Економски VII/1 Организатор 

практичне наставе 

Неодређ. 

19 Млађан Стојановић 0,50 MEШ IV Техн. Одрж. 

Информ система и 

техн. 

Неодређ. 

Извршилаца 13  
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4. 4.  Сарадници – радници ангажовани из других организација по Уговору о извођењу 

наставе и обављању стручне праксе 

Име и 

презиме 

Врста стр. 

спреме 

Предмети који 

предаје 

Год. 

рад. стажа 

% 

ангажо. у школи 

Радна 

организација из 

које долазе 

Милан 

Јовановић 

Мастер  

теолог 

 

Верска настава 11 0,50% Ради и у 

Технолошкој школи 

 

4. 5. Подела наставних предмета на наставнике за школску 2022/2023.  – непосредан рад  

        Директор школе је израдио решења о радном ангажовању у оквиру  40 часовне   радне недеље 

за запослене на основу предлога стручних већа о расподели предмета за ову школску годину. Она 

се уручују запосленом и одлажу у досијеа. Ова решења чине саставни део ГП рада школе и налазе 

се у канцеларији секретара. Такође, сви важни подаци о запосленима могу се наћи ујединственом 

информационом систему просвете «ЈИСП» за 2022/23.  

 

  

РБ Презиме Име Предмет % и Дели... 

1 Богдановић Валентина 
21-3, 22-3, 23-3 
41-3, 42-3, 43-3 

100  

2 Соколовић Ирена 
11-3, 12-3, 13-3 
31-3, 32-3, 33-3 

 100 

3 Даниловић М Снежана 
14-3, 35-2 
 24-2 , 25-2 

 50 

4 Милетић Милица 34-2 11,11  

5 Радичевић Тамара 
11-2, 12-2, 31-2, 32-2 
21-2, 22-2, 23-2, 24-2, 41-2 

100  

6 
Петровић-
Kojић 

Кристина 
13-2, 14-2, 33-2, 34трг -1,  
42-2, 43-2 

60  

7 Мијатовић Мирјана 

 25-2 
Пословни енглески језик 21 - 1 
Изборни Пословни енглески језик 31 - 2 
Изборни СТРАНИ језик 34 - 1 
Библиотека 40% 

75 

8 
Цветковић 
Здравковић 

Антоанета 
2/3+4 3 часа (кон 2, тхт 3) 
32 - 2 часа 
12, (13+35) по 2 часа 

 50 

9 Љубеновић Душица 
22 - 2 
3/3 (тхт 3) -3 
MPNTR 43-3 

МПНТР 
45 

11 Јочић Маја 

1/2,3+3/5 - 2 
2/2,3 (ком 2 тхт 3) 
MPNTR 43-3  
ГРАЂАНСКО 4/1 - 1 час 

МПНТР 
50 
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10 Миловановић Драгана 3/23 - кон и ком (2) - тхт (3)  16,67 

12 Јовић Верица 
СВИ РУСИ- једна група -3 часа 
Изборни РУСКИ 23, 33, 43, по 2 часа 
ГРАЂАНСКО -  1/13, 3/34, 4/3 - 3 часа 

65  

13 Милошевић Сузана 

Право 12-2, 31-2, 22-3 
Соц. са пр. грађана 34-1, 35-1,  
Соц. са пр. Грађана 41-2, 42-2, 43-2 
ГРАЂАНСКО 1/24, 3/15,3/2, 2/14, 2/35 - 5 
часова 

100  

14 Аранђеловић Сузана 

Психологија у туризму 33-2  
Психологија у туризму и уг. 24кон-2 
Психологија потрошача 34трг -2 
Изборни Вештине комуникације 32 - 2 
ГРАЂАНСКО 2/2, 4/2 - 2 часа 
ПСИХОЛОГ - 50% 

--- 
Ана П. 

Горан Ј. 
100 

15 Секулић Ненад Историја 11-2, 12-2, 13-2 30  

16 Ђорђевић Сузана Историја 21-2, 23-2, 35-2  30 

16 

ИСТОРИЈА 
Оливера 
Максимовић 

ИСТОРИЈА ИСТОРИЈА  34pos-2 
 Бегуш 

10 

17 Иванковић Мирослава 
Историја уметности 33-1 
Ликовна култура 13-1 

 10 

17 
Којић 
Ракочевић 

Славица Ликовна култура 12-1, 21-1, 31-1  15 

18 Радојевић Александар Музичка култура 43-1   

19 Јовановић Милан 
1/12, 1/3, 1/4, 2/12, 2/35, 2/4, 3/12, 3/3, 3/4, 
3/5, 4/123 

МПНТР 
за 1 гр. 

55 
20 Ђорђевић Марија 11, 13, 14, 35, 21, 22, 24, 25, 32, 42 100  

21 Петровић Саша 12, 23, 31, 33, 34 
Изборни: Изабрани спорт 24, 25, 35 - ПО 1 ЧАС 

65  

22 Бајкић Дарко 41, 43  20 

23 Милојковић Јасна 
11-3, 13-2, 14-2, 31-3,  32-2, 34-1, 35-1  
23-2, 42-2 

100  

24 Милојевић Драгана 
Математика  12-2, 33-2 
21-3, 22-2, 24-2, 25-2, 41-3, 43-2  100 

26 Динић Горан 
Рачунарство и инф. 11/2+2, 12/2+2,  13/2+2 , 
14/2 - 2 
Посл. информатика 21/2+2, 32/2 

 100 
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27 Дуловић Саша 
Рачунарство и инф.  
14/2 - 2 ЧАСА 1 група 
Посл. информатика 32/2 

 20 

29 Танић Снежана 
Физика 12-2 
Библиотека 10% 

20  

30 Алексић Гордана Хемија 13-2, 14-1, 22-2  25 

32 Јовичић Весна 
Биологија 11-2, 22-2 
Ек. и заш.жив.сред. 13-2, 25-1, 24 цело-1 

 40 

33 Денчић Никола 
Исхрана 14 -2 часа 
Ек. и заш.жив.сред. 34 трг-1 

 -- 
Стефан М. 

25 

34 Михајлов Нада Здравствена култура 14-2 
10 

35 Анђелић Зорица 

Статистика 41 3+3 
Статистика 32 3+3 
Основи финансија 11 -2 
ОПН 30% - 6 часова 

Срђана и Горан 
Сања М. 

100 

36 Тасић Јасмина 

Пословна економија 21-2, 31-2 
Пословна економија 11-2 
Принципи еко. 11-3, 12-3, 21-3, 22-2 
Трговинско пословање 32-3 

100  

37 Јовановић Горан 

Предузетништво 34-2+2, 35-2, 
Предузетништво  42-2, 43-2 
Предузетништво 41-2+2  
Маркетинг у тур. и угос. 33-2 
Економика тур. и уг.предуз. 24сви - 1, 25-1 
Економика и орг. тур. предузећа 23-2 

екол, геог,ММ 
Ивана 

рач. и стат. 
 

100 

38 Вељовић Драгица 

Рачуноводство 11-2+2+2 
Рачуноводство 21-2+2+2 
Рачуноводство 31-2+2+2 
Рачуноводство у трговини 22/2 - 2 група 

Динић и Јелена 
Динић 
сама 
Срђана 
          100 

39 Браловић Александар 

Пословна кореспонденција 13/2 - 2 
Пословна кореспонденција 23/2 - 2 
ФРО 41/2 - 4 
ФРО БЛОК  41/2 - 90 
Економско пословање 21/2 - 2 
Економско пословање 21/2 - БЛОК 30 
АХП 13/2 -В 4 
ПП 13/2 - 30 
ПП 33/2 - 60 
Спољнотрг. и девизно посл. 33 - 2 

Јелена (Динић) 
Марија М. 

Сандра 
Срђана 
Сандра 
Сања 

Марија Р. 
Бегуш 

Марија Р. 
100 

40 Драгомировић Срђана 

Рачуноводство 41 - 2+2 вежбе обе групе 
Рачуноводство у трг. 12 - 1+2+2 
Рачуноводство у трг. 22 - 1+2в 
ФРО 31/2 - 4 
ФРО БЛОК  31/2 - 60 
ФРО БЛОК  41/2 - 90 
ОУВП 32/2 БЛОК 60 

сама (Зока) 
(Динић) 

Вељовић 
Бојан 
Бојан 

Аца Бр. 
Бојан 
100 
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41 Богдановић Сандра 

Економско пословање 21/2 - 2 
ФРО 41/2 - 4 
АХП 13/2- БЛОК 90 
Рачуноводство 41 - 2 теорија 
ОПН 50% - 10 часова 

Аца Бр. 
Аца Бр. 

Марија Р. 
100 

42 Станковић Јелена 

Посл. кореспон. и комуник. 21 /2- 2 
Канц. пословање 12/2 - 3  
Канц. пословање 22/2 - 2 
Посл. кореспонденција 11 - 2+2 
Посл. кореспонденција 13/2 - 2 
ОУВП 22/2 - 3 
Јавне финансије 31 - 2 
Фин. пословање 31-2 

Марија М. 
Нешковић 

Бојан 
инф и рач 

Аца Бр. (Динић) 
Бојан 

100 

43 Јовановић Бојан 

Канц. пословање 22/2 - 2 
ФРО 31/2 - 4 
ФРО 31/2 БЛОК 60 
ОУВП 32/2 - 5 
ОУВП 32/2 БЛОК 60 
ОУВП 22/2 - 3 
ОУВП 22/2 БЛОК 30 
Орг. набавке и продаје 22/2 - 3 

Јелена С. 
Срђана 
Срђана 
Ивана 

Срђана 
Јелена С. 

Милоранка 
Сања 
100 

44 Младеновић Сања 

Банкарска обука 42/2 - 6 
БЛОК банк.обука 42/2 - 30  
Банкарско пословање 42 - 2 
Орг. набавке и продаје 32 - 3+3 
Орг. набавке и продаје 22/2 - 3 
Међународна шпедиција 32 - 2 
Економско пословање 21/2 - БЛОК 30 

Нешковић 
Нешковић 

 
сама (Зока А.) 

Бојан 
 

Аца Бр. 
100 

45 Бегуш Снежана 

АХП теорија 13 - 2 
Обука у ОД 42/2 - 6 
БЛОК Обука у ОД 42/2 - 30 
Осигурање 42 - 2 
АХП 33/2 - В 3 
АХП 33/2 - ПН 5 
ПП 13/2 - 30 
Ком. поз. робе 34 - 2 трговци 

 
Ивана 
Ивана 

 
Дејан 
Дејан 

Аца Бр. 
(Сузана Ђ) 

100 

46 
Милошевић 
Милосављевић 

Марија 
Јелена 

Национална економија 31 - 2 
Јавне финансије 21 - 2 
Посл. кореспонденција 23/2 - 2 
Посл. кореспон. и комуник. 21 /2- 2 
Ревизија 41 - 2 
Предузетништво 35/2 - 2 
АХП 23/2 - В 4 
АХП 23/2 - БЛОК 120 
АХП 33/2 - БЛОК 120 

 
 
Аца Бр. 
Јелена С. 
 
Горан Ј. 
Дејан 
Дејан 
Милојевић 
100 
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47 
Нешковић 
Јаковљевић 

Марија 
Maja 

АХП 43/2-В 4 
АХП 43/2-ПН 6 
АХП 43/2-БЛОК 120 
Банкарска обука 42/2 - 6 
БЛОК банк.обука 42/2- 30  
Канц. пословање 12/2 - 3  

Ракић 
Ракић 
Ракић 
Сања 
Сања 

Јелена С. 
100 

48 Илић Милоранка 

Финансијско пословање 41-2 
Пр. настава 34 - 11 
БЛОК ПН 34трг - 60 
Набавка и физ. дистрибуц. 34-2+2в 
ОУВП 22/2 БЛОК 30 
ОПН 20% - 4 часова 

 
Посластичар. 
Посластичар. 
Посластичар. 

Бојан 
100 

49 

Влајић 
Јанковић 
Драгановић 

Ивана 
Александар 

Обука у ОД 42/2 - 6 
БЛОК Обука у ОД 42/2 - 30 
ОУВП 32/2 - 5 
Предузетништво  42-2, 43-2 
АХП 23/2 - ПН 5 
ПП 23/2 - 30 

Бегуш 
Бегуш 
Бојан 

Горан Ј. 
Дејан 

Марија М. 
100 

50 Милојевић Горан 

АХП 33/2 -БЛОК 120 
ПП 23/2- БЛОК 30 
ИЗБОРНИ Рач. фин. орг. и буџ. корисника 41-2 
ИЗБОРНИ Маркетинг 42-2 

Марија М. 
Ивана 

35 

51 Јевтић Јовица 
Гео. 11-2, 12-2, 23-2,  13-1, 14-1, 34трг-1(са 
посл.) 
Тур. географија 33-2, 25-1 

60  

52 Ракић Марија 

Тур. географија 24 сви - 1  
Тур. географија 43 - 2 
АХП 13/2-В 4 
АХП 13/2- БЛОК 90 
ПП 33/2- БЛОК 60 
АХП 43/2-В 4 
АХП 43/2-ПН 6 
АХП 43/2-БЛОК 120 

 
 
Аца Бр. 
Сандра 
Аца Бр. 
Нешковић 
Нешковић 
Нешковић 
100 

53 Стефановић Дејан 

Основе туризма и уг. 13 - 2 
Основе туризма и уг. 14 - 2 
АХП 23/2 - В4 
АХП 23/2 - ПН 5 
АХП 23/2 - БЛОК 120 
АХП 33/2 - В3 
АХП 33/2 - ПН 5 

сам 
сам 
Марија М. 
Ивана 
Марија М. 
Бегуш 
Бегуш 
100 

54 Арсовски Владан 

Куварство 24кув - 6 ПН 
Услуживање 35кон - 120 БЛОК 
Куварство 24kuv - 90 БЛОК 
ПП 25 - 60 
Куварство 14/2 - 60 БЛОК 
Услуживање 24кон - 6 ПН 
Куварство 35/2-6 ПН 

ТОЦА 
СТЕФАН 
ТОЦА 
сам 
Денкић 
Ана 
Тоца 
100 
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55 Мијатовић Стефан 

Основе куварства и посластичарства 24кон - 2 
Куварство 35/2-12 ВЕЖБЕ 
Куварство 35kuv - 120 БЛОК 
ПП 24kuv - 60 
ПП 14/2 - 30 
Посластичарство 25пос - 90 БЛОК 
Основе услуживања 34пос, 35кув * 1 = 2 

САМ 
Тоца 11 
ВЛАДА 
ТОЦА 
ДЕНКИЋ 
сам 
Денчић, САМ 

100 

56 Ђокић Топлица 

Услуживање 24кон - 6 ВЕЖБЕ 
Услуживање 24кон - 90 БЛОК 
ПП 24кон - 60 
Услуживање 35кон - 6 ВЕЖБЕ 
Услуживање 35кон - 11 ПН 

АРСОВСКИ 
АРСОВСКИ 
СТЕФАН 
АРСОВСКИ 
СТЕФАН 
100 

57 Поповић Ана 
Куварство 14/2 - 12 ВЕЖБЕ 
Куварство 24kuv -12 ВЕЖБЕ 

Денкић 
остали + Влада 
100 

58 Денкић Драган 

Куварство 14/2 - 12 ВЕЖБЕ 
Куварство 14/2 - 60 БЛОК 
ПП 14/2 - 30 
Посластичарство 25пос - 12 ВЕЖБЕ 

АНА 
АРСОВСКИ 
СТЕФАН 
сам 
100 

59 Симић Снежана 

Посластичарство 34пос - 12 ВЕЖБЕ 
Посластичарство 34пос - 6 ПН 
Посластичарство 34пос - 120 БЛОК 
Посластичарство 25 -6 ПН 

трговци 
трговци 
трговци 
сама 
100 

 

 

 

 
4. 6.   Оцена кадровских услова 

Доктор наука (VIII степен стручне спреме) / 

Магистар наука (VII2 степен стручне спреме) 1 

Наставник (VII1 степен стручне спреме )  51 

Наставник (VI степен стручне спреме ) 6 

  

Стручни сарадник (VII1 степен стручне спреме ) 0,5+0,5+ 

1 

 58+1 
 

 Сагледавајући кадровску слику школе можемо рећи да је настава у  свим предметима 

стручно заступљена. Запослени у школи су са стручном спремом у складу са релевантним 

правилницима.  

            Педесет два наставника је запослено на неодређено, а десет на одређено. Девет наставника 

је у својству приправника – одређени су им ментори. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

         Образовно-васпитни рад се одвија кроз теоријске часове, часове вежби, практичне наставе,  

наставе у блоку  и професионалне праксе, у складу са Школским програмом и прописаним 

наставним плановима и програмима/плановима и програмима наставе и учења, као и Посебним 

програмом образовања и васпитања и стручним упутствима МПНиТР.  

 

5. 1. 1.  Образовно-васпитни рад по Посебном програму образовања и васпитања  за 

школску 2022/23. 

      Због и даље присутне опасности од оболевања од вируса Ковид 19, и ове школске 

године образовно – васпитни рад се може одвијати и према стручним упутствима 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја ( на основу одлука и препорука 

Кризног штаба ), као и према Посебном програму образовања и васпитања непосредним 

радом, односно наставом на даљину. 

      Поступајући према упутствима, школску годину смо започели непосредном наставом 

      Настава на даљину је посебан облик образовно-васпитног рада којим ученици стичу 

средње образовање на начин који обезбеђује остваривање прописаних циљева, исхода и 

стандарда постигнућа, односно стандарда квалификације, тако што програм наставе и 

учења у целини и/или један део остварују коришћењем савремене информационо-

комуникационе технологије за учење, без непосредног боравка у школи, односно другим 

местима где се уобичајено реализује практична настава или вежбе. Овај облик наставе се 

примењује када се настава у школи не реализује у циљу очувања безбедности и здравља 

ученика и наставника. Настава на даљину може се примењивати и у случају када одређен 

број ученика школе из разлога који се тичу безбедности и здравља није у прилици да 

присуствује редовној настави у школи. Наша школа је изабрала систем за управљање 

учењем – Гугл учионица. Процес планирања наставе у оквиру система за управљање 

учењем, између осталог, подразумева креирање дигиталних наставних садржаја, додавање 

отворених образовних ресурса, осмишљавање активности учења (задаци, радионице, 

форуми...) које предвиђају пружање повратне информације и подстицање вршњачког 

учења. Оцењивање ученика је формативно и сумативно. Сумативно оцењивање се 

реализује у школи ( и за ученике који похађају само наставу на даљину ).     

 

5.1.2. Оперативни план за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по 

посебном програму за рад у условима пандемије вируса Ковид 19 

 

Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност у 

случају када се донесе одлука о реализацији наставе на даљину или комбиновано и 

уколико се десе промене у оперативном плану. 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ 

ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19 

од 01.09.2022. 

 

 

1. Модел организације наставе који се примењује у средњој школи (заокружити модел 

који се примењује): 

1.1. настава се остварује по I МОДЕЛУ ( настава и учење у школи кроз  непосредан 

рад) - сва одељења (уписати укупан број одељења) 
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1.2. настава се остварује по II  МОДЕЛУ  (комбиновање наставе и учења у школи и 

наставе и учења на даљину) - сва одељења (17) 

1.3.  настава се остварује по III  МОДЕЛУ ( настава и учење на даљину ) – сва одељења 

(уписати укупан број одељења ) 

1.4. Ако школа има издвојена одељења, описати начин извођења наставе у тим 

одељењима:  ________________________________________________________ 

 

2. За средње стручне школе - начин остваривања практичне наставе и (заокружити модел 

који се примењује) 

Укупан број група за практичну наставу: 39 (30 блок + 9 пн.) 

2.1 практична настава се реализује онлајн - (0) 

2.2. практична настава се реализује у школи - (39) 

2.3. практична настава се реализује у компанијама - (39 ) 

 

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу 

(опционо за школе): Гугл учионица 

4. Распоред часова (ексел табела, линк...) по данима за сваки разред са временском 

организацијом (сатница): Распоред часова je у процесу израде и биће усвојен на 

почетку школске године.  Часови ће трајати 45 минута. Настава ће се одвијати у две 

смене. Прва почиње у 8:00 а завршава се у 13:55. Друга смена почиње у 14:00 а 

завршава се у 19:55. Између смена ће се обавезно вршити дезинфиковање свих 

просторија. Ученици ће мењати смене на две недеље. 

 

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

Формативно и сумативно оцењивање ученика. Ученици се оцењују у школи. 

6. Додатни начини пружања подршке ученицима: 

Саветовање са ПП службом и одељењским старешинама. По потреби, консултације 

са предметним наставницима у међусмени у посебној просторији (слично допунској 

или додатној настави). 

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...): 

- 

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да ће наставу пратити онлајн: 

(уписати посебно за сваки разред): 

Разред Број ученика који не похађају наставу у школи 

Први  

Други  

Трећи  

Четврти  

 

9. Начин праћења остваривања оперативног плана активности: 

Наставници у електронској форми достављају своје месечне планове. Проверу 

остваривања врши директор и ПП служба. 
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5. 2.  Бројно стање ученика и одељења 

5 . 2. 1.  Редовни ученици  III  и  IV  степена 

       

 Подручје рада 
III степен IV степен 
Број 

одељења 

Број 

ученика 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

1 Економија (ек.тех.)   1 29 

2 

Економија (фин. 

рачуноводствени 

техничар) 

  1 28 

3 
Економија 

(Комерцијалиста) 
  3 79 

4. 
Економија (службеник у 

банк. и осигурању 
  1 28 

5. Економија 

(фин.администратор) 
  2 55 

6. 
Кувар – конобар 2 

26-13 

39 
  

7. Кувар  1 25   

8 
Трговац - посластичар 1 

   8-13    

21            
  

9. Посластичар 1 13   

10. 
Туристичко – 

хотелијерски техничар 
  3 87 

11. Туристички техничар   1 29 

Укупно 5 98 12 335 

Укупно  одељења и ученика           17               ( са ИОП2и ИОП1  450 )   436 

 

          
5. 2. 2. Структура ученика  према страним језицима 

језик 1. разред 2. разред 3. разред 4. разред Укупно 

Енглески 

језик -

1.страни 

језик 

1/1 – 28 

1/2 - 23 

1/3 - 29 

1/4 - 25 

 

       105 

2/1 – 30 

2/2 – 30 

2/3 – 28 

2/4 – 19 

2/5 – 13 

     120 

3/1 – 26 

3/2 – 27 

3/3 – 30 

3/4 – 22 

3/5 – 20 

        125 

4/1 – 29 

4/2 – 28 

4/3 – 29 

 

        

       86 436 

Француски 

језик – 2. 

Страни језик 

1/2 – 18 

1/3 – 12 

 

     30 

2/2 - 22 

2/3 – 14 

2/4 - 6 

  42 

3/2 - 19 

3/3 – 16 

3/5 - 3        

      38 

4/3 – 13 

 

        

       13 

 

 

 

     123 

Немачки 

језик – 2. 

Страни језик 

1/2 - 5 

1/3 – 12 

 

      17 

2/2 – 4 

2/3 - 11 

 

      15 

         

3/2 - 8 

3/3 – 9 

3/5 - 3 

            20 

4/3 – 10 

 

         

          12 

 

 

 

        64 

Руски језик – 1/3- 5 2/2 – 4 3/3 – 5 4/3 – 4  
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2. Страни 

језик 

 

         

      5 

2/3 - 3 

      

       7 

3/5 - 1 

 

       6 

 

           

        4 

 

 

       22 

Руски језик – 

3. Страни 

језик – 

изборни  

 2/3 – 25      

 

 

        25 

3/3 – 25 

 

 

         25 

4/3 - 25 

       
 

25 

 

 

 

 75 +22 

меш. 

Пословни 

енглески 

језик – 

обав.и 

изборни  

  2/1 – 29 

3/1 - 26 

 

       55 

  

 

 

       55 

Страни језик 

1 – изборни 

(енглески ) 

  3/4  - 22 

       22 

  

       22 

        

      

 

 

На основу Правилника о финансирању и  ове године смо искористили  могућност спајања 

ученика више  разреда за формирање групе за страни језик. Формирана је група од 22 

ученика за руски језик (други страни језик ): 1/3 – 5, 2/2 - 4, 2/3-3, 3/3 - 5, 3/5 – 1 и 4/3 – 4 = 

укупно 22 ученика,  

 

 

5. 2. 3.   Структура ученика према обавезном изборном предмету – грађанско 

васпитање/верска настава 

1. разред – 2  групе за грађанско васпитање и 3  групе за верску наставу: 

Грађанско васпитање Верска настава 

одељење број ученика Одељење/а број ученика 

1/1 и 1/3 20 + 11 = 31 1/1 и 1/2  8 + 10 = 18 

1/2  и 1/4  13 + 11 = 24 1/3  18 

     1/4 14 

    

                              55                     50 

 

2. разред – 3 групе за грађанско васпитање и 3 групе за верску наставу: 

Грађанско васпитање Верска настава 

одељење број ученика Одељење/а број ученика 

2/1 и 2/4  19 + 4 = 23 2/1 и 2/2  11 + 6 = 17 

2/2 24 2/3 и 2/5  10 + 8 = 18 

2/3 и 2/5 18 + 5 = 23 2/4 15 

    

                             70                  50 

 

3. разред – 3 групе за грађанско васпитање и 4  групе за верску наставу: 

Грађанско васпитање Верска настава 

одељење број ученика Одељење/а број ученика 

3/1 и 3/5  15 + 4 = 19 3/1 и 3/2 11 + 8 = 19 

3/2 19 3/3  14 - молба 
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3/3 и 3/4 16 + 7 = 23   

  3/4  

3/5                                 

15 

16 

    

                   61               64 

 

4. разред – 3 групе за грађанско васпитање и  1 група за верску наставу: 

Грађанско васпитање Верска настава 

одељење број ученика Одељење/а број ученика 

4/1 21 4/1, 2 и 3  8 + 12 + 8 = 

4/2 16   

4/3 21   

                   58       28 

 

УКУПНО:   11  ГРУПА ГРАЂАНСКО   -  244              11   ГРУПА ВЕРСКА  - 191 

                                                           
5. 2. 4 Изборни  предмети по програму образовног профила 

Одељење Изборни предмет Одељење Изборни предмет 

3/1 Пословни енглески  2/4 Изабрани спорт 

3/2 Вештине комуникације 2/5 Изабрани спорт 

4/1 Рачуноводство фин. орг. 

и б.корисника 
3/5 Изабрани спорт 

3/4 Страни језик 1 2/3 Трећи страни језик - 

руски 

3/3 Трећи страни језик - 

руски 
4/3 Трећи страни језик - 

руски 

4/2 Маркетинг   

 

 

5. 2. 5. Ванредни ученици 

 
       Одлуком Министарства просвете сваке школске године образујемо ванредне ученике, односно 

уписујемо ученике за преквалификацију и доквалификацију. План је да се ове године упише 10 

ученика (кувар, кулинарски техничар, трговац, трговински техничар –средства 160 000 дин. ). 

Обављаће се и испити за ученике који су започели ванредно школовање. 

Целокупно организовање образовања ванредних ученика је регулисано Правилником о 

организовању и спровођењу вандредних испита. 

Ванредни ученици испите полажу у пет испитних рокова. И то:  

         1.-новембарски 

         2.-јануарски 

         3.-априлски 

        4.-јунски 

        5.-августовски 

       За полагање завршних и матурских испита имамо три испитна рока  и то:јунски, августовски и 

јануарски 

 

  5. 3.  Ритам радног времена 

      Школа ради у две смене:  прва смена од 6 до 14 сати, а друга од 13 до 21 сат. Овај распоред 

важи за помоћно и техничко особље, а настава се одвија: прва смена од 8 до 14 сати, а друга од 14 
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до 20 сати. Једну смену у школи чине ученици одељења првог и трећег разреда, а другу ученици 

одељења другог и четвртог разреда. Смене се мењају на две седмице.  

 
ТАБЕЛА ЗВОЊЕЊА 

Пре подне По подне 

час  пауза час  Пауза 

1. 8,00-8,45 5 1. 14,00-14,45 5 

2. 8,50-9,35 15 2. 14,50-15,35 15 

3. 9,50-10,35 5 3. 15,50-16,35 5 

4. 10,40-11,25 5 4. 16,40-17,25 5 

5. 11,30-12,15 5 5. 17,35-18,20 5 

6. 12,20-13,10 5 6. 18,25-19,10 5 

7. 13,15-14,55 5 7. 19,15-19,55 5 

 

ТАБЕЛА ЗВОЊЕЊА ЗА ВРЕМЕ ДОК ЧАСОВИ НЕПОСРЕДНОГ РАДА ТРАЈУ 30 МИНУТА 

 

Пре подне По подне 

час  пауза час  Пауза 

1. 8,00-8,30 5 1. 14,00-14,30 5 

2. 8,35-9,05 15 2. 14,35-15,05 15 

3. 9,20-9,50 5 3. 15,20-15,50 5 

4. 9,55-10,25 5 4. 15,55-16,25 5 

5. 10,30-11,00 5 5. 16,30-17,00 5 

6. 11,05-11,35 5 6. 17,05-17,35 5 

7. 11,40-12,10 5 7. 17,40-18,10 5 

 
Редовна/непосредна  настава ће се одвијати у континуитету са променом смена на 15 дана..  

У случају спречености неких наставника-одсутности из оправданих разлога (болест, слава,  

стручно усавршавање и сл.) организује се замена и води се комплетна евиденција за сваког 

запосленог. У случају одласка наставника на  стручно усавршавање – такође се организује замена 

и то стручна, колико је могуће, а ако не може, замена је код предметног наставника одељенског 

већа, тако да се у току године мало губи од часова.Комплетна евиденција се води и налази  код 

директора школе. 

Организација додатне и допунске наставе постоји и она се реализује по посебном 

распореду. Велики проблем у организацији допунске и додатне наставе је пронаћи одговарајући 

термин, јер су одељења оптерећена великим бројем часова у току недеље, проблем је и рад у две 

смене и недостатак простора. Препорука је да наставници користе и наставу на даљину за 

индивидуални или индивидуализовани рад и подршку ученицима који нису задовољни успехом. 
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5. 4.  Календар значајних активности у школи 

П о с л о в и Датум 

Почетак школске године 

 

 

Четвртак, 1.9.2022. 

 

 

.. 

Први класификациони период 

 
4. новембар 2022. 

Завршетак првог полугодишта 

 

 

 30. 12. 2022. 

 Зимски распуст 

 

 

2. 1. 2023. – 13.1.2023.  

од  Почетак другог полугодишта 16. 1. 2023. 
Други класификациони период 10.1.2023. 
Трећи  класификациони период завршни разреди 31.3.2023. 
Трећи  класификациони период остали  разреди 7.4.2022. 
Дан школе 25. новембра2023. 
Пролећни распуст 10.4 – 18-4-2023 
Летњи распуст 21, 6– 31.8.2023. 
Завшетак наставе   остали разреди 21. 6. 2023. 
Завшетак наставе     (завршни разреди ) 30.5. 2023. 
Подела сведочанстава- завршни разреди 

 

 

1. или 2. недеља јуна. 

????не2012016.јунаssssssss

ssssssss 

 

 

Подела сведочанстава-остали разреди 

 
1.недеља јула  

 Уручивање диплома 3.недеља јуна 

 

 

Матурски и завршни испити Од 1. 6.-10. 6.2023. 
Матурски и завршни испити августовски рок 

 

 

 

Од 19.8.2023. 

 

 

Разредни испити  завршни разреди 17. – 21. маја 2023. 
Разредни испити – остали разреди Од 14 – 18. јуна 2022. 

Поправни испити завршни разреди јунски рок Од 5. 6. 2023. 
Поправни испити  августовски  рок 

 
Од 19. 8. 2023. 

Пробна Државна матура  од 31. маја – 2. јуна 2023. 
- екскурзија ученика 2. разреда  
-екскурзија ученика 3. разреда  
НАДОКНАДА -  ЕКСКУРЗИЈЕ – / 
Замена дана ради усклађивања календара –  четвртак 26. јануар 

по распореду од петка 
 26. 1. –четвртак  - 

распоред за петак 

 
-припремна настава за полагање матурских и завршнихиспита Од почетка 2. Полугодишта 
-припремна настава за полагање поправних испита Од краја наставне године 
- такмичења 
1. Рачуноводство 
2.Математика и информатика 
3. Смотра рецитатора 
4. Страни језици 
5. Спортска такмичења 
6. Историја 
7. Беседништво 

Такмичења које организује 

МП према календару које 

утврди Министарство -  

уколико их буде 
- према календару који утврде 

организатори 

- завршетак школске године 31.08.2023. 

 

5. 5. Подела наставних предмета на групе 

По наставним плановима и програмима из следећих предмета одељења се деле на две групе: 

 

 

 

 



Годишњи план рада 

 

 

30 

 

 

Образов

ни 

профил 

предмет Тип 

извође

ња 

наставе 

Раз

ред 

Од

ељ

ењ

е 

Број ученика по 

групама 

Комбино

вање 

група 

Укупно 

група 

Укупно  

ученика 

1. 2. 

Финанси

јски 

админис

тратор 

Рачуноводство вежбе 3 1 13 13  

12 + 4 

групе 

блок 

26 

4 1 15 14 

 

 29 

Фин.р. обука  вежбе 3 1 13 13  26 

4 1 15 14  29 

Статистика вежбе 4 1 15 14  29 

Предузетништв

о  

вежбе 4 1 15 14  29 

Комерци

јалиста  

Рачунарство и 

информатика 

вежбе 1 2 12 11  

22+ 4 

групе 

блок 

23 

Канцеларијско 

пословање 

  вежбе 1 2 12 11  23 

вежбе 2 2 15 15  30 

Рачуноводство 

у трговини 

вежбе 1 2 12 11  23 

вежбе 2 2 15 15  30 

Орган. набавке 

и продаје 

вежбе 2 2 15 15  30 

вежбе 3 2 14 13  27 

Обука у 

виртуелном 

пред. 

вежбе 2 2 15 15  30 

вежбе 3 2 14 13  27 

Статистика вежбе 3 2 14 13  27 

Пословна инф. вежбе 3 2 14 13  27 

Туристи

чко – 

хотелије

рски 

техничар 

Предузетништв

о 

вежбе 4 3 15 14  

20 + 6 

група 

блок 

29 

АХП вежбе 2 3 14 14  28 

вежбе 3 3 15 15  30 

вежбе 4 3 15 14  29 

АХП + 6 група 

блок 

Практи

чна  нас 

2 3 14 14  28 

Практи

чна  нас 

3 3 15 15  30 

Практи

чна  нас 

4 3 15 14  29 

Посл.кореспон

денција 

вежбе 2 3 14 14  28 

Професионална 

пракса 

      пп 2 3 14 14  28 

пп 3 3 15 15  30 

Туристи

чки 

техничар 

АХП + 2 групе 

блок 

Вежбе 
1 3 15 14  

8 + 2 

групе 

блок 

 

 

29 

Рачунарство и 

информатика 

вежбе 1 3 15 14  29 

Пословна 

коресп 

вежбе 1 3 15 14  29 

пп пракса 1 3 15 14  29 

Кувар 

Конобар 

Рачунарство и 

информатика 

вежбе 1 4 13 12   

 

 

25 

Куварство – Вежбе, 1 4 13 12  25 



Годишњи план рада 

 

 

31 

 

 

вежбе  пн.,бло 2 4 13    

 

 

 

17 + 6 

група 

блок 

13 

2 4 13   13 

3 5 13   13 

Услуживање –

в. Пн.и блок 

Вежбе,

пн.,бло 

2 4 6 6  6 

3 4 7 7   

Предузетништв вежбе 3 5 13 7  20 

Професионална 

пракса 

пракса 1 4 13 12  25 

2 4 13 6   

Службен

ик у 

банкарст

ву и 

осигура

њу 

Банкарска обук вежбе 4 2 14 14   

 

6+4 

групе 

блок 

28 

Обука у 

осигурдруштву 

вежбе 4 2 14 14  28 

Предузетништв

о 

вежбе 4 2 14 14  28 

Трговац Практична 

настава 

пн 3 4 9    

 

 

3 + 1 

група 

блок 

9 

Предузетништв

о 

вежбе 3 4 9   9 

Набавка и 

дистрибуција 

вежбе 3 4 9   9 

Посласт

ичар 

Посластичарст

во 

вежбе 2 5 13    

 

5+1 

група 

блок 

13 

вежбе 3 4 13   13 

Посластичарас

тво 

п.наст 2 5 13   13 

п.наст 3 4 13   13 

Професионална  

пракса 

пп 2 5 13   13 

Економс

ки 

техничар 

Рачуноводство вежбе 2 1 15 14  8 + 2 

групе 

блок 

29 

П. кор. и ком. вежбе 2 1 15 14  29 

Посл. информ вежбе 2 1 15 14  29 

екон. послов вежбе 2 1 15 14  29 

Укупно  101+ 30 

блок 

 

Број група – верска настава – 10 + 1 молба = 11 

Број група – грађанско васпитање – 11 

Број група – страни језици – 17 + 7 + 4 + 1 + 3 +1 +1 = 34 

Број група – остали предмети - 101 

Број група – настава у блоку - 30 

                                                                                   Укупан број група: 187 

                        

 

 

 

 

5. 6.  Распоред наставе у блоку, практичне наставе  и професионалне праксе 

 



Годишњи план рада 

 

 

32 
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5.6.1 Преглед броја часова наставе у блоку  
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Razred I razred     II razred       IIII razred       IV razred   

Obrazovni profil ФРТ КОМ TT КУВ ЕК.Т KOM. THT К/Кон Посл FA КОМ ТHT TR/ПО K/Кон FA SBO THT 

Odeljenje 1/1 1/2 1/3 1/4 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 4/1 4/2 4/3 

Финансијско 
рачуноводствена 
обука БЛОК 

            60+60     90+90   

Обука у 
виртуелном 
предузећу БЛОК 

        30+30     60+60       

Банкарска обука 
БЛОК 

                  30+30  

Обука у 
осигуравајућем 
друштву БЛОК 

                  30+30  

Агенцијско и 
хотелијерско 
пословање 
БЛОК 

    90+90    120+120     120+120     120+120 

Професионална 
пракса - БЛОК 

                   

Професионална 
пракса - БЛОК 

     30+30 30+30   30+30 60+60 60   60+60      

Поластичарство 
БЛОК 

           90    120     

Куварство БЛОК       60+60    90      120    

Услуживање 
БЛОК 

          90      120    

Практична 
настава БЛОК 
трговци 

                60    



Годишњи план рада 

 

 

36 

 

 

5. 7. Приказ недељног фонда часова за школску 2022/2023. год.  (по предметима и одељењима) 

 

Razred I razred     II razred   
 

    IIII razred           IV razred   

Obrazovni profil FRT КОМ TT KUV EK.T. KOM. THT kuv kon POS FA KOM ТHT TRG POS kuv kon FA SBO THT 

Odeljenje 1/1 1/2 1/3 1/4 2/1 2/2 2/3 2/4 2/4 2/5 3/1 3/2 3/3 3/4 3/4 3/5 3/5 4/1 4/2 4/3 

Српски језик и књижевност 3 3 3 3 3 3 3 2   2 3 3 3 2   2   3 3 3 

Сртрани језик 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 1       2 2 2 

Сртрани језик II   2 2     2 3   2     2 3       2     3 

Пословни енглески језик         1                               

Математика 3 2 2 2 3 2 2 2   2 3 2 2 1   1   3 2 2 

Физичко васпитање 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2   2   2 2 2 

Рачунарство и информатика 4 4 4 4                                 

Пословна информатика         4             4                 

Музичка култура                                       1 

Ликовна култура   1 1   1           1                   

Историја уметности                         1               

Историја 2 2 2   2   2               2 2         

Географија 2 2 1 1     2             1             

Економска географија                                         

Туристичка географија               1   1     2             2 

Физика   2                                     

Екологија и заштита жив. 
средине 

    2         1   1       1             

Биологија 2         2                             

Хемија     2 1   2                             
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Комерцијално познавање робе                           2             

Психологија у туризму                         2               

Психологија у туризму и угост.                 2                       

Психологија потрошача                           2             

Право   2       3         2                   

Социологија са правима 
грађана 

                          1   1   2 2 2 

Принципи економије 3 3     3 2                             

Пословна економија 2       2           2                   

Основи финансија 2                                       

Економско пословање         4                               

Спољнотрг. и девизно 
пословање 

                        2               

Национална економија                     2                   

Финансије                                         

Финансијско пословање                     2             2     

Јавне финансије         2           2                   

Трговинско пословање                       3                 

Основи пословања у трговини                                         

Организација набавке и 
продаје 

          6           6                 

Пословна кореспонденција  4   4       4                           

Пословна кор. и комуникација         4                               

Канцеларијско пословање   6       4                             

Маркетинг у туризуму и угост.                         2               

Маркетинг у трговини                                         

Међународна шпедиција                       2                 
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Економика тур. и угост. предуз.               1   1                     

Економика и орг. тур. 
предузећа 

            2                           

Ревизија                                   2     

Рачуноводство 6       6           6             6     

Рачуноводство у трговини   5       5                             

Предузетништво                           2 2 2 2 4 4 4 

Статистика                       6           6     

ФРО                     8             8     

Пословне финансије                                         

Банкарско пословање                                     2   

Банкарска обука                                     12   

Обука у вир. предузећу           6           10                 

Осигурање                                     2   

Обука у осиг. друштву                                     12   

АХП ТЕОРИЈА     2                                   

Познавање робе                                         

Здравствена култура       2                                 

Исхрана       2                                 

Набавка и физичка 
дистрибуција 

                          4             

Техника продаје и услуге 
купцима 

                                        

Основе туризма и 
угоститељства 

    2 2                                 

Основе услуживања                             1 1         

Основе куварства и посластич.                 2                       
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АХП ВЕЖБЕ     8       8           6             8 

Посластичарство ВЕЖБЕ                   12         12           

Куварство вежбе       24       12               12         

Услуживање ВЕЖБЕ                 6               6       

Националне кухиње                                         

АХП ПРАКТИЧНА НАСТАВА             10           10             12 

Посластичарство ПРАК. 
НАСТАВА 

                  6         6           

Куварство ПРАКТИЧНА 
НАСТАВА 

              6               6         

Услуживање ПРАКТИЧНА 
НАСТАВА 

                6               11       

Практична настава                           11             

Економско пословање БЛОК         60                               

ФРО обука БЛОК                     120             180     

Обука у вир. предузећу БЛОК           60           120                 

Банкарска обука БЛОК                                     60   

Обука у осиг. друштву БЛОК                                     60   

АХП БЛОК     180       240           240             240 

Професионална пракса - БЛОК     60 60     60 60 60 60     120               

Посластичарство БЛОК                   90         120           

Куварство БЛОК       120       90               120         

Услуживање БЛОК                 90               120       

Практична настава БЛОК 
трговци 

                          60             
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5. 8. Број  ученика по одељењима и одељењске  старешине у 2022/23. години 

5. 8. 1.  Подручје рада - економија –образовни профил - Финансијски администратор и 

економски техничар 

ОДЕЉЕЊЕ 
БР. УЧЕНИКА/од 

тога девојчице 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

I/1 финансијско-

рачуноводствени техничар 
28/15 Зорица Анђелић  

II/1  економски техничар 30/22 Сузана Милошевић 

III /1  ФА 26/22 Бојан Јовановић 

IV/1  ФА 29/20 Горан Динић 

                            4                    113/79  

 

 5. 8. 2. Подручје рада - економија – комерцијалиста 

 

ОДЕЉЕЊЕ БР. УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

I/2 23/14 Саша Петровић 

II/2 30/24 Валентина Богдановић 

III/2 27/22 Сања Младеновић 

                                       3                     80/60  

 

5. 8. 3. Подручје рада - трговина, туризам угоситељство – ТХТ  

ОДЕЉЕЊЕ БР. УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

 I/3 ТТ 29/17 Јовица Јевтић 

II/3 ТХТ 28/20  Јасна Милојковић 

III/3 ТХТ 30/21 Александар Браловић 

IV/3ТХТ 29/18 Марија Ракић 

                                    4                 116/76  

5. 8. 4. Подручје рада –– економија - службеник у банкарству и осигурању 

ОДЕЉЕЊЕ БР. УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

IV/2 28/18 Сузана Аранђеловић 

                                     1                 28/18  

 

5. 8. 5. Подручје рада-трговина, туризам, угоститељство – образовни профили 

кувар,конобар, трговац, посластичар  

ОДЕЉЕЊЕ БР. УЧЕНИКА 
ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ 

ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

I/4 25/14 кувар Ана Поповић 

I I /4 
19/3          

13/3:6/0 
Кувар/конобар Топлица Ђокић 

III /5 
20/6 

13/5 : 7/1         
Кувар/конобар Мирјана Мијатовић 

II /5   13/9           посластичар 
Снежана Даниловић 

Милутиновић 

III /4 
22/13  

13/ 9 : 8/4 
Трговац/посластичар Снежана Симић 

                    5                  98/41   
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Економија, право, администрација Трговина, туризам, угоститељство Укупно 

ученика 

Економски техничар  30 ТХТ и TT 116 116 

+ 

98 =214 

 

 

Финансијски администратор 

 

55 Кувар/конобар   64 

ФРТ  28 Трговац   9 

Комерцијалиста 80 

Службеник у банкарству и 

осигурању 

28 Посластичар 13+13  

 221  215 436 

 

5. 9.  Распоред часова додатне и допунске наставе  

      (саставни је део Годишњег плана рада и чини његов прилог) 

 

5. 10.  Распоред часова редовне наставе 

     (саставни је део Годишњег плана рада и чини његов прилог) 

 

5. 11. Организација факултативних облика образовно-васпитног рада  

  5. 11. 1. Екскурзије 

       У складу са тренутном ситуацијом и стручним препорукама МПНиТР да је могуће  

планирање екскурзија, школа ће током септембра кренути у процедуру за извођење 

екскурзија. Екскурзије ће се реализовати у другом полугодишту. Када буду изабрани 

програми и термини, објавићемо све податке у изменама и допунама ГП. 

 

5. 12.  Разредни, поправни и други испити  

      Организовање и начин спровођења ових испита биће накнадно утврђени одлукама директора 

школе, у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Законом о основама система 

образовања  и васпитања, упутстава МПНИТР и Кризног штаба. Распоред испита за ванредне 

ученике чине саставни део ГПР. 

      Разредни испити за ученике завршних разреда, који не својом кривицом не присуствују 

настави, биће организовани  од 21. до 29. маја  2023. године за свако одељење а консултације у 

току целе године. Разредни испити за ученике који нису присуствовали настави из оправданих 

разлога биће организовани након седница одељењских већа. Разредни испити за ученике 

незавршних разреда који не својом кривицом не присустују настави биће организовани у 

последњој недељи наставе и то у периоду од 11. до 20. јуна 2023.године.  

       Поправни испити организоваће се у јуну месецу за завршне разреде и то од  01. јуна, а за све 

ученике завршних и незавршних разреда поправни испити биће од  19. августа 2023. године.  
П о с л о в и Датум 

Ванредни испити :  

Пријава испита - новембарски рок 27.-31.10.2022. 

                           - јануарски рок 19.-23.01.2023. 

                           - априлски рок 30.03-03.04.2023. 

                           - јунски рок 01.-05.06.2023. 
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                           - августовски рок 15-19.08.2023. 

Полагање испита: новембарски рок 17-21.11.2022. 

                                Јануарски рок 26-30.01.2023. 

                                Априлски рок 20.-24.04.2023. 

                                јунски рок 08-12.06.2023. 

                                Августовски рок 20-25.08.2023. 

Завршни и матурски испити : јунски рок 01.-12.06.2023. 

                                            јануарски рок 02.02.-13.02.2023. 

                                            августовски рок 26-30.08.2023. 

 

      Матурски и завршни испити реализоваће се током прве недеље јуна (јунски рок ) и 

друга недеља августа (августовски рок ). Секретар испитног одбора је Светлана Томић.

      

5. 12. Проширена делатност школе 

Школа је извршила верификацију проширене делатности – пружање угоститељских услуга трећим 

лицима. Са радом се није почело. 

 

5. 13. Огледи у школи 

У школи нема огледних одељења 

 

6.  ПЛАНОВИ  СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА И ТИМОВА  ШКОЛЕ 

      На  основу чл. 130. Закона о основама система образовања и васпитања стручни органи школе 

су: Наставничко веће. Одељењско веће, стручна већа за област предмета, стручни актив за 

развојно планирање, стручни актив за развој школског програма и педагошки колегијум. Стручни 

тимови су: 1. Тим за инклузивно образовање, 2. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, 3. Тим за самовредновање, 4. Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе, 5. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, 6.Тим за 

професионални развој и други тимови за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. 

 

6.1. План рада наставничког већа 

     Наставничко веће чине сви наставници теоријске и практичне наставе, стручни сарадници 

(педагог, психолог)и  директор школе . 

Наставничко веће има следеће надлежности: 

- врши поделу предмета на наставнике 

- одлучује о подели разреда на одељења 

- одређује одељењске старешине 

- учествује у организовању практичне наставе и професионалне праксе 

- разматра резултате образовно-васпитног рада и утврђује закључке за њихово 

унапређивање 

- разматра и оцењује рад стручних актива 

- врши анализе и вредновање укупних резултата рада 

- одлучује о повредама ученичких обавеза из своје надлежности и изриче васпитно 

дисциплинске мере 

- обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом школе који су у 

надлежности наставничког већа 
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       Рад Наставничког већа Економско-трговинске школе одвијаће се на редовним и ванредним 

седницама. У току ове школске године планирано је 7 редовних седница, а према потреби, 

одржаваће се ванредне седнице. 

      Евиденција о реализацији планираних активности води се у посебној књизи записника са 

седница Наставничког већа.  

      За вођење записника са седница Наставничког већа задужена је Снежана Даниловић 

Милутиновић.. 

 

 Активности 
 

Август 

Септембар 

- Предлог Годишњег плана рада за школску 2022/23. г. 

- Разматрање распореда часова 

- Усвајање поделе предмета на наставнике 

- Рад одељењских већа, стручних актива, одржавање родитељских састанака 

-Планирање рада додатне и допунске наставе 

- Осигурање ученика 

-Снабдевеност уџбеницима и разматрање других питања везаних за почетак школске 

године 

Октобар - Кодекс професионалне етике просветних радника 

- Правилник о похвалама, наградама и признањима ученицима 

-Анализа почетка школске године 

Разматрање плана набавке наставних средстава 

 

Новембар -Анализа резултата рада и успеха ученика оствареног на крају првог 

класификационог периода 

-Разматрање додатних мера за побољшање успеха ученика 

-Анализа остварености програма стручног усавршавања наставника 

-Организација прославе Дана школе 

Децембар -Квалитативне и квантитативне анализе свих видова образовно-васпитног рада на 

крају 1. полугодишта 

-Анализа услова у којима ученици живе и раде и доношење закључака 

- Формирање комисија и организовање  пописа 

-Изостајање ученика - анализа 

 

Март 

 

Април 

-Анализа резултата образовно-васпитног рада на крају трећег класификационог 

периода 

-Праћење реализације додатне и допунске наставе, наставних и ваннаставних 

активности 

-Предлог дестинација ѕа екскурзије ученика 2.3.и 4. Разреда – усвајање извештаја о 

реализовним екскурзијама 

-Утврђивање предлога плана уписа за наредну школску годину 

 

Мај 

 

Јун  

-Припрема за организацију матурских и завршних испита  

-Припрема за реализацију практичне наставе по привредним друштвима 

-Анализа целокупног образовно васпитног рада на крају школске године 

-Похвале и награде ученицима 

-Реализација матурских и завршних испита – формирање испитних одбора 

-Разматрање и усвајање плана активности за август месец 

Август -Разматрање нацрта Годишњег плана рада за наредну школску годину 

-Разматрање поделе предмета на наставнике 

-Предлог потреба за стручним усавршавањем наставника 

 

6.2.  План рада одељењских већа 

Одељењска већа ће разматрати и решавати сва питања везана за извођење образовно-васпитног 

рада, као и питања од интереса за одељења. Садржај рада биће реализован на седницама већа 

којима председава руководилац – одељењски старешина. Одељењска већа ће се одржати на 5 

редовних седница, по потреби биће организоване ванредне седнице. 

О реализацији планираних активности/тема одељењских већа води се евиденција кроз записнике у 

Књигама евиденције образовноваспитног рада за свако одељење посебно. 
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Динамика Активности  

Септембар 

октобар 

- Утврђивање коначног броја ученика по одељењима 

-Разматрање задужења и обавеза предвиђених Годишњим планом рада 

-разматрање снабдевености ученика уџбеницима на почетку школске године 

-Утврђивање распореда писмених задатака 

-Организовање додатне и допунске наставе 

Новембар 

Децембар 

-Седнице за утврђивање успеха ученика на крају 1. класификационог 

периода и на крају 1. полугодишта 

-Анализа стања, утврђивање и предузимање мера за побољшање успеха и 

дисциплине ученика 

Фебруар 

Март 

-Анализа рада у току 1. полугодишта 

-Реализација наставног плана и Школског програма (како редовне наставе, 

тако и свих ваннаставних и слободних активности у школи 

Април 

Мај 

-Сумирање резултата  на крају 3. класификационог периода 

-утврђивање и предузимање мера за побољшање успеха и дисциплине 

ученика 

-Реализација завршних испита 

-Планирање практичне наставе 

Јун -Сумирање резултата у учењу и дисциплине ученика на крају школске 

године 

-Предлагање ученика за похвале и награде 
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6. 3.  Планови  рада стручних већа 

О реализацији програма стручног већа води се евиденција кроз записнике, за свако веће посебно. 

У школи постоји 7 стручних већа: 

1. Стручно веће српског  језика 

2. Стручно веће страних језика 

3. Стручно веће друштвених наука 

4. Стручно веће природних наука 

5. Стручно веће наставника рачуноводства и обуке у бироу 

6. Стручно веће економске групе предмета 

7. Стручно веће туристичке и угоститељске групе предмета 

 

 

6. 3. 1. План рада стручног већа економске групе предмета 

 

 План рада Стручног већа економиста      Школска 2022/23.     Руководилац Стручног већа економиста: Анђелић Зорица 

Циљеви Активности 

Динамика 

временска 

oдредница 

Носиоци активности Одговорно лице Напомена 1 

 

Припрема за 

почетак 

школске године 

доноси годишњи план рада стручног 

већа 

предлаже коначну поделу предмета 

на наставнике  

израђује глобалне и оперативне 

планове рада и достављају стручној 

служби 

врши избор уџбеника, приручника и 

друге литературе и предлаже 

Наставничком већу да одобри 

њихову употребу 

 

Септембар 2022. 

 

Чланови Стручног већа 

економиста 

 

 

Анђелић Зорица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанак 

Стручног већа 

економиста са 

директором 

школе 

 

                                                 
1 Уколико у току године руководилац сектора/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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предлаже набавку стручне 

литературе и стручних часописа 

утврђује распоред додатне и 

допунске наставе 

план рада секција и тимова 

изражава потребе (папир, тонер, 

рачунари...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   планира стручно, педагошко-

психолошко и методичко 

усавршавање и образовање 

наставника и прати учешће у раду 

стручних друштава и удружења 

 

Септембар 2022. 

Јун 2022. 

 

Чланови Стручног већа 

економиста и чланови 

стручних друштава и 

удружења 

Школски педагог 

 

Анђелић Зорица 

Томић Светлана 

Аранђеловић Сузана 

 

 

   планира и остварују координацију и 

корелацију наставе међу предметима 

  предлаже распоред тестова 

  планира најмање три угледна часа 

на нивоу стручног већа 

 

Септембар 2022. 

Октобар 2023.г. 

 

Чланови Стручног већа 

економиста  

 

 

Чланови Стручног већа 

економиста  

 

 

   оперативно разрађује критеријуме 

оцењивања и ради на уједначавању 

критеријума оцењивања и развијању 

различитих модела и техника 

оцењивања 

 

Октобар 2022. 

Новембар 2022. 

Децембар 2022. 

 

Чланови Стручног већа 

економиста  

 

 

Томић Светлана 

Аранђеловић Сузана 

 

 

    пружа помоћ у раду наставницима-

приправницима- менторски рад 

(уколико има потребе) 

 

Септембар 2022. 

Јун 2023. 

 

Педагошко-психолошка 

служба и  

Чланови Стручног већа 

економиста  

 

 

Томић Светлана 

Аранђеловић Сузана 

 

 

   разматра стручна питања васпитно-

образовног рада, ради предузимања 

Септембар 2022. 

Октобар 2022. 

 

Педагошко-психолошка 

 

Томић Светлана 
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мера унапређивања рада 

побољшањем организације, 

увођењем иновација и др., нпр: 

кабинетска настава 

 

Новембар 2022. 

Децембар 2022. 

Јануар 2023. 

Фебруар 2023. 

Март 2023. 

служба и  

Стручно веће 

економиста и директор 

школе 

Аранђеловић Сузана 

Славољуб Симић 

 информише своје чланове о 

савременим облицима, методама и 

средствима образовно-васпитног 

рада и примењују их у раду 

 

Јануар 2023. 

Април 2023. 

 

Чланови Стручног већа 

економиста  

 

 

Томић Светлана 

Аранђеловић Сузана 

 

 

Седница 

одељенског 

већа и 

комуникација 

са психологом 

и педагогом 

 

 

 

 

прави план одласка на такмичење: 

Рачуноводство, Пословна економија, 

Основи економије,Предузетништво 

организује припреме за полагање 

матурских испита 

 

Март 2023. 

 

Чланови Стручног већа 

економиста  

 

 

Чланови Стручног већа 

економиста  

 

 

 остварује увид у реализацију 

образовно-васпитних задатака (ниво 

знања, умења, навика и успеха 

ученика, тешкоће у савладавању 

наставних програма и др.) и 

предузима мере за доследније и 

успешније савладавање наставног 

плана и програма 

план допунске и додатне наставе  

 

Новембар 2022. 

Јун 2023. 

 

Чланови Стручног већа 

економиста  

 

 

Томић Светлана 

Аранђеловић Сузана 

 

Седница 

одељенског 

већа и 

комуникација 

са психологом 

и педагогом 

 одлазак на Београдску берзу 

одлазак у НБС 

одлазак на сајам привреде (ПН) 

одлазак на сајам туризма (БГ) 

 

Остале активности 

чији се термини не 

могу прецизно 

предвидети 

Чланови Стручног већа 

економиста  

 

Јовановић Б. 

Браловић А. 

Анђелић З. 
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6. 3. 2. План рада стручног већа за рачуновоство и обуку у бироу 

 

План  рада тима:    Стручно веће Бироа и Рачуноводства   Руководилац:          Браловић Александар 

 

Циљеви Активности 

Динамика/ 

временска 

oдредница 

Носиоци активности Одговорно лице 
Напоме

на 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуиран 

рад на 

побољшању 

квалитета 

наставе и учења 

Врши избор уџбеника, приручника и друге 

литературе и предлаже Наставничком већу да 

одобри њихову употребу и предлаже набавку 

стручне литературе и стручних часописа. 

Наставници треба да предају  своје планове 

оперативне и глобалне  за предмете  које ће држати 

ове године. 

Због специфичне ситуације са вирусом корона 

потребно је организовати наставу уз све 

епидемиолошке мере које је Министарство 

просвете послало. 

Такође због специфичне ситуације са вирусом 

корона потребно је да се боље испланирају часови. 

На основу интересовања ученика оформити секције  

и израдити програме  рада, уколико ситуација са 

вирусом дозволи. 

Планира такмичења из рачуноводства, пословне 

економије, припрема се за сајам виртуелних 

предузећа... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 2022.г 

 

 

 

 

 

Стручно веће 

економиста 

 

 

 

 

Стручно веће 

Рачуноводства и Биро. 

 

 

 

 

 

 

 

Анђелић Зорица 

 

 

 

 

Браловић Александар 

 

 

Развојни план и 

годишњи 

планови рада 

школе садрже 

Планира стручно, педагошко-психолошко и 

методичко усавршавање и образовање наставника 

и прати учешће у раду стручних друштава и 

удружења. 

Тим планира и  покушаће да реализује најмање 1 

 

 

 

 

Септембар 2022. г 

 

 

Стручно веће 

економиста 

 

 

 

Анђелић Зорица 

 

 

 

                                                 
2 Уколико у току године руководилац стручног актива/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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план стручног 

усавршавања 

запослених и 

план 

напредовања и 

стицања звања 

огледни отворени час у току  школске године 

Тим планира примену нових метода и облика рада. 

Планира се и могућност одржавања одређених 

семинара. 

Наравно све активности које се планирају биће 

реализоване уколико епидемиолошка ситуација 

дозволи. 

Стручно веће 

Рачуноводства и Биро. 

 

 

Браловић Александар 

 

 

 

Континуиран 

рад на 

побољшању 

квалитета 

наставе и учења 

Планира и остварују координацију и корелацију 

наставе међу предметима. 

 

Оперативно разрађује критеријуме оцењивања и 

ради на уједначавању критеријума оцењивања и 

развијању различитих модела и техника 

оцењивања.  

 

 

Октобар 2022.г.  

 

 

 

 

 

Новембар 2022.г 

 

Комуникација са 

наставницима 

општестручних и 

општеобразовних 

предмета 

 

Стручно веће 

економиста 

Стручно веће 

Рачуноводства и Биро. 

 

Комуникација са 

педагошко-

психолошком службом 

школе 

Председници осталих 

већа на нивоу школе 

 

 

 

Анђелић Зорица 

 

Браловић Александар 

 

Педагошко-психолошка 

служба 

 

 

Развијати 

сарадњу у школи 

на свим 

нивоима, а 

нарочито између 

руководећих, 

стручних и 

саветодавних 

тела у установи 

Пружа помоћ у раду наставницима-

приправницима- менторски рад. 

Прикупљање података на основу непосредног 

праћења наставе или увидом у приреме за рад 

наставника. 

Такође разматра се уписна политика за наредну 

годину и педагошком колегијуму и наставничком 

већу дају се предлози за упис. 

 

 

 

 

 

    Децембар 

2022.г 

Договор наставника-

ментора о  посети 

часовима приправника. 

 

Педагошко-

психолошка служба и  

 

 

Стручно веће 

економиста 

 

 

 

 

Педагошко-психолошка 

служба 

 

 

Анђелић Зорица 

 

 

 

 

 

Континуирано 

Разматра стручна питања васпитно-образовног 

рада, 

ради предузимања мера унапређивања рада 

побољшањем организације, увођењем иновација и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анђелић Зорица 
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праћење и 

мерење 

остварености 

циљева и 

постигнутих  

резултата у 

функцији 

побољшања 

квалитета рада 

школе 

др., нпр: кабинетска настава. 

 

Прави план одласка на такмичење: 

рачуноводство,пословна економија, 

предузетништво, сајам виртуелних предузећа. 

 

На основу интересовања ученика припремити  

програме рада и припрему за такмичења  

 

Утврдити интересовања ученика за облицима и 

врстама ваннаставних активности, као и за учешће 

на такмичењима. 

 

Јануар 2023.г 

 

 

 

 

Фебруар 2023.г 

 

 

 

 

 

 

Март 2023.г 

Стручно веће 

економиста 

 

Стручно веће 

Рачуноводства и Биро. 

 

 

 

Стручно веће 

економиста 

 

Стручно веће 

Рачуноводства и Биро. 

 

 

Браловић Александар 

 

 

 

 

Анђелић Зорица 

 

Браловић Александар 

 

 Информише своје чланове о савременим облицима, 

методама и средствима образовно-васпитног рада и 

примењују их у раду 

 

Април 2023.г Семинар за наставнике 

приправнике и 

наставнике 

заинтересоване за нове 

обуке. 

Стручно веће 

економиста 

Директор школе 

 

Анђелић Зорица 

 

Симић Славољуб 
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Континуиран рад 

на побољшању 

квалитета наставе 

и учења 

Остварује увид у реализацију образовно-васпитних 

задатака (ниво знања, умења, навика и успеха ученика, 

тешкоће у савладавању наставних програма и др.) и 

предузима мере за доследније и успешније савладавање 

наставног плана и програма-план допунске и додатне 

наставе. 

Упознавање ученика са критеријумима оцењивања. 

Упознавање родитеља са критеријумима оцењивања. 

Квантитативна и квалитативна анализа праћења 

напредовања и оцењивања ученика. 

Такмичења на којима ће учествовати професори и 

ученици су Рачуноводство, пословна економија,  

такмичења у организацији факултета ,,Сингидунум,,. 

Сајам виртуелних предузећа. 

. 

Април 2022.г 

 

 

 

 

 
Април 2022.г 
 

 

 

 

 
Април 2022.г 
 
Април 2022.г 

Седница одељенског већа 

и комуникација са 

психологом Сузаном 

Аранђеловић и педагогом 

Светланом Томић 

 

 

 

Тим за Рачуноводство и 

Биро. 

 

 

 

 

 

Тим за Рачуноводство и 

Биро. 

 

Седница  

одељенског већа 

 

психолог Сузана 

Аранђеловић и педагог 

Светланом Томић 

 

 
Браловић Александар 
 

 

 

 

 
Браловић Александар 
 

 

  

Настављају се припреме за матуру и ученици се уз 

асистенцију ментора припремају за матуру. 

 

     

 Мај 2022.г 

Стручно веће Економиста 

 

Стручно веће Бироа и 

Рачуноводства 

 

Анђелић Зорица 

 

Браловић Александар 

 

 

 

 

 

Континуиран рад 

на побољшању 

квалитета наставе 

и учења 

 

Чланови овог већа учествују као главни носиоци матуре 

у свим смеровима, прате, прегледају, оцењују радове и 

истичу резултате на огласној табли школе. 

Врши се анализа резултата матуре и  уочене грешке се 

исправљају . 

 

          

 

Јун 2022.г 

 

 
 

 

Стручно веће Економиста 

 

Стручно веће Бироа и 

Рачуноводства 

 

 

 

Анђелић Зорица 

 

Браловић Александар 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школски програм 

и годишњи план 

рада школе 

усмерени су на 

Одлазак у „Comtrade“ 

 

Одлазак у ,,ЦРХ,, 

 

Одлазак у компанију ДИС у Крњеву. 

 

Одлазак у компанију Пепси, Кока кола 

 

Посета Народној Банци Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остале активности 

 

Стручно веће Економиста 

 

Стручно веће Бироа и 

Рачуноводства 

 

 

 

 

Анђелић Зорица 

 

 

 

Браловић Александар 
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задовољење 

различитих 

потреба ученика и 

омогућавају 

остварење циљева 

и стандарда 

образовања и 

васпитања 

 

Посета Економском факултету у Нишу. 

 

Посета Економском факултету у Београду 

 

Посета МЕФ факултету у Београду 

 

Посета Београдској Берзи 

 

Посета Економском факултету у Крагујевцу 

 

чији се термини не 

могу прецизно 

предвидети 

 

Јовановић Бојан 

 

 

 

 

 

 

 

Богдановић Сандра 

 

 

 

 

6. 3. 3. План рада стручног већа природних наука 

    Руководилац Стручног већа: Јасна Милојковић 

 

Циљеви Активности 

Динамика 

временска 

oдредница 

Носиоци активности Одговорно лице 
Напомена 

3 

    планира стручно, педагошко-психолошко и 

методичко усавршавање и образовање 

наставника и прати учешће у раду стручних 

друштава и удружења 

 

Септембар 2022. 

Јун 2023. 

 

Стручно веће  

природних наука 

Школски педагог 

 

Јасна Милојковић 

Томић Светлана 

 

   планира и остварују координацију и 

корелацију наставе међу предметима 

 

Септембар 2022. 

 

Стручно веће  

природних наука и 

чланови 

  

   оперативно разрађује критеријуме оцењивања 

и ради на уједначавању критеријума 

оцењивања и развијању различитих модела и 

техника оцењивања 

 

 

Октобар 2022. 

Новембар 2022. 

 

 

Стручно  веће 

природних наука  

Школски педагог 

Школски психолог 

 

Томић Светлана 

Аранђеловић Сузана 

 

 

                                                 
3 Уколико у току године руководилац сектора/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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    пружа помоћ у раду наставницима-

приправницима- менторски рад 

 

Септембар 2022. 

Јун 2023. 

Педагошко-психолошка 

служба 

Стручно веће  

природних наука  

 

Томић Светлана 

Аранђеловић Сузана 

 

 

   разматра стручна питања васпитно-образовног 

рада, ради предузимања мера унапређивања 

рада побољшањем организације, увођењем 

иновација и др 

 

Јануар 2023. 

Фебруар 2023. 

Март 2023. 

Педагошко-психолошка 

служба 

Стручно  веће 

природних наука и 

директор школе 

 

Томић Светлана 

Аранђеловић Сузана 

 

 

 

 

 

 

 

прави план одласка на такмичење:  

математика, 

пословна информатика, 

спортска такмичења 

(oријентациони календар спортских такмичења 

је у прилогу) 

 

 

Октобар 2022. 

Мај 2023. 

 

 

Стручно веће 

природних наука 

 

 

Чланови већа 

 

 остварује увид у реализацију образовно-

васпитних задатака (ниво знања, умења, навика 

и успеха ученика, тешкоће у савладавању 

наставних програма и др.) и предузима мере за 

доследније и успешније савладавање наставног 

плана и програма 

 

 

 

Новембар 2022. 

Јун 2023. 

 

Седница одељенског 

већа и комуникација са 

психологом и педагогом  

 

 

Томић Светлана 

Аранђеловић Сузана 

 

 одлазак на Републички семинар ДМС за 

математичаре и информатичаре  или семинар 

друштва Архимедес 

 

посета семинарима који ће бити организовани у 

школи 

 

 

 

Фебруар 2023. 

 

Остале активности 

чији се термини не 

могу прецизно 

предвидети 

  

Чланови већа 
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  6. 3. 4. План рада стручног већа друштвених наука 

 

План рада тима: СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА Руководилац: Сузана Милошевић 

Циљеви Активности 
Динамика 

временска oдредница 
Носиоци активности Одговорно лице Напомена 4 

Планирање и 

организовање рада 

Стручног већа. 

 

Израда Годишњег плана рада  Рок – до 15.септембра Чланови Стручног већа Сузана 

Милошевић 

 

Обезбеђивање 

организације и 

реализације наставе. 

Предлаже коначну поделу часова на 

чланове Стручног већа. 

 

Рок – 1.септембар Чланови Стручног већа Сузана 

Милошевић 

 

Обезбеђивање 

организације и 

реализације наставе. 

Врши избор уџбеника, приручника и друге 

литературе и предлаже Наставничком већу 

да одобри њихову употребу,предлаже 

набавку стручне литературе за школску 

библиотеку 

 

Рок – до 15.септембра Чланови Стручног већа Сузана 

Милошевић 

 

Коришћење доступних 

наставних средстава. 

Утврђивање потребе за набавком нових 

наставних средстава. 

Разматра стручна питања васпитно-

образовног рада и предлаже мере за 

унапређивање рада побољшањем 

организације, увођењем иновација: нпр. 

кабинетска настава. 

 

Септембар, 2022. Чланови Стручног већа Сузана 

Милошевић 

 

Примена стечених 

знања о оцењивању  у 

процесу праћења и 

оцењивања. 

 

Уједначавање и утврђивање критеријума 

оцењивања 

Koнтинуирано Стручно веће, стручни 

сарадници 

Сузана 

Милошевић 

 

                                                 
4 Уколико у току године руководилац сектора/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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Побољшање праћења и 

оцењивања ученика 

 

Квантитативна и квалитативна анализа 

праћења напредовања и оцењивања 

ученика. 

 

Након класификационог 

периода. 

Стручни сарадници 

Стручно веће 

Сузана 

Милошевић 

 

Развијање личне 

одговорности ученика 

за сопствено 

напредовање и 

постигнуте резултате. 

 

На почетку школске године израдити план 

тестова и контролних вежби. 

Септембар, 2022. Чланови Стручног већа   

Обезбедити услове за 

успешну реализацију 

матурских и завршних 

испита. 

 

Урадити план припреме за матурске и 

завршне испите, распоред припремне 

наставе, одређивање ментора. 

Извршити анализу матурских и завршних 

испита и утврдити мере унапређивања. 

 

Припреме  

од фебруара 

 

 

 

 

Јуни, 2023. 

Jовица Јевтић, , 

Мирослава Иванковић, 

Сузана Милошевић 

 

 

 

Чланови Стручног већа 

  

Унапређивање и развој 

квалитета наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примена образовних 

стандарда  

Анализа успеха ученика из појединих 

предмета и предузимање мера за пружање 

помоћи ученицима који заостају у раду. 

 

Утврђује тематске садржаје допунског, 

додатног, индивидуалног рада и 

слободних активности и анализира 

резултате тог рада. 

Планирање примене образовних стандарда 

у свакодневном раду. 

 

Континуирано, почев од 

првог класификационог 

периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

Чланови Стручног већа 

 

 

 

 

 

 

Сваки члан Стручног 

већа за свој предмет 

 

 

 

 

 

Наставници историје и 

географије 

Сузана 

Милошевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сваки члан 
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Стручног већа за 

свој предмет 

Припрема ученика за такмичење из 

историје. 

 

Април, мај 2023. Наставници историје 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са 

Стручним 

већем србиста 

Примена савремених 

метода  и облика рада 

 

 

 

 

Пројектна настава. 

Стручно веће планира примену нових 

метода и облика рада. 

Планирање отвореног, огледног часа. 

Стручно веће реализује најмање три 

угледна, огледна, отворена часа. 

Планира се учешће наставника 

општеобразовних предмета. 

 

Континуирано 

 

 

Друго полугодиште  

Чланови Стручног већа, 

Јовица Јевтић, Сузана 

Ђорђевић. Ненад 

Секулић. 

Чланови 

Стручног већа 

 

Повезивање наставних 

садржаја и тимска 

настава. 

Утврђивање корелације међу садржајима и 

предметима и прегруписавање наставних 

садржаја. 

 

Континуирано 

 

 

 

 

Чланови Стручног већа 

наставника друштвених 

наука, у сарадњи са 

осталим стручним 

већима  

Сузана 

Милошевић 

 

Упознавање ученика са 

разноврсним 

стратегијама учења кроз 

рад на часовима. 

У непосредном раду на 

часу учити ученике да 

постављају себи циљеве 

у учењу. 

У непосредном раду избором адекватних 

метода рада обезбедити стицање методских 

компетенција. 

Формирање и развијање функционалних и 

трансферних знања 

 

Континуирано Чланови Стручног већа Сузана 

Милошевић 

 

Стручно усавршавање 

наставника је 

континуирано и 

одговара потребама 

васпитно-образовног 

рада и у складу је са 

Планира стручно и методичко усавршавање 

и образовање наставника. Сваки наставник 

израђује портфолио и планира стручно 

усавршавање у установи и ван установе. 

Континуирано Чланови Стручног већа Сузана 

Милошевић 
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Правилником о сталном 

стручном усавршавању. 

Информисање чланова већа о сазнањима 

стеченим на обукама – преношење знања 

 

На првом састанку 

Стручног већа након 

обуке 

Чланови СВ наставника 

друштвених наука који 

су похађали семинаре 

Чланови СВ који 

су похађали 

семинаре 

 

Односи са јавношћу и 

локалном самоуправом 

 

 

 

Остварује сарадњу са локалном 

самоуправом, културним установама и 

васпитно-образовним установама у 

општини. 

 

Континуирано Чланови Стручног већа  

 

 

Чланови већа, 

према договору 

 

Обезбедити разноврсне 

и подстицајне програме 

ваннаставних 

активности. 

Утврдити интересовање ученика и у складу 

са тим формирати дебатни клуб. 

 

Фебрар 2023. Чланови Стручног већа Сузана 

Аранђеловић, 

Сузана 

Милошевић 

Верица Јовић 

 

Укључивање родитеља у 

школске актвности. 

Израда плана укључивања родитеља, 

стручњака одређених области и 

реализација плана. Радионица. 

Од новембра. Чланови Стручног већа   

Редовно праћење 

вредновања и планирање 

побољшања од чланова 

Стручног већа 

 

Сачињавање извештаја о раду и планирање 

мера за побољшање рада. 

Август, 2023. Сузана Милошевић Сузана 

Милошевић 

 

 

 
6. 3. 5. План  рада стручног већа угоститељско туристичке групе предмета 

     Руководилац стручног већа: Ана Поповић 

 

 

Циљеви Активности Динамика Носиоци активности Одговорно лице Напомена 5 

                                                 
5 Уколико у току године руководилац сектора/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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временска дредница 

Планирање и организовање 

рада Стручног већа. 

Израда Годишњег плана рада Рок до 5. Септембра Чланови Стручног 

већа 

Ана Поповић  

Припрема за почетак школске 

године 

Коначна подела предмета на 

наставнике, израда глобалних и 

оперативних планова рада 

наставника. 

Септембар , 2022. Чланови Стручног 

већа 
  

План уџбеника који се 

користе у току школске 

године . 

Из каталога уџбеника одрађује се 

план коришћења уџбеника. 

Септембар,2022. Чланови Стручног 

већа 
  

Развијање личне 

одговорности ученика за 

сопствено напредовање и 

постигуте резултате 

На почетку школске године израдити 

план тестова знања и тестова 

вештина. 

Септембар,2022. Чланови Стручног 

већа 
  

План реализације блок 

наставе и професионалне 

праксе. 

Наставници који имају блок наставу у 

професионалну праксу у обавези су 

да одраде планове реализације истих 

на основу којих се раде даљи 

планови. 

Септембар, 2022. Чланови Стручног 

већа 
  

План рада ИОП тима. Наставници који предају ученицима 

који раде по ИОП програму раде 

планове за праћење и вредновање 

ИОП –а . 

Септембар ,2022. Чланови Стручног 

већа 
  

Обезбеђивање сигурне 

наставе, вежби и праксе у 

време пандемије (COVID-19) 

Континуирана дезинфекција и 

мониторинг над ученицима који су 

ангажовани у кабинетима за 

угоститељство  

Континуирано тиком целе 

школске године 

Чланови Стручног 

већа 
  

Узимање учешћа већа у 

оквиру обележавања Дани 

здраве хране. 

Израда менија и презентација јела од 

стране ученика. 

 18.10.2022. Чланови Стручног 

већа 
  

Обезбетити услове за Урадити план припреме за матурски Припреме од фебруара  Марија Ракић,Марија   
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успешну реализацију 

матурских и завршних испита 

и завршни испит, распоред 

припремне наставе, одређивање 

ментора. 

 

 

Извршити анализу матурског и 

завршног  испита и утврдити мере 

унапређивања. 

 

 

 

 

 

Јуни, 2023. 

Нешковић,Стефан 

Мијатовић, Ђокић 

Топлица и Снежана 

Симић 

 

Чланови Стручног 

већа 

Унапређивање и развој 

квалитета наставе. 

 

 

 

 

 

Побољшање праћења и 

оцењивања ученика. 

Анализа успеха ученика из појединих 

предмета и предузимање мере за 

пружање помоћи ученицима који 

заостају у раду. 

Утврђивање допунског и додатног 

рада са ученицима. 

Праћење напредовања и оцењивања 

ученика. 

 

 Континуирано , почев од 

првог класификационог 

периода. 

 

 

 

Након класификационог 

периода. 

 

Чланови Стручног 

већа. 

 

 

 

Сваки члан стучног 

већа за свој предмет. 

 

Стручни сарадници, 

 Стручног већа 

 

  

Примена савремених метода 

и облика рада 

Стручно веће планира примену нових 

метода и облика рада. 

 

Планирање отвореног : угледног часа. 

Континуирано. 

 

 

Друго полугодиште 

Чланови стручног већа Чланови 

Стручног већа 
 

Повезивање наставних 

садржаја и тимска настава. 

Утврђивање корелације међу 

садржајима и предметима и 

прегруписавање наставних садржаја. 

Континуирана Чланови Стручног 

већа 

Чланови 

Стручног већа 
 

Упознавање ученика са 

разноврсним стратегијама 

учења кроз рад на часовима. 

У непосредном раду избором 

адекватних метода рада обезбедити 

стицање методских компетенција. 

Континуирано  Чланови Стручног 

већа 

Чланови 

Стручног већа 
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У непосредном раду на часу 

учити ученике да постављају 

себи циљеве у учењу.  

 

Формирање и развијање 

функционалних и трансферних знања 

 

 

Стручно усавршавање 

наставника је континуирано и 

одговара потребама васпитно-

образовног рада и у складу је 

са Правилником о сталном 

стручном усавршавању. 

Планира стручно и методичко 

усавршавање и образовање 

наставника. Сваки наставник израђује 

портфолио и планира стручно 

усавршавање у установи и ван 

установе. 

 

Информисање чланова већа о 

сазнањима стеченим на обукама – 

преношење знања 

 

Континуирано Чланови Стручног 

већа 

 Чланови 

Стручног већа 
 

Редовно праћење вредновања 

и планирање побољшања од 

чланова  

 

Сачињавање извештаја о раду и 

планирање мера за побољшање рада. 

Август 2023. Ана Поповић  Ана Поповић  

 одлазак на сајам привреде (ПН) 

одлазак на сајам туризма (БГ) 

одлазак на сајам тур.(НС)  

обилазак Пожаревца и Голубовачке 

тврђаве.            

Остале активности чији се 

термини не могу прецизно 

предвидети 

Чланови Стручног 

већа 

чланови СВ  

Обезбетити услове за 

такмичење ученика 

На основу календара о такмичењу 

ученика образовних профила : 

туристички техничар, кувар, конобар 

и посластичар, одрадити менторство 

и припрему ученика.  

Од почетка школске 

године. 

Марија Ракић, Марија 

Нешковић, Драган 

Денкић, Снежана 

Симић  и Ђокић 

Топлица. 
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6. 3. 6. План  рада стручног већа српског  језика 

План  рада Стручног 

већа: 

Српског језика и књижевности Руководилац: Валентина Богдановић 

 

 

Циљеви Активности 
Динамика 

временска дредница 

Носиоци 

активности 
Одговорно лице Напомена 6 

Организација и 

реализација редовне 

наставе 

Избор уџбеника и додатне литературе. 

Подела часова на наставнике.  Предлог 

књига за набавку за Школску библиотеку 

и предлози за набавку наставних 

средстава. 

Анализа програма по профилима и 

усаглашавање планова рада.  

Организовање наставе на даљину и 

комбиноване наставе. Израда плана рада у 

ванредним околностима. 

Припремање наставних материјала и 

задатака  за онлајн наставу. 

Пре почетка 

школске године 

У току школске 

године 

Сви чланови Већа Сви чланови 

Већа, директор 

 

Продубљивање и 

проширивање знања 

ученика 

Организовање додатне наставе, припрема 

ученика за такмичење 

Од октобра до краја 

школске године 

Сви чланови Већа Сви чланови Већа  

Помоћ ученицима који 

имају проблем у 

савладавању градива 

Организовање допунске наставе и додатне 

подршке у онлајн настави. 

Од октобра до краја 

школске године 

Сви чланови Већа Сви чланови Већа  

 Подизање квалитета 

наставе  

 

1.Наставници у наставном раду користе 

доступна наставна средства у циљу 

интензивирања и осавремењавања 

наставног процеса 

2. Наставници бирају различите методе и 

облике рада 

 Током целе 

школске године 

 На састанцима Већа 

Сви чланови Већа Сви чланови Већа  

                                                 
6 Уколико у току године руководилац сектора/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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3. Стално праћење успеха ученика кроз 

разговоре на састанцима Већа и предлоге 

за превазилажење евентуалних проблема 

4.Размена искустава и идеја на састанцима 

и у свакодневном раду 

5.Организовање угледних часова 

6.Наставници примењују знања стечена на 

стручним усавршавањима. 

7.Прилагођавање плана рада тренутној 

ситуацији (евентуално сажимање градива, 

избор метода, начина оцењивања, размена 

искустава). 

Корелација са другим 

предметима  

1.Консултације са колегама  

2. Употреба литературе из географије, 

историје, историје уметности, филозофије, 

социологије, религије, митологије итд.  

3.Могућност организоваља заједничког 

угледног часа, реализације пројекта 

 

У току школске 

године 

Веће за српски језик, 

Веће друштвених 

наука 

Веће за српски 

језик, Веће 

друштвених 

наука 

 

Унапређивање процеса 

праћења постигнућа и 

оцењивање рада 

ученика  

1.Усаглашавање критеријума оцењивања  

2.Квантитативна и квалитативна анализа 

постигнућа ученика из српског језика и 

књижевности на крају првог и другог 

полугодишта, као и резултата на 

матурском испиту и предлози за 

побољшање 

3.Разматрање евентуалних проблема и 

недоумица у процесу оцењивања. 

4.Усаглашавање начина праћења рада 

ученика у настави на даљину. 

1. Пре почетка 

школске године 

 

2. На крају 

полугодишта и 

школске године 

 

 

 

3. У току школске 

године 

Сви чланови Већа Руководилац 

Већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно усавршавање 

наставника 

1.Похађање Републичког зимског 

семинара за наставнике српског језика и 

1.Фебруар 

 

Сви чланови Већа Сви чланови 

Већа, директор 
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 књижевности на Филолошком факултету 

у Београду 

2. Похађање других семинара везаних за 

методику наставе 

2. У току 

календарске године 

уколико се овакви 

семинари 

организују 

 

Успешно полагање 

матурског испита 

1.Припремање ученика за матурски испит 

2. Предлог писаца и дела за класична 

одељења и предлог тема из Приручника за 

одељења преведеног огледа. 

3. Полагање пробног матурског испита 

(организованог као четврти писмени 

задатак) 

 

1. Континуирано у 

току школске 

године 

 

2. Фебруар – 

почетак марта 

 

3. Према Наставном 

плану и програму 

(четврти писмени 

задатак) 

   

Ваннаставне и пригодне 

активности 

1. Сарадња са Тимом за ваннаставне 

активности 

2. Припрема ученика за Такмичење у 

рецитовању, за такмичење из српског 

језика и језичке културе и Књижевну 

олимпијаду (уколико има заинтересованих 

ученика и уколико буде организовано). 

3. Учествовање на конкурсима и у 

пројектима (уколико их буде) - према 

интересовању ученика.  

4. Изложбе ученичких радова и/или 

организација  књижевно-уметничких 

вечери. 

5. Едукативни једнодевни излет: посета 

куће писаца, неке књижевне 

манифестације, манастира, музеја, 

позоришта (колективне улазнице за 

представе које обрађују књ. дела)... и 

слично. 

1. Пригодне 

свечаности 

2.Такмичење у 

рецитовању 

3. Конкурси, 

пројекти... 

4. Изложбе и 

књижевно-

уметничке вечери  

5. Едукативни излет 

(уколико постоје 

средства у буџету) 

6. Посета Сајму 

књига у Београду 

1. Сви чланови Већа у 

сарадњи са Тимом за 

ваннаставне 

активности (уколико 

има заинтересованих 

ученика)  

2.Сви чланови Већа 

(уколико има 

заинтересованих 

ученика)  

3. Сви чланови Већа 

4. Сви чланови Већа 

5. Сви чланови Већа и 

директор 

6. Сви чланови Већа и 

директор 

1.Сви чланови 

Већа (уколико 

има  

заинтересованих 

ученика) 

2. Сви чланови 

Већа 

3. Сви чланови 

Већа 

4. Сви чланови 

Већа 

5. Сви чланови 

Већа и директор 

6. Сви чланови 

Већа и директор 
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6. Посета Сајму књига у Београду 

(факултативно) 

Сарадња са Градском 

библиотеком у циљу 

унапређења квалитета 

наставе 

Колективно учлањење ученика у Градску 

библиотеку  

Према истеку 

годишње чланарине 

Веће за српски језик и 

књижевност 

Веће за српски 

језик и 

књижевност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 3. 7. План рада стручног већа наставника страних језика 

План рада тима: страних језика у школској 2022/23.  Руководилац: Тамара Радичевић 

 

Циљеви Активности 
Динамика 

временскаодредница 

Носиоци 

активности 
Одговорно лице Напомена 7 

Усвојити Годишњи 

програм рада школе, 

усвојити коначну 

поделу часова, 

усвојити избор 

примарне и 

секундарне 

литературе 

Чланови Већа у 

координацији са осталим 

члановима Наставничког 

већа усвајају Годишњи 

план, поделу часова и  

избор уџбеника 

Ово су активности 

које се морају 

обавити на почетку 

школске године 

Сви чланови Већа Чланови 

Наставничког 

већа и директор 

школе 

 

Циљ је одржати задат 

број часова редовне и 

допунске/додатне 

наставе.Часови 

допунске и додатне 

наставе се морају 

Предметни наставници 

планирају термине за 

извођење допунске, тј. 

додатне наставе 

Током читаве 

школске године 

Предметни 

наставници 

Након усвајања 

поделе часова, 

направљен је 

распоред и њега 

ће се држати 

сви наставници, 

 

                                                 
7 Уколико у току године руководилац сектора/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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испланрати и 

убацити у 

ЕсДневник. 

а урађен је и 

план извођења 

допунске и 

додатне наставе 

(сваки 

предметни 

професор је 

уписао 

одговарајући 

термин и то ће 

се наћи у 

ЕсДневнику). 

Одржање квалитета 

наставе 

Више ће се посветити 

пажња онлајн 

семинарима због 

ситуације са вирусом. 

Током читаве 

школске године 

 

Предметни 

наставници 

Ако се 

епидемиолошка 

ситуација буде 

поправила, 

можда ће бити 

омогућено 

присуство и на 

другим 

семинарима. 

 

Подстицање ученика, 

разноврсним 

стратегијама учења и 

кроз рад на часу, како 

би што боље усвајали 

знање 

- Током оперативног 

планирања (месечно или 

по модулима) 

наставници планирају 

већи број различитих 

метода активне наставе 

 

- Тим планира примену 

различитих  метода и 

облика рада  

 

- Тим планира да 

Планирани број пута 

у току школске 

године 

Има заинтересованих 

професора за ову 

врсту рада, па још 

није одлучено ко ће 

такве часове 

изводити у овој 

школској години.    

Председник 

тима и 

сарадници из 

стручне службе 

ће водити 

рачуна да ли је 

колегама око 

примене ових 

метода 

потребна помоћ 

и организоваће 

огледни, тј. 
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реализујеугледне/огледне 

часове 

 

неки тип 

отвореног часа  

 

Реализоваће се 

одређен број часова 

консултација са 

ученицима који 

полажу разредне 

испите 

У непосредном раду 

избором адекватних 

метода рада обезбедити 

стицање знања за много 

крећи период. 

 

У току школске 

године ће бити 

организовани часови 

 Стручни 

сарадници, 

председник 

тима 

Ови часови 

консултација се односе 

на руски и немачки 

језик. 

Направити кабинет 

који се може 

користити за наставу 

на страном језику и у 

коме ће бити 

одговарајућа 

технологија. 

Било би идеално у 

реновираном простору 

подрума направити 

сталну медијатеку.   

У току читаве године, 

уз претходно 

договарање око 

термина, како не би 

дошло до 

преклапања.  

Сви предметни 

наставници.  

Информатичари 

и стручни 

сарадници.  

 

Направитиплан и 

програм за ИОП 

ученике, као и 

вредновање за исте. 

Предметни наставници 

прилагођавају план и 

програм овим ученицима 

у сарадњи са педагогом 

или психологом. 

У току школске 

године 

Сви предметни 

наставници и 

стручни сарадници. 

  

 

 

 

6. 4.  План  рада педагошког колегијума 

Педагошки колегијум за ову школску годину конституисан је од председника Стручних већа и то: 

- Веће природних наука – Јасна Милојковић  

- Веће српског језика и књижевности – Валентина Богдановић 

- Веће страних језика  - Тамара Радичевић 

- Веће друштвених наука – Сузана Милошевић  

- Веће туристичко – угоститељске групе предмета –Ана Поповић 

- Веће економске групе предмета – Анђелић Зорица 

- Веће наставника рачуноводства и обуке у бироу – Александар Браловић 
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- Руководилац Стручног актива за  РПШ – Светлана Томић 

- Руководилац Стручног актива за развој Школског програма – Сузана Аранђеловић 

- Руководилац   тима за  самовредновање – Бојан Јовановић 

- Стручни сарадници и директор. 

 
Педагошки колегијум састајаће се по потреби у току школске године, најмање 4 пута, а решаваће проблеме везане за образовно васпитни рад и 

унапређење васпитно образовног рада. 

 

I   Уводи приправнике и нове чланове колектива почетнике у рад и то: 

- Саветодавна улога како водити књигу евиденције 

- Пружање помоћи при изради глобалних и оперативних планова рада 

- Пружање помоћи при изради припрема за час 

- Посета чланова од стране самог члана Педагошког колегијума или наставника из Стручног већа кога веће задужи 

II  Увид у реализацију васпитно образовног рада свих запослених: 

- посета часова 

- контролисање припрема за час 

- глобалних и оперативних планова рада 

- усклађивање начина оцењивања 

- критеријума, корелација наставних програма и садржаја 

III  Планира стручно усавршавање наставника 

- предлаже програм обуке за стручно усавршавање ван установе и пружа подршку наставницима око активности за остваривање потребног броја 

бодова у оквиру стручног усавршавања у установи (44 на годишњем нивоу ) 

IV  Координација рада између стручних већа и укључивање по потреби у текућу проблематику васпитно образовног рада. 

V  По потреби решаваће и друге проблеме везане за васпитно образовни процес, подизање квалитета наставе и унапређење образовно васпитног процеса. 

 

  

 

- Координација рада између стручних већа и укључивање у текућу проблематику васпитно-образовног рада 

- Анализа рада и успеха ученика на класификационим периодима – предлог мера за побољшање истог 

- Разматрање и усвајање ИОП 

- Планирање стручног усавршавања наставника, одабир семинара и наставника који ће похађати актуелни семинар 
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План  стручног усавршавања 

 

Начин Организатор Учесници Време 

Акредитовани програми 

 

Регионални центар за стручно усавршавање... Наставници и стручни 

сарадници и управа школе 

Током школске 

године 

Јануарски дани просветних 

радника 

Министарство просвете Наставници, представници 

стручних већа 

Према календару 

организатора 

Менторски рад школа Наставници-почетници Током школске 

године 

Састанци стручних већа Стручна већа школе Чланови већа Током школске 

године 

Састанци стручних сарадника Актив стручних 

сарадника 

Стручни сарадници Током школске 

године 

Консултације са Просветним 

саветницима Министарства 

просвете 

 Директор,стручни 

сарадници и наставници 

По потреби 

Индивидуално усавршавање 

наставника и запослених 

 Запослени Током школске 

године 

Посета сајмовима (књига, учила, 

науке, технике…) 

школа Наставници и други 

запослени радници 

Према календару 

организатора 

Праћење педагошких и 

стручних часописа 

Претплата преко школе Стручна служба и наставници Током школске 

године 

 

План стручног усавршавања 

секретара Економско-трговинске школе у Параћину у школској 2022/2023.години 

 

У току школске 2022/2023 године планиране области стручног усавршавања секретара школе су: 

- прописи из области образовања и васпитања и радног законодавства 

- управни поступак и управни спор 

- канцеларијско пословање 

- јавне набавке 

- прописи из области заштите података  личности 

- прописи из области спречавање корупције 



Годишњи план рада 

 

 

69 

 

 

- прописи из области родне равноправности 

-  прописи из области доступности информацијама од јавног значаја прописи из области архивске грађе и архивске делатности 

 

Стручно усавршавање реализује се у току школске године, у терминима и на локацијама које одреди носилац програма или у 

школи-Параћину. 
 

План стручног усавршавања   секретара Економско-трговинске школе у Параћину у школској 2022/2023.години 

 

У току школске 2022/2023 године планиране области стручног усавршавања секретара школе су: 

- прописи из области образовања и васпитања и радног законодавства 

- управни поступак и управни спор 

- канцеларијско пословање 

- јавне набавке 

- прописи из области заштите података  личности 

- прописи из области спречавање корупције 

- прописи из области родне равноправности 

-  прописи из области доступности информацијама од јавног значаја прописи из области архивске грађе и архивске делатности 

 

Стручно усавршавање реализује се у току школске године, у терминима и на локацијама које одреди носилац програма или у 

школи-Параћину. 
 

6. 5.   План  рада Стручног актива за развојно планирање 

 

  На основу извештаја о самовредновању Стручни актив је  школске2020/21. године (новембар ) развио и  предложио развојни план школе за  период 

2021/2024.г. органу управљања школе. Развојни план школе је усвојен и почело се са његовом применом од новембра  школске 2020/21.План активности 

за ову школску годину: 1.  Израда акционог плана РПШ за ову школску годину – до 15. септембра, 2. Израда плана пројектних активности за 

пројекат „Препознај, промовиши, прошири! 3. Израда извештаја о реализацији школског развојног плана. Планирани број састанака 10. 
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  6. 6.  План рада Стручног актива за развој школског програма 

Тим сачињавају следећи чланови: 

1) Аранђеловић Сузана-координатор  

2)Милошевић Сузана 

3)Богдановић Валентина 

4)Радичевић Тамара 

5)Анђелић Зорица 

6)Поповић Ана 

7)Милојковић Јасна 

8)Браловић Александар 

 

На основу  „Службенoг  гласника РС“, број 101/2017 и „Службенoг гласника РС“, број 129/2021 чланови овог Тима су израдили нови Школски програм 

који ће се примењивати у периоду од 2022. до 2026.год. Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава ученике ради 

стицања знања, вештина и ставова неопходних за даље образовање и запошљавање, успоставља организациону структуру 

засновану на тимском раду и одговорности сваког запосленог за 

остваривање утврђених циљева, као и повезивање са послодавцима  и 

удружењима послодаваца и преузимање свог дела одговорности за развој 

друштвене средине. 

 

Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира, програмира и реализује свој рад. 

 

 Задатак тима у овој школској години  је да прати реализацију овог програма и да, уколико је потребно поједине делове школског програма иновира  и 

надограђују у току његовог остваривања тј. ради анексе програма. 

 

 Тим ће пратити реализацију  следећих садржаја Школског програма: 

1) циљеве школског програма 

2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које 

школа остварује и језик на коме се остварује програм 

3) обавезне предмете, изборне програме и модуле по образовним 

профилима и разредима 

4) начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и 

стандарда  образовних постигнућа  , начин и поступак остваривања 

прописаних планова и програма наставе и учења, програма других 

облика стручног образовања и врсте активности у образовно- 

васпитном раду 
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5) програм допунске, додатне и припремне наставе 

6) програме и активности којима се развијају способности за решавање 

проблема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање 

предузетничког духа 

7) факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и 

активности којима се остварују 

8) програм културних активности школе 

9) програм слободних активности 

10) програм каријерног вођења и саветовања 

11) програм заштите животне средине 

12) програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и 

програме превенције других облика ризичног понашања и програм 

заштите од дискриминације  

13) програм школског спорта 

14) програм сарадње са локалном самоуправом 

15) програм сарадње са породицом 

16) програм излета и екскурзија 

17) програм безбедности и здравља на раду 

17а) смернице за прилагођавање и пружање додатне подршке  

18) друге програме од значаја за школу. 

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по 

индивидуалном образовном плану чине прилог школског програма. 

 

  6. 7. Планови рада стручних сарадника 

6. 7. 1. План рада стручног сарадника – педагога 

 

ОБЛАС

Т РАДА 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ   И 

ДИНАМИКА 

САРАДНИЦИ 

П
Л

А
Н

И
Р

А
Њ

Е
 

И
 

П
Р

О
Г

Р

А
М

И
Р

А
Њ

Е
 

О
Б

Р
А

З

О
В

Н
О

-

В
А

С
П

И

Т
Н

О
Г

 

Р
А

Д
А

 

Учествовање у изради анекса школског програма  До 15. септембра Директор 

Учествовање у евалуацији реализације циљева и активности из РПШ До 15. септембра Тим за самовредновање, 

директор 
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Учествовање у планирању (и спровођењу ) самовредновања Од октобра до јуна Тим за самовредновање, стр. 

Актив за РПШ, директор 

Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових 

појединих делова (организација и облици рада – стални, повремени, 

посебни, редовни и приоритетни задаци, програма стручних органа и 

тимова, стручног усавршавања, рада стручних сарадника, сарадње са 

породицом, сарадње са друштвеном средином, превентивних 

програма...) 

До 14. септембра Директор, 

психолог,руководиоци тимова, 

наставник информатике 

Припремање годишњег  и месечних  планова рада педагога континуирано / 

Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања 

потреба деце, ученика, родитеља, локалне самоуправе 

Друго полугодиште – до почетка 

јуна 

директор 

Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за 

ученике 

Од септембра до краја октобра Тим за инклузију, директор, 

родитељи, УП,  ШУ 

Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са 

другим институцијама, 

Континуирано у складу са 

активностима 

директор, психолог 

Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради 

обезбеђивања њиховог финансирања и примене 

У зависности од понуђених 

конкурса и потреба школе 

Директор, тим за пројекте 

Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и 

других облика образовно-васпитног рада, 

 

До 15. маја Задужени наставници за 

реализацију угледног, огледног 

или отвореног часа  

Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, 

наступа деце, односно ученика, медијског представљања и слично 

У складу са планом и по потреби Чланови Тима за слободне 

активности, директор, 

наставници 

Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, 

додатног рада, практичне наставе, плана рада одељењског  

старешине, секција 

До 15. септембра Наставници, одељењске 

старешине 

Планирање  набавке стручне литературе, периодике и учешће у 

набавци и изради дидактичког материјала, наставних средстава  

Септембар  Директор, руководиоци 

тимова/стручних већа 
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 Праћење реализације образовно-васпитног  рада квартално психолог 

Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и 

ефикасности нових организационих облика рада, 

квартално Директор, наставници 

Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области и активности рада установе 

До краја првог полугодишта Психолог, директор, Тим за 

самовредновање 

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и квартално Тим за инклузију, родитељи, 
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индивидуалног образовног плана, директор 

Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма 

увођења у посао  наставника, стручног сарадника 

У зависности од одлуке директора  

Учешће у изради делова годишњег извештаја о раду школе у 

остваривању свих програма васпитно–образовног рада (програма 

стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних 

програма, рада педагошко – психолошке службе, сарадње са 

породицом, сарадње са друштвеном средином, праћење рада 

стручних већа, тимова),  

Од завршетка наставе до 15. 

септембра  

Психолог 

директор 

Учествовање у праћењу реализације остварености општих и 

посебних стандарда рада школе 

квартално  директор, психолог, педагошки 

колегијум 

Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и матурским испитима и праћење даљег 

кретања ученика након завршетка средње школе 

 

Од јуна до почетка септембра 2021. Одељењске старешине, УП, 

ученици, Тим за слободне 

активности 

Праћење поступака  и ефеката оцењивања ученика Два пута у току школске године Стручна већа, тимови по 

областима, психолог, директор 

Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за 

побољшање школског успеха 

Два пута у току школске године Стручна већа, тимови по 

областима, одељењска већа, 

психолог, директор 

 

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим 

периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање 

Након класификационих периода психолог 
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Пружање стручне помоћи  наставницима  на унапређивању квалитета 

васпитно – образовног рада, односно наставе увођењем иновација и 

иницирањем коришћења савремених метода  и облика рада ( уз 

проучавање програма и праћење стручне литературе) 

Април Стручно веће наставника 

друштвених наука 

Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање  и 

израду плана професионалног развоја и напредовања у струци 

Континуирано, кроз свакодневне 

контакте 

наставници 

Анализирање реализације праћених  часова редовне наставе у школи 

и других облика образовно- васпитног рада којима је присуствовао и 

давање предлога за њихово унапређење 

10 часова посетити у 1. и још 10 у 2. 

полугодишту 

наставници 

Праћење начина вођења педагошке документације наставника континуирано Директор,психолог 

Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и инструмената оцењивања ученика  

континуирано наставници 
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Пружање помоћи  наставницима у осмишљавању рада са ученицима 

којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно 

ученицима са тешкоћама у развоју), 

континуирано Наставници, стручна већа, 

психолог 

Оснаживање наставника за рад саученицима из осетљивих 

друштвених група кроз развијање флексибилног става према 

културним разликама и развијање интеркултуралне осетљивости  и 

предлагање поступака који доприносе њиховом развоју,  

континуирано психолог 

Оснаживање  наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности 

стручних већа, актива и тимова  

континуирано Психолог, директор 

РАД  

СА 

УЧЕН

ИЦИМ

А 

Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака 

професионалне оријентације и каријерног вођења и унапређивање 

тога рада,  

2.полугодиште, по потреби и раније психолог 

Пружање помоћи  наставницима  у реализацији огледних и угледних 

активности, односно часова и примера добре праксе, излагања на 

састанцима већа, актива, радних група, стручним скуповима и 

родитељским састанцима  

У складу са планом реализације 

ових часова 

Психолог, директор 

Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили 

разред, рад са ученицима око промене смерова, преласка ученика 

између школа,  промене статуса из редовног у ванредног ученика 

Септембар, по потреби Психолог, директор, одељењски 

старешина 

Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког 

парламента и других ученичких организација,  

континуирано Подтим за рад са УП, директор 

Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у 

учењу и понашању, 

квартално Психолог, предметни 

наставници 

Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу Друго полугодиште, октобар Одељењске старешине 

Анализирање и предлагање мера за  унапређивање ваннаставних 

активности 

Крај наставне године Тим за слободне активности 

Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите 

пројекте и активности стручних и невладиних организација,     

По потреби Екстерни партнери 

Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног 

решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота 

квартално Тим за заштиту ученика од 

насиља, директор 

Учествовање у изради педагошког профила  ученика за ученике 

којима је потребна додатна подршка израда индивидуалног 

До октобра Тим за инклузију 
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образовног плана 

Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада 

школе и помоћ у њиховој реализацији, 

По потреби У. Парламент, директор 

Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше 

повреду правила понашања у школи или се не придржава одлука 

директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет 

часова, односно који својим понашањем угрожава друге у 

остваривању њихових права 

континуирано Одељењске 

старешине,родитељи 

Р
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Припрема и реализација родитељских састанака,трибина,радионица 

са стручним темама, 

Једна трибина годишње Екстерни партнери, психолоог 

Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе 

(васпитно – образовни рад, односно настава, секције, предавања, 

пројекти...) и партиципација у свим сегментима рада установе, 

 

Током наставне године, најмање 2 

пута 

Директор, одељењске 

старешине, психолог 

Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, 

односно ученицима  са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, професионалној оријентацији, 

Континуирано по потреби Психолог, директор 

Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља 

и давање предлога по питањима која се разматрају на савету. 

По потреби  Директор, психолог 
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Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању 

постојеће васпитно- образовне, односно образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за 

унапређење 

континуирано Директор, психолог, стр. 

Сарадници из других школа 

Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада 

стручних тимова и комисија и редовна размена информација, 

континуирано Директор, психолог 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком 

планирању активности, изради стратешких докумената установе, 

анализа и извештаја о раду школе 

Континуирано  Директор, психолог 

Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања 

вођења педагошке документације у установи 

континуирано , психолог, директор 

Сарадња са директором и психологом на планирању активности у 

циљу јачања наставничких и личних компетенција 

континуирано Директор, психолог 

Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима детета, односно 

ученика на координацији активности у пружању подршке ученицима  

По потреби Директор, психолог 
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за које се доноси индивидуални образовни план 

Сарадња са директором и психологом по питању приговора и 

жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на 

оцену из предмета и владања. 

 

По потреби Директор, психолог 
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Учествовање у раду наставничког већа,   (давањем саопштења, 

информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни 

рад и јачање  наставничких компетенција) 

континуирано  

Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија  на нивоу 

установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, 

програма или пројекта. Учествовање у раду педагошког колегијума и 

стручних актива за развојно планирање и развој школског програма 

континуирано  

Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа 

установе. 

континуирано Педагошки колегијум, 

директор, психолог 
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Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, 

културним и другим  установама које доприносе остваривању циљева 

и задатака  образовно-васпитног рада установе 

континуирано  

Активно учествовање  у раду стручних друштава, органа и 

организација 

Континуирано у Форуму стручних 

сарадника педагога (уколико 

настави са радом ), Педагошком 

друштву Србије 

Форум стручних сарадника 

педагога, ПДС 

Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и 

организацијама које се баве програмима за младе 

континуирано Канцеларија за младе, 

Општински одбор за 

превенцију болести зависности, 

Црвени Крст... 

Сарадња са националном службом за запошљавање По потреби директор 
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Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу 

континуирано психолог 
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Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење 

наставе и васпитних активности  на нивоу школе 

континуирано  

Прикупљање података о ученицима и чување  материјала  који 

садржи личне податке о ученицима у складу са етичким кодексом 

педагога 

Континуирано и по потреби  

Стручно усавршавање континуирано  

   

 

 

 

 

 

6. 7. 2. План рада стручног сарадника – психолога 

 
ЦИЉ 

 

 Психолог школе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-

васпитног рада у школи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о 

основама система образовања васпитања, као и посебним законима.  

  

ЗАДАЦИ  

 

- Стварање оптималних услова за развој ученика и остваривање васпитно-образовног рада,  

- Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика, 

- Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја,  

- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, 

економичности и флексибиолности рада школе,  

- Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа ученика и предлагање мера за унапређивање,  

- Подршка отворености школе према педагошким иновацијама,  

- Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља, односно старатеља,  

- Сарадња са другим  институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за школу,  

- Стално стручно усавршавање и праћење развноја психолошке науке и праксе. 
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I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ, ОДНОСНО ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

ДИНАМИКА 

САРАДНИЦИ 

Учествовање у припреми развојног плана и школског програма до 15.септембра директор 

педагог 

 

Учествовање у изради годишњег плана рада. Учествовање у приреми делова годишњег 

плана рада школе који се односе на планове и програме: подршке ученицима, заштите 

ученика од насиља, злостављање и занемаривање, подизање квалитета знања и вештина 

ученика, стручно усавршавање запослених, сарадња школе и породице 

до 15.септембра педагог 

 

Израда Извештаја о раду школе до 15.септембра директор 

педагог 

руководиоци тимова 

предметни наставници 

одељењске старешине 

Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и предлога пројеката који могу 

допринети унапређивању квалитета васпитања и образовања  

 

током школске године директор 

педагог 

Тим за писање пројекта 

Припремање плана посете психолога васпитно образовним активностима у школи.  

 

током школске године  

 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНО, ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

ДИНАМИКА 

САРАДНИЦИ 

Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног, односно образовно-васпитног 

рада школе и предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и успешности 

установе у задовољавању образовних и развојних потреба ученика,  

 

квартално педагог 

Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у развоју и учењу  

 

током школске године одељењске старешине 

предметни професори 

родитељи 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе, остваривање свих програма васпитно-

образовног рада, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивих 

програма, рада психолошко-педагошке службе, сарадња са породицом, сарадња са 

до 15.септембра директор 

педагог 

председници стручних 
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друштвеном средином тимова 

педагошки Колегијум 

 

Иницирање различитих истраживања ради унапређивања образовно-васпитног рада,  

 

током школске године заинтерсовани наставници 

 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

ДИНАМИКА 

САРАДНИЦИ 

Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за подстицање целовитог 

развоја ученика 

током школске године директор 

наставници 

родитељи 

 

Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији непосредног образовно-

васпитног рада са ученицима; избора и примене различитих техника учења; ефикасног 

управљања процесом учења; избора поступака посматрања и праћења напредовања деце у 

учењу и развоју, односно вредновања ученичких постигнућа; стварања подстицајне 

атмосфере у групи, односно на часу 

током школске године наставници 

Пружање подршке и јачању наставничких компетенција у областима: комуникација и 

сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности ученика 

током школске године 

нарочито на почетку 

наставници 

стручна већа 

тимови 

одељењске старешине 

Саветовање наставника у индивидуализацији васпитно-образовног рада, односно наставе 

на основу уочених потреба, интересовања и способности деце, односно психолошке 

процене индивидуалних карактеристика ученика 

током школске године 

 

наставници 

Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности (талентовани и 

обдарени) кроз упознавање са карактеристикама тих ученика (способности, мотивација, 

стил учења, интересовања, вредности, особине личности) и предлагање поступака који 

доприносе њиховом даљем развоју 

током школске године наставници 

Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен психолошки 

узрок неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и појава неадаптивних 

облика понашања и предлагање мера за њихово превазилажење  

 

током школске године педагог 

тимови 

 наставници 

одељењске старшине 

 

Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и склоности ученика у 2.полугодишту одељењске старешине 
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који су у функцији развоја професионалне каријере ученика  

 

тим за каријерно вођење 

Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно старатељима током школске године наставници 

родитељи 

Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни рад са приправницима у 

процесу увођења у посао и лиценцирање. 

 

 

током школске године наставници-приправници 

наставници-ментори 

 

IV РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА  

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

ДИНАМИКА 

САРАДНИЦИ 

Учешће у праћењу ученичког напредовања у развоју и учењу током школске године одељењске старешине 

родитељи 

Испитивање општих и посебних способности, особина личности, когнитивног стила, 

мотивације за школско учење, професионалних опредељења, вредносних оријентација и 

ставова, групне динамике одељења и статуса појединца у групи, психолошких чинилаца 

успеха и напредовање ученика и одељења, применом стандардизованих психолошких 

мерних инструмената и процедура, као и других инструмената процене ради добијања 

релевантних података за реализацију непосредног рада са ученицима и других послова у 

раду са наставницима, родитељима и институцијама   

 

током школске године  

Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, 

емоционалне и социјане тешкоће, проблема прилагођавања, проблеме понашања 

током школске године 

по потреби 

одељењске старешине 

предметни наставници 

родитељи 

Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених група по потреби наставници 

директор 

Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и вредности 

потребних за живот у савременом друштву: стратегија учења и мотивација за учење, 

вештине самосталног учења, концепт целоживотног учења, социјалне вештине 

(ненасилна комуникација, конструктивно решавање проблема), здрави стилови живота, 

вештине доношења одлука и друго),  

 

током школске године одељењске старешине 

Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним информисањем и у 2.полугодишту тим за каријерно вођење 
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саветовањем 

Пружање психолошке помоћи ученику, групи, односно одељењу у акцидентим кризама По потреби одељењски старешине 

Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања 

у школи или се не придржавају одлуке директора и органа школе, неоправдано изостану са 

наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожавају друге у остваривању 

њихових права 

током школске године одељењске старешине 

родитељи 

тим за заштиту деце од 

насиља... 

 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

ДИНАМИКА 

САРАДНИЦИ 

Саветодавни рад са родитељима ученика који имају различите тешкоће у развоју, учењу и 

понашању 

по потреби родитељи 

Саветодавни рад и усмеравање родитеља чија деца врше повреду правила понашања у 

школи и којима је одређен појачан васпитни рад 

по потреби Родитељи 

Тим за заштиту ученика од 

насиља... 

Сарадња са Саветом родитеља по потреби, информисање родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на Савету 

током школске године Савет родитеља 

Пружање психолошке помоћи родитељима чија су деца у акцидентној кризи.  

 

по потреби одељењске старешине 

родитељи 

Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од значаја за упознавање 

детета, односно ученика и праћење њиховог развоја 

септембар-новембар одељењске старешине 

родитељи 

 

 

VI  РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА  

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

ДИНАМИКА 

САРАДНИЦИ 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената школе, прегледа, 

извештаја и анализа 

током школске године 

највише септембар 

директор 

педагог 

стручни сарадници ОШ и 

СШ 

Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању трибина, предавања, 

радионица за ученике, запослене, родитеље 

током школске године директор 

педагог 

Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао  

наставника односно стручног сарадника 

у току школске године комисија за проверу 

савладаности програма 
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VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

ДИНАМИКА 

САРАДНИЦИ 

Учествовање у раду тимова школе  

 

у току школске године тимови школе 

Учествовање у раду васпитно-образовног, односно Наставничког, односно Педагошког 

већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање 

васпитачких, односно наставничких компетенција),  

 

током школске године Наставничко веће 

Педагошко веће 

Учествовање у раду стручних актива и педагошког колегијума током школске године стручни активи 

Педагошки колегијум 

Предлагање мера за унапређивање рада стучних органа.  

 

Током школске године стручни органи 

 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

ДИНАМИКА 

САРАДНИЦИ 

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за 

остваривање циљева образовно-васпитног рада 

Током школске године Образовне,здравствене.соц

ијалне институције 

Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за остваривање циљева 

образовно-васпитног рада 

Током школске године Локална заједницс 

Друштвена средина 

  

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

ДИНАМИКА 

САРАДНИЦИ 

Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада психолога и 

психолошки досије ученика 

током школске године  

Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализма, истраживањима, психолошким 

тестирањима, посећеним активностима, односно часовима и друго  

 

током школске године Натавничко веће 

тимови 

стручни активи 

наставници 
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Стручно усавршавање праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем у 

активностима струковног удружења (Друштво психолога Србије, секције психолога у 

образовању, подружнице), похађањем акредитованих семинара, , разменом искуства и 

сарадњом са другим психолозима у образовању 

током школске године ДПС,подружнице 

психолога,стручни 

сарадници из других школа 

наставници 

организатори семинара 

 

 

6. 7. 3. План рада стручног сарадника библиотекара 
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ОБЛАСТ 

РАДА 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ   

И ДИНАМИКА 

САРАДНИЦИ 

I 
П

л
а
н
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р
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њ

е 
и

 

п
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и
р

а
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е 
о
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в
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и
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н

о
г
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а
д

а
 

 

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и 

стручне сараднике 

септембар Директор, педагог, 

наставни кадар 

2. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова септембар педагог 

3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци септембар Наставни кадар, педагог 

4. Израда програма рада библиотечке секције септембар Педагог, насатвни кадар 

5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за 

реализацију наставе и образовно-васпитног рада 

септембар Директор, педагог, стручни 

тимови 

II
П

р
а

ћ
ењ

е 
и

 в
р

ед
н

о
в

а
њ

е 

о
б

р
а
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в

н
о
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а
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и

т
н

о
г
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а
д
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1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе Септембар, јун Педагог, директор, стручни 

тим за развојно планирање 

2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме 

рада школе 

Септембар-јун  педагог 

3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности 

( теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и 

др. ) 

Септембар-јун Педагог, наставни кадар 

4.Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата 

сопственог истраживачког рада 

Септембар-јун Педагог, наставни кадар, 

стручна већа природних и 

друштвених наука 

5.Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем 

критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнањаи осећаја за естетске 

вредности 

Септембар-јун Педагог, стручна већа 

природних и друштвених 

наука 

 

II
I 

Р
а
д

 с
а
 

н
а

ст
а
в

н
и

ц
и

м
а
 

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике 

образовноваспитног рада 

Септембар-јун Наставни кадар 

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора 

информација 

Септембар-јун Наставни кадар 

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци  Септембар-јун Наставни кадар 

4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире и коришћења Новембар Наставни кадар  
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наставничко-сарадничког дела школске библиотеке 

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе Септембар-јун Наставни кадар, педагог 

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке у новоиздатим књигама, 

стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим издањима, 

ауторима, акцијама и јубилејима и усмено или писмено приказивање појединих књига и 

часописа 

Септембар-јун Стручни тимови, наставни 

кадар 

IVРад са 

ученици

ма 

1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих 

врста информација у настави и ван ње 

Септембар-јун Стручни тимови, наставни 

кадар 

2. Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у складу 

са њиховим способностима и интересовањем 

Септембар-јун Стручни тимови, наставни 

кадар 

3. Пружа помоћ ученицима код учења ван школе и усвајању метода самосталног рада на 

тексту и другим материјалима  

Септембар-јун Наставни кадар, педагог 

4. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме Септембар-јун Наставни кадар, педагог 

5. Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског 

цитирања 

Септембар-јун Наставни кадар, педагог 

6. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и 

упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.) и 

омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално 

коришћење 

Септембар-јун Наставни кадар, стручни 

тимови 

 7. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да 

развијају навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним 

културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама 

(читање, беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним књигама, развијање 

комуникације код ученика и сл.) 

Септембар-јун Педагог, психолог, стручни 

тимови 
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8. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке пимености ученика, 

развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама  и 

изворима сазнања и осећаја за естетске вредности 

Септембар-јун Информатичари, наставни 

кадар 

9. Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, на реализацији школских 

пројеката ( Здрав живот, Екологија, Толеранција, Школа без насиља, Дечија права и друго). 

Септембар-јун Педагог, психолог, стручни 

тимови 

V
Р
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д
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р
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д

и
т
ељ

и
м

а
 1. Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким 

интересовањима и потребама ученика , ради развијања читалачких и других навика ученика у 

формирању личних и породичних библиотека  

Октобар, јануар, 

април, јун 

Родитељи, стручни тим, 

педагог 

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика Октобар, јануар, 

април, јун 

Родитељи, стручни тим, 

педагог 

V
I 
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о
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р
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т
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о
ц
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ч
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и
к
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1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези 

с набавком у коришћењу књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом рада 

школске библиотеке 

Септембар-јун Наставни кадар, педагог, 

психолог, директор 

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне 

литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе 

Септембар-јун Наставни кадар, педагог, 

психолог 

3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености  и упућивање на критички и 

креативни однос ученика приликом коришћења извора 

Септембар-јун Наставни кадар, педагог, 

психолог 

4. Припрема заинтереованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби, 

креативних радионица; за организовање књижевних сусрета и других културних догађаја, као 

и еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих облика 

зависности 

Септембар-јун Наставни кадар, педагог, 

психолог 

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју користе 

ученици, наставници и стручни сарадници 

Септембар-јун Стручни тимови, стручни 

сарадници 

6. Припремање за организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, 

разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси 

обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету (Месец књиге, Светски дан 

Септембар-јун Стручни тимови, стручни 

сарадници 
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књиге, Дечија недеља, Дан писмености, Дан матерњег језика, Јубилеј школских библиотека и 

школских библиотекара и др.) 

7. Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе. Септембар-јун Стручни тимови, стручни 

сарадници 

V
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1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског 

програма, на реализацији наставе засноване на истраживању - пројектне наставе 

Септембар-јун Стручни тимови, стручни 

сарадници 

2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора Септембар-јун Стручни тимови, стручни 

сарадници, директор 

3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову 

књижевног фонда 

Септембар-јун Стручни тимови, стручни 

сарадници, директор 
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1. Сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама на територији 

локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије по питању размене и 

међубиблиотечке позајмице 

Септембар-јун Локална самоуправа, 

градска библиотека, 

средње школе, директор 

2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе Септембар-јун Локална самоуправа, 

градска библиотека, 

средње школе, директор 

3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама  Септембар-јун Музеј, Туристичка 

организација града, 

Културни центар, школе 

 

4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава у 

локалној самоуправи и Републици Србији 

Септембар-јун Друштво школских 

библиотекара Србије 

IX
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 1. Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања података у 

вези с наставним предметима и стручно-методичким образовањем и усавршавањем наставника 

и сарадника, вођење збирки и посебних фондова 

2. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци 

3. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара  - анализа и 

вредновање рада школске библиотеке у току школске године 

4. Стручно усавршавање- учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима 

узимају учешће и школски библиотекари  

Септембар-јун Педагог, директор, 

наставни кадар, стручна 

већа 
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6. 8.  План  рада  органа руковођења 

 

6. 8. 1.  План рада директора школе 

 
Директор школе ће у наредној школској години радити следеће послове: 

 Бринути се о законитости рада школе 

 Вршити целокупну организацију рада и наставе у школи 

 Радити на усклађивању аката школе у складу са новим прописима 

 Водити целокупну финансијску политику школе 

 Радити на изради аката школе – годишњем плану, извештаја о раду, ЦЕНУСА и осталог 

 Сарађивати са социјалним патнерима (Локална самоуправа, Заједница школа, Национална служба запошљавања, предузећа, Министарство 

просвете и науке и остали) 

 Бавити се инструктивно педагошким радом 

 Сарађивати са родитељима, ученицима, ученичким парламентом 

 Сарађивати са социјалним партнерима (предузећима, организацијама, установама) 

 Остали послови везани за васпитно образовни рад 

План рада директора је саставни део Годишњег плана рада школе и даје се у прилогу. 

 

6. 9. План рада органа управљања 

Састав Школског одбора 
Име и презиме  Ко је овлашћени предлагач 

1. Драгана Јанићијевић ... локална самоуправа 

2. Миљана Бракочевић ...локална самоуправа 

3. Зорана Ђорђевић ... локална самоуправа 

4. Александра Ђорђевић ... Савет родитеља 

5. Јелена Милетић ... Савет родитеља 

6. Драгана Динић ... Савет родитеља 

7. Сузана Милошевић ... Наставничко веће 

8. Ракић Марија ...Наставничко веће 

9. Богдановић Валентина ... Наставничко веће 
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У току школске 2025/26. истиче мандат овом сазиву Школског одбора. 
 

Председник Школског одбора:   Валентина Богдановић 

Време 

реализације 

Активности/теме/садржаји Начин реализације Носиоци 

реализације и 

сарадници 

Септембар - Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада 

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за текућу школску годину 

-Анализа услова за одвијање обр.-васп. Рада школе 

-Усваја извештај о раду директора, РПШ , самовредновању, реализацији 

Школског програма, Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, зл. И 

занемар. 

 

Увидом и анализом докумената који се 

разматрају и  усвајају 

 

Дискусије на седницама 

 

Чланови ШО 

 

 

Председник ШО 

Октобар -Давање мишљења директору школе за избор наставника 

-Разматрање и усвајање предлога финансијског плана за 2023.г. 

Увидом и анализом докумената који се 

разматрају и  усвајају 

 

Дискусије на седницама 

Чланови ШО 

 

 

Председник ШО 

Децембар -Разматрање Извештаја о анализи успеха ученика у 1. полугодишту 

-доношење Финансијског плана и Плана јавних набавки за 2023.г., Плана и 

програма рада школе 

-Утврђивање предлога плана уписа за школску 2023/24. 

Увидом и анализом докумената који се 

разматрају и  усвајају 

 

Дискусије на седницама 

Чланови ШО 

 

 

Председник ШО 

Фебруар -Разматрање и усвајање Извештаја о пословању школе за 2022 

 

Увидом и анализом докумената који се 

разматрају и  усвајају 

 

Дискусије на седницама 

Чланови ШО 

 

 

Председник ШО 

Март Обезбеђивање материјалних и других услова за несметан рад школе Увидом и анализом докумената који се 

разматрају и  усвајају 

 

Дискусије на седницама 

Чланови ШО 

 

 

Председник ШО 

Април -Анализа успеха на крају 3. класификационог периода Увидом и анализом докумената који се 

разматрају и  усвајају 

 

Дискусије на седницама 

Чланови ШО 

 

 

Председник ШО 

Мај -Одлучивање о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо и текуће 

одржавање 

Увидом и анализом докумената који се 

разматрају и  усвајају 

 

Дискусије на седницама 

Чланови ШО 

 

 

Председник ШО 

Јун Предлог за ребаланс буџета 

-Анализа успеха ученика 

Усвајање евент. Допуна Школског програма 

Увидом и анализом докумената који се 

разматрају и  усвајају 

 

Чланови ШО 
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Дискусије на седницама Председник ШО 

Јул -Усвајање Извештаја о пословању школе за период јануар-јун  Увидом и анализом докумената који се 

разматрају и  усвајају 

 

Дискусије на седницама 

Чланови ШО 

 

 

Председник ШО 

Август Анализа уписа ученика 1. разреда за школску2023/24. Увидом и анализом докумената који се 

разматрају и  усвајају 

 

Дискусије на седницама 

Чланови ШО 

 

 

Председник ШО 

 

7.  Глобални и оперативни планови наставника 

 
Индивидуални планови и програми рада наставника за школску 2022/23. г. су саставни део Годишњег плана рада и дају се као прилог уз Годишњи план 

рада школе. 

 

 

8.   План рада одељењских старешина 

 
Одељењски старешина је педагошки, организациони и административни руководилац одељења. Његова улога се одвија кроз остваривање следећих 

задатака: 

-подстицање самоиницијативности ученика у одељењу 

-неговање критичког и самокритичког односа међу члановима одељењске заједнице 

-подстицање, неговање и развијање другарства. Толерантности и солидарности међу ученицима 

-Усмеравање одељењског колектива ка заједничком циљу  

-стварање услова за успешно решавање свих проблема у одељ. Колективу 

-мобилише, подстиче ученике за позитивне акције 

У реализацији појединих садржаја рада одељењског старешине помоћ ће пружити стручни сарадници, предметни наставници, родитељи ученика, 

директор школе... 

Одељењске старешине су у обавези да одрже најмање по 35 часова, односно 32 часа у завршном разреду 

Врем. Садржаји / теме 



Годишњи план рада 

 

 

91 

 

 

одреднице 

Септембар -Упознавање ученика са организацијом рада школе, наставним планом, распоредом часова, набавком уџбеника и прибора 

-Упознавање ученика са Правилником о правима, дужностима, обавезама и одговорности ученика и родитеља – Кодекс 

понашања 

-Преглед и комплетирање документације ученика 

-Бележење наставних предмета у дневник рада 

-Избор руководства одељ. Заједнице 

-упознавањње социјалних, здравствених, стамбених, породичних и осталих прилика које могу да делују на успех ученика 

-идентификација ученика за додатни и допунски рад 

-припрема екскурзије и одлазак на екскурзију 

Октобар -испитивање интересовања ученика за слободне активности 

-са ученицима сачинити Кодекс понашања за одељење 

-Радионица – Методе и технике успешног учења – стручни сарадници 

-праћење и вођење евиденције похађања наставе, појачан васпитни рад са ученицима који чешће изостају са наставе 

-праћење оцењивања ученика 

-индивидуални разговори са родитељима и ученицима – по потреби 

Новембар -припрема за седницу одељењског већа 

-припрема за родитељски састанак 

-праћење ефеката додатне и допунске наставе 

-ажурирање документације 

-Анализа успеха ученика 

-анализа изостајања ученика са наставе 

-Радионица : Штетно деловање алкохола и дувана – психолог 

Децембар -Припрема за седницу одељењског већа 

-Уписивање оцена, изостанака и других педагошких мера у ђачку књижицу 

-попуњавање Матичне књиге 

Јануар -Светосавска свечаност 

-Динамика рада у 2. полугодишту 

Фебруар -Понашање ученика у школи и на јавном месту 

-разговор о уредности и чистоћи одеће и учионице 

-подела задужења у одељ. Заједници 

Организација слободног времена - разговор 

Март - праћење остварених резултата ученика у учењу 

-анализа додатне и допунске наставе 

-сарадња са наставницима из одељењског већа  
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Април -Припрема за седницу одељењског већа 

-Прирема за родитељски састанак 

-индивидуални разговори са родитељима 

-појачани васпитни рад са ученицима који изостају неоправдано изостају из школе 

-решавање евент. Проблема. 

-предлог маршуте и програма екскурзије ученика 

Мај --организовање и укључивање у све школске активности 

-припрема матурске вечери 

-припрема и учешће у комисији за испите и матурски испит 

-праћење степена реализације наставних часова и наставних програма 

Јун - закључивање оцена 

-припрема за седницу одељењског већа 

Припрема за родитељски састанак 

-учествовање у организацији припремне наставе 

-средђивање педагошке документације 

-учествовање у организацији поправних испита 

Август -учествовање у организацији поправних испита 

-сређивање целокупне одељењске документације 

-упис ученика у наредни разред 

 

Одељењске старешине су припремиле планове рада одељењског старешине и они су саставни део ГП и налазе се у прилогу 

 

 

9 . План рада Ученичког парламента 

Динамика Садржаји 

Септембар Формирање скупштине Ученичког парламента 

Формирање одбора и избор Председника 

Израда плана рада Ученичког парламента 

Упознавање парламентараца са Статутом У. парламента – евентуалне измене 

Упознавање са пословником о раду У. парламента и евентуалне измене 

Октобар Акција добровољног донирања књига библиотеци „Поклони књигу“ 

Организација поводом «Дана интересовања» 

Новембар Учешће у обележавању Међународног дана средњошколаца – 17. новембра – ПЛАКАТ СА ЛЕПИМ ПОРУКАМА 
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Учешће у обележавању Дана школе (изложба одељењских плаката) 

Обележавање Дана просветних радника – 8. новембар – Ученици у улози наставника 

Децембар Прва помоћ– показна вежба – у сарадњи са Црвеним крстом или радионица Кликни безбедно 

Организација хуманитарног новогодишњег концерта 

Јануар Активност поводом прославе школске славе Св. Саве 

Анализа успеха у одељењима 

Фебруар Даљи рад на изради фејсбук странице – или анализа функционисања фејсбук странице 

Прва помоћ– показна вежба – у сарадњи са Црвеним крстом или радионица Кликни безбедно 

Март Обележавање Дана жена (у виду хуманитарне акције) 

Април Обележавање Светског дана здравља – помоћ психолога на тему „Виртуелне стварности“ 

Мај Разматрање могућности унапређења сарадње наставника и ученика 

Јун Праћење реализације програма рада Ученичког парламента 

Председник и потпредседник УП ће учествовати у раду Школског одбора, Наставничког већа, савета родитеља у складу са 

Законом о основама система образовања и васпитања 

 
Председник Ученичког парламента је ученица Анђела Марковић 4/3, 

- потпредседник је Катарина Марковић  4/2, 

- секретар је Нађа Савић 3/2, 

- благајник је  

- представници у Школском одбору су:Анђела Марковић 4/3 и  Катарина Марковић 4/2 

- представник у  СА за развојно планирање је Вељко Јованић 3/5 

За координацију рада Ученичког парламента задужен је тим за рад са УП. 

Добродошло је укључивање и  помоћ и других наставника, по потреби. 

Овај програм рада може претрпети измене у зависности од жеља чланова УП. 
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10.  ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОГ РАДА 

10. 1.  План унапређивања образовно-васпитног рада на основу Извештаја о самовредновању 

Акциони план  

за унапређивање квалитета рада школе у областима дефинисаним стандардима квалитета рада установе на основу Извештаја  о 

самовредновању 

 

Акциони план Тима за самовредновање; област 3. Образовна постигнућа ученика; Школска година 2022/23. 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Подстицати ученике за редовније похађање 

допунске наставе 
 

- Мотивисати ученике на редовним часовима 
- Разговарати са ученицима на часовима одељењског 

старешине 
- Информисати родитеље о предностима похађања 

допунске наставе 

предметни 

наставници, 

родитељи 

 - од. старешина 

Септембар-јун 

2022/23. 

Ажурно водити евиденцију о присуству 

ученика и напретку 

- Редовно уписивати часове допунске наставе 
- Редовно уписивати активности ученика на часовима 

допунске наставе 
- Редовно информисати родитеље о присуству ученика 

часовима допунске наставе и напретку 

предметни 

наставници, 

родитељи 

 - од. старешина 

Септембар-јун 

2022/23. 

Подићи квалитет допунске наставе, кроз 

менторски рад и индидуализацију рада. 

- Радити индивидуализацију на часовима допунске 
наставе 

предметни 

наставници, 

Септембар-јун 

2022/23. 

Подићи квалитет припремне наставе за 

полагање матурских испита/ менторски рад и 

радити на мотивисању ученика 

- Раније отпочети припреме за матутски испит и одредити  
менторе 

- Информисати ученике о значају матурског испита  
- Информисати родитеље о ангажованости ученика на 

припремној настави 

предметни 

наставници, 

родитељи 

 - од. старешина 

Новембар-јун 

2022/23. 
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АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Идентификовање даровитих и талентованих 

ученика, израда и рад по ИОП3 

- Радити индивидуализацију са даровитим ученицима на 
редовним часовима 

предметни 

наставници, 

Септембар-јун 

2022/23. 

 

 

 
АКЦИОНИ  ПЛАН ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 2022/23. 

 

 

ОБЛАСТ  настава и учење 

ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА 
 

 

ЦИЉЕВИ 

Завршити у току ове школске године самовредновање ОБЛАСТИ квалитета  - Настава и учење и Извештај о 

самовредновању 

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ 

1. припрема и анализа постојећих анкетних листића, чек листа, 

2. прикупљање и анализа документације 

3. Направити план и поделити задужења у вези спровођења самовредновања – испитивања наставника, 

ученика, родитеља... 

4. Анализа резултата, доношење закључака, формулисање Извештаја 

5. Презентовање Извештаја о самовредновању одговарајућим телима у школи 

6. Израда СВОТ анализе 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(за сваку активност посебно) 

 

1. До краја октобра 

 

2. До 10. новембра 

3. До 15. Новембра 

4. 4. Спровођење и анализа до 25 децембра 

5. До краја децембра  

6. До краја децембра 

 

КОНКРЕТНА ЗАДУЖЕЊА  
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( именом и презименом ко је 

задужен  за  коју активност) 

1. Чланови Тима за самовредновање, директор 

 

2. Чланови Тима за самовредновање, директор 

 

СПОЉНИ САРАДНИЦИ 

(локална самоуправа, партнери и др.) 

 

Савет родитеља 

Представници УП 

        

СРЕДСТВА (буџет, донације,...) 
 

/ 

ПОТЕШКОЋЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ 

(или евентуални узроци неуспеха и  предвиђене 

мере за превазилажење проблема) 

 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 
Од јуна до августа  

 

 

 

 

10.2. Акциони план подизања квалитета  на основу Развојног плана школе 

       1. Област квалитета: Планирање, програмирање и извештавање 
Област 

квалит

ета 

Циљ 

промене 

Активности Носиоци  Време Самовредновање реализованих активности 

Светлана Томић,  Бојан Јовановић и Мирјана Мијатовић 

носиоци време Критеријум/мерила/извори доказа 

1
. П

р
о

гр
ам

и
р

ањ
е,

 

п
л

ан
и

р
ањ

е 
и

 и
зв

еш
та

ва
њ

е
 

-У
ск

л
ад

и
ти

  д
ел

о
ве

  

Ш
ко

л
ск

о
г 

п
р

о
гр

ам
а 

и
 

Го
д

и
ш

њ
ег

 п
л

ан
а 

р
ад

а 
са

 

За
ко

н
о

м
, Р

П
Ш

  и
  

п
о

тр
еб

ам
а/

сп
ец

и
ф

и
чн

о
ст

и

м
а 

 ш
ко

л
е 

-у
н

ап
р

е
д

и
ти

  п
л

ан
о

ве
  

н
ас

та
вн

и
х 

п
р

е
д

м
е

та
 

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 

До 01.09. -управа 

школе -

Педагошки 

колегијум 

октоба

р 

- 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 

новем

бар 

- Сви оперативни планови 

наставника и стручних сарадника 

садрже неопходне елементе -
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колегијум 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 

До 01.09 управашкол

е -

Педагошки 

колегијум 

септем

бар 

-Сви годишњи 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 анализирало специфичности 

одељења 

Предметни 

наставници и 

одељењске 

старешине 

До 01.09. управашкол

е -

Педагошки 

колегијум 

септем

бар 

Планови наставних предмета имају 

планиране иницијалне тестове и 

динамику прилагођену одељењу –  

-записник са седнице одељењског 

већа 

Користити међупредметне и предметне компетенције 

као и стандарде за глобално планирање наставе 

Предметни 

наставници 

До 01.09. -управа 

школе -

Педагошки 

колегијум 

октоба

р 

Сви глобални планови садрже 

међупредметне и предметне 

компетенције и стандарде 

Спровести анкету о интересовању ученика о 

ваннаставним активностима 

директор и 

одељењске 

старешине 

До 10. 

септембр

а 

-

управашкол

е -

Педагошки 

колегијум 

октоба

р 

Резултати анкете узети у обзир 

приликом планирања – 

 
2. Област квалитета: Настава и учење 

Област 

квалит

ета 

Циљ промене активности Носиоци  време Самовредновање реализованих активности 

Светлана Томић, Сузана Аранђеловић,  Славољуб Симић и 

Јовица Јевтић 
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носиоци време Критеријум/мерила/ извори 

доказа 

2
. Н

 а
 с

 т
 а

ва
 и

 у
ч 

ењ
е

 

-Унапредити 

квалитет 

образовно- 

васпитног 

процеса 

 

-ефикасније 

управљање 

процесом учења 

на часу 

 

 

 

- прилагођавање 

рада образовно-

васпитним 

потребамаучени

ка 

 

-вредновање је у 

функцији даљег 

учења 

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 

самовреднов

ање 

Током 

шк. 

године 

-Планови рада наставника 

 - Припреме за час 

- Протоколи са посећених часова -

Извештај о самовредновању 

Наставници у свакодневном раду 

примењују разноврсне и адекватне 

методе, као и методе активног 

учења 

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 

-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, 

-предметни 

наставници 

 -стручни 

сарадници 

Током 

шк. 

године 

-управа 

школе  

-Тим за 

самовреднов

ање 

Током 

шк. 

године 

-Планови рада наставника 

 - Припреме за час  

- Протоколи са посећених часова -

Eвиденција наставника о раду 
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-подстицање 

сваког ученика 

да буде успешан 

 -организовање предавања,  

-креативно-едукативне радионице 

ученика 

 -Извештај о самовредновању 

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.годи

не 

-управа 

школе -

стручни 

сарадници 

Током 

шк.год

ине 

-Планови редовне, допунске и 

додатне наставе; са свим 

елементима и усаглашени 

Поштовати потребну динамику оцењивања -предметни 

наставници –

одељ. старешине 

Током 

шк.годи

не 

-управа 

школе -

стручни 

сарадници 

Контин

уирано 

током 

шк.год

ине 

Евиденција о динамици и начину 

вредновања (оцењивања) ученика 

-Формативно оцењивање ускладити са 

Правилником, -разменити примере добре праксе, -

организовати обуке 

-предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници 

август/ 

септемб

ар и 

током 

године 

управа школе 

-Тим за 

самовреднов

ање 

 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/ 

септемб

ар 

управа школе 

 -Тим за 

самовреднов

ање 

август/ 

септем

бар 

-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 

школск

е 

године 

- Евиденција ученика о сопственом 

напретку као и предложеним 

мерама за напредовање 

Увођење пројектне  наставе -предметни 

наставници 

Током 

школске 

године 

-управа 

школе 

Током 

школск

е 

године 

- Реализован пројекат – најмање 

два  

 

3. Област квалитета: Образовна постигнућа ученика 

Област 

квалитет

а 

Циљ промене Активности Носиоци  Време Самовредновање реализованих активности 

Јасна Милојковић,  Александар Браловић, Сузана 

Аранђеловић 

Носиоци Време Критеријум/мерила/и

звори доказа 

   
   

  3
. О

 б
 р

 а
 з

 о
 в

 н
а 

 

п
о

ст
и

гн
 у

ћ
а 

уч
е

н
и

ка
 

Континуиран

и допринос  

школе бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика – 

-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 

класификаци

они период 

Дневници рада,  

-Евиденција стручних 

сарадника  

-Евиденција 

наставника о 
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може се 

уочити 

педагошка 

додата 

вредност 

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 

класификаци

они 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 

 Јасна Милојковић, Горан Милојевић и Тамара 

Радичевић 

Носиоци Време Критеријум/мерил

а/извори доказа 

4
. П

 о
 

д
р

ш
 

к 
а 

уч
ен

 

и
 ц

 и
 

м
 а

 -Унапређивање Извршити анализу подршке и предузетих мера Управа школе, на крају СА за РПШ, Почетком Извештај о 



Годишњи план рада 

 

 

103 

 

 

система додатне 

подршке 

ученицима 

-предузимање 

разноврсних мера 

за пружање 

подршке 

ученицима у 

учењу 

стр.сарадници, 

наставници, родитељи... 

школске 

године 

Тим за 

квалитет 

септембра реализацији 

Акционог плана 

РПШ 

Укључивање родитеља тј законских заступника у 

пружање подршке ученицима 

-одељ. старешина  

-Руководилац стручног 

тима за инклузивно 

образовање 

-од. 

стареши

не -

предмет

ни 

наставни

ци 

Руководила

ц  Стручног 

тима за 

инклузивно 

образовање 

август Извештај о раду 

Стручног тима за 

инклузивно 

образовање 

Све одељењске старешине организују активности за 

толеранцију и ненасиље кроз 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. 

стареши

не -

предмет

ни 

наставни

ци 

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 

полугоди

шту и 

крајушк. 

године 

Извештај о раду 

Стручног тима за 

инклузивно 

образовање 
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У већој мери примењивати индивидуализацију ураду 

са ученицима 

-предметни наставници, 

 -стручни сарадници 

Током 

школске 

године 

Стручни 

сарадници 

на 

полугоди

шту и 

крају шк. 

године 

-планови рада 

наставника  

- Припреме за 

часове, 

 -Протоколи са 

посећених часова 

Извештај о раду 

стручних 

сарадника 

Сарадња школе са релевантним инситуцијама и 

појединцима у подршци ученицима из осетљивих 

група и ученицима са изузетним способностима 

одељенски старешина -

стручни сарадници 

-

одељењ

ски 

стареши

на 

-стручни 

сарадни

ци 

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 

полугоди

шту и 

крају 

школске 

године 

- План 

реализације 

компензаторског 

програма – 

математика... 

- припреме за  

часове 

- Извештај 

стручних 
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сарадника 

 

 
5. Област квалитета: Етос 

 Област 

квалитета 

Циљ промене Активности Носиоци  Време Самовредновање реализованих активности 

Светлана Томић, Драгица Вељовић и Сузана 

Милошевић 

носиоци време Критеријум/мерила

/извори доказа 

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 

самовре

дновање 

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. 

колегију

м 

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  

- 

директо

крај шк. год -извештаји са 

такмичења и 

постигнути 

резултати на истим 

-адекватне похвале 
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р 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 

унапређ

ење 

квалитет

а школе 

- Управа 

школе 

крај шк. год Родитељски 

састанци 

 -Радионице на ЧОС-

у 

 -Информ. на сајту 

школе 

Подићи ниво сарадње руководећих, стручних и 

саветодавних тела кроз састанке и индивидуалне 

контакте. 

сви запослени Током шк.го 

дине 

-Тим за 

самовре

дновањ 

крај шк. год. - Извештај о 

самовредновању. 

Укључити родитеље у оплемењивање школског 

простора 

- Управа школе Током школске 

године 

-управа 

школе 

-

родитељ

и 

крај школске 

године 

Уређен школски 

простор 

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 

маркети

нг и 

промоци

ју 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 

замарке

тинг и 

промоци

ју 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 

сарадни

ци 

Накрају 

школске 

године 

- Записник са 

састанка 

одељењског већа 

-Извештај о раду 

стручних сарадника 

 

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 

унапређ

ивањее 

квалитет

а и 

развој 

школе 

Јун 2021 -Извештај Тима за 

квалитет 

-сајт школе 
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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 ученика 

«Караван успешних» 

- Одељењска већа,  

-Ученички 

парламент 

-Тим за макретинг 

и промоцију 

школе 

-Привредна 

друштва  

Напочетку другог 

полугодишта  

Тим за 

маркети

нг и 

промоци

ју школе 

на крају 

школске 

године  

-сајт школе 

-  Извештај тима за 

маркетинг 

 

 

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

 Област 

квалитет

Циљ промене Активности Носиоци  Време Самовредновање реализованих активности 

Јасна Милојковић, Валентина Богдановић и 
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а Сандра Богдановић 

Носиоци Време Критеријум/мерила/и

звори доказа 

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

ер
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 

самовре

дновање  

крај шк. год -Извештајо 

самовредновању -

Извештај о раду 

директора 

Организовање садржаја предавања за родитеље 

према интересовањима родитеља и потребама школе 

и -њихово интезивирање. 

-директор,  

- родитељи, 

 -стручни 

сарадници и 

 од.старешине 

током године у 

више сусрета 

Тим за 

самовре

дновање  

крај шк. год - Извештајо 

самовредновању -

Извештај о раду 

директора 

 -Извештај о раду 

Савета родитеља 

 

Интезивирати инструктивни увид и надзор кроз посету 

часова свих наставника, уз налагање мера за 

побољшање рада. 

директор током године Тим за 

самовре

дновање 

крај шк. год. -Извештај о раду 

директора 

Директор планира проф. развој на основу 

самовредновања. 

директор јул Тим за 

самовре

дновање 

-

Школски 

одбор 

август -Извештај о 

стручном 

усавршавању 

Усмеравати усавршавањена основу резултата 

самовредновања, -као и самовредновања по 

-директор -стр. 

сарадници - Тимза 

јул -Тим за 

професи

август -План струч. 

усавршавања -
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компетенцијама. самовредновање 

-Тим за 

професионални 

развој 

онални 

развој 

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 

сарадни

ци 

током 

школске 

године 

-планови рада 

наставника 

 -Припреме за 

часове, 

 -Протоколи са 

посећених часова -

записници стручних 

већа 

Интензивирати рад свих наставника на међусобним 

посетама часова (сваки наставник посети минимум 

пет, а одржи минимум један). 

предметни 

наставници у 

оквиру већа и ван 

њих 

током школске 

године 

-управа 

школе  

-стручни 

сарадни

ци 

током  

 шко лске 

године 

-припрема за час -

записници стручних 

већа 

 

Побољшати рад стручних сарадника на унапређењу 

наставе кроз посете часовима и  

-подршку наставницима у припремању часова 

-стр.сарадници током школске 

године 

-

директо

р 

 -

Педагош

ки 

колегију

м 

крај шк. 

године 

-планови рада 

наставника  

-Припреме за 

часове, 

 -Протоколи са 

посећених часова 
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Интензивирати коришћење постојећих наставних 

средстава у циљу подизања квалитета наставе. 

-наставници 

 -стручнавећа  

-стручни 

сарадници 

током школске 

године 

-управа 

школе 

 -

Педагош

ки 

колегију

м 

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  

-

Педагош

ки 

колегију

м 

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 просторија школе (уређење 

ентеријера и екстеријера школе) 

Управа школе Током шк. 

године 

Управа 

школе 

По 

обављеним 

активностима 

Кречење школе 

Постављање  и обнова спољашњег и унутрашњег 

осветљења  

Управа школе Током шк. 

године 

Управа 

школе 

По 

обављеним 

активностима 

Постављено 

осветљење школе 
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Мере за унапређивање образовно – васпитног рада на основу анализе резултата ученика на матурском и завршном испиту 

Р. 
број 

Мера Носиоци 
Светлана Томић 

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 провере степена остварености исхода и постигнућа ученика  припремати тестове по угледу на 
тестове са матуре 

Предметни наставници Сваке школске године –  
 

4. Оцењивање ученика засновано на интегративној и пројектној настави Предметни наставници Сваке школске године 
 

 

Мере унапређивања сарадње са послодавцима у сектору коме припадају образовни профили средње стручне школе 

Р. 
број 

Мере Носиоци 
Сандра Богдановић 

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 мрежама 

Тим за маркетинг и промоцију школе 
Директор 

Током школске године 

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, 

Током школске године 
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Директор 

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 

 
Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима 

је потребна додатна подршка 

Р. 
број 

Мере Носиоци 
Марија Ђорђевић 

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 

Новембра и марта месеца 
сваке школскегодине 
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саветовање 
 

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 спречавања заражавања ученика и 
запослених вирусом Ковид 19  

Предметни наставници, 
одељрењске старешине, 
стручни сарадници 

На основу препорука и 
одлука Министарства 
просвете и Кризног штаба 

12.  Унапређивање 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 
 

 

План рада са талентованим и надареним ученицима 

Циљ Активност Носиоци активности 
 

временска 
динамика 

Критеријуми и мерила 
остварености циља 

Одговорна особа 
Ирена Милетић 

1.Почетна идентификација 
 талентованих и  
даровитих ученика 

 Процена постигнућа и потенцијала ученика на 
основу: прегледа књиге евиденције образовно-
васпитног рада, прегледа целокупне 
документације о ученику; обавештавање 
наставничког већа и психолога школе 

Одељенске старешине у 
сарадњи са предметним 
наставницима (сваки 
одељенски старешина 
старешина има обавезу да 
ученике евидентира и потом 
обавести психолога 

октобар 
текуће 
школске 
године 

У књизи евиденције 
образовно васпитног рада 
одељенски старешина 
евидентира постојање или 
непостојање талентованих 
или даровитих ученика 

Oдељењске 
старешине 

 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 

наставник предмета, 
одељењскистарешина, Тим 
за додатну подршку,  Тим  за 

прво 
полугодишт
е текуће 

Постојање модификованих 
планова наставе, 
проверавају ИОП3: педагог 

Тим за додатну 
подршку, Тим за 
ИО, педагог, 
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колегијум одобрава ИО, Педагошки колегијум године школе, руководилац 
Педагошког колегијума 
 

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 решењу 
о структури радне недеље 
имају секције. 

Одељенски 
статрешина 
и 
наставници 
који 
реализују 
дате 
ваннаставн
е 
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  

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 

 

План акција мера превенције и корака интервенције у случају насиља или сумње на насиље 

Циљ Активности Носиоци 
Сузана Аранђеловић и 

Време 



Годишњи план рада 

 

 

116 

 

 

Ивана Лазић 
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 насиља 

Током школске године 

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 

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 

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

Сви актери школског живота 
имају обавезу да направе 
процену у ситуацијама сумње 

Током школске године 
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насиља  успешно спречавање насиља уз помоћ организација ван школе насиље вишег 
степена, трећи ниво ризика 

или очигледног насиља (ученици 
родитељи, наставно и ненаставно 
особље)  

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 

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 

 
Мере превенције осипања броја ученика 

Активност Динамика Носилац 
Драгана Милојевић и Светлана Томић 

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 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; 

 
Током школске 
године 

Директор, педагог, психолог, одељењске старешине, 
наставници, ученици, родитељи... школски колектив 

Идентификација ученика  лошег  материјалног стања –  Септембар, 
октобар сваке 
школске 

Одељењске старешине 
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године 

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 

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

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. 

 
Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе садржај појединих наставних предмета  

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 
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Садржај рада 
Време 

 

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 

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 
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Садржај рада 
Време 

 

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 

 

План припреме за испите којима се завршава одређени ниво и врста образовања (матурски, завршни испит и др.) 

Активност Носиоци активности 
Јасмина Тасић и 
Светлана Томић 

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 
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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 

 

План стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и других запослених у школи 

Развојни период  Области компетенција Области приоритета 
2022/2023.  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 
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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...) 

 

План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

активност Носилац Јовица Јевтић Временска динамика Извори доказа 

Информисање наставника о поступку стицања звања и 

подстицање на укључивање у ову процедуру 

Тим за професионални развој Октобар 2022. 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 

 

План укључивања родитеља, односно другог законског заступника, у рад школе 

Активност Носиоци 

Сања Младеновић и Јасна Милојковић 

Динамика 

Индивидуални разговори-са родитељима ученика који имајупроблеме Одељењски старешина, педагог , психолог, Током целе школске године 
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у школском напредовању или у понашању директор школе 

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 давање могућности 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 

 
План сарадње са другим школама, привредним друштвима и организацијама од значаја за рад школе 

Социјални партнери План активности 
Топлица Ђокић  и Славољуб Симић 

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 
 
 

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

 
 
 
 
 
Средње школе у Параћину 

-решавање питања технолошких вишкова 
 
 
-усаглашавање предлога плана уписа ученика у 
развојном периоду 
 
 
-коришћење заједничких просторних ресурса 
 
 

-директори средњих  школа 
-наставници који су на листи технолошких вишкова 
 
-директори средњих  школа 
-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 

 

 

10. 3.   План рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

       Република Србија се ратификацијом Конвенције о правима детета Уједињених нација („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 

15/90 и „Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, бр. 4/96 и 2/97 – у даљем тексту: Конвенција), обавезала да обезбеди остваривање свих права 

детета, а нарочито, на заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања, потпуну информисаност, на правично поступање и заштиту 
приватности, као и да детету које је било изложено насиљу обезбеди подршку за физички и психички опоравак и његову социјалну реинтеграцију. 

 

 На основу Посебног протокола, а у складу са обавезом школе да у Годишњем програму дефинише Програм заштите деце/ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања септембра 2022.год. директор и Наставничко веће изабрали су Тим за заштиту деце/ученика од насиља.  

 

     Састав Тима за школску 2022/23  је: 

. 

     1 Сузана Аранђеловић – професор психологије и стручни сарадник 

     2. Горан Јовановић-професор економске групе предмета 

     3. Дарко Бајкић-  професор физичког васпитања 
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     4. Марија Ђорђевић-професор физичког васпитања 

     5.Маријана Шувалија-секретар 

     6)Славољуб Симић-директор 

 

Координатор тима: Сузана Аранђеловић 

 

 

Тима за заштиту ученика од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања ће се у школској 2022/23 бавити превентивним и 

интервентним активностима. 

Превентивне активности Тима  ће бити следеће: 
 

1) припремити  Програм заштите у складу са специфичностима установе и утврђеним мерама за унапређивање на основу анализе стања; 

2) информисати децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту; 

3) учествовати  у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља, 
злостављања и занемаривања; 

4) предлагати  мере за превенцију и заштиту, организовати  консултације и учествовању у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у 

случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања; 

5) укључивати родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

6) пратити и процењивати ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и давати одговарајуће предлоге директору; 

7) сарађивати са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања; 

8) водити и чувати документацију; 

9) извештавати стручна тела и орган управљања; 

10) доносити план рада који је саставни део годишњег плана рада Школе; 

11) Подноси извештај о раду директору Школе. 

Интервентне активности 
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Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и активности којима се оно зауставља, осигурава безбедност учесника 
(оних који трпе, чине или сведоче), смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате ефекти предузетих мера. 

У установи ће се интервенисати на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање, када се оно дешава или се догодило између: деце или 

ученика (вршњачко насиље); запосленог и детета, односно ученика; родитеља и детета, односно ученика; родитеља и запосленог; ученика и 

запосленог, као и када насиље, злостављање и занемаривање чини треће лице у односу на дете, ученика, запосленог или родитеља. 

Установа ће интервенисати увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се 

оно догодило, где се догађа или где се припрема. 

 

                 Седнице Тима сазива координатор а о раду Тима на седницама, води се записник. 

 

10.4. План културних активности 

Школа доста пажње поклања културним активностима. Организационом шемом предвиђен је тим за културне, пригодне и спортске 

активности који ради на основу плана (саставни је део Годишњег плана рада школе). Културне активности се спроводе на  основу овог 

плана. Такође школа спроводи, ради обогаћивања културног живота и остваривања васпитно образовне улоге , и заједничке активности са 

институцијама и организацијама у локалној самоуправи. Активности се реализују на основу принципа добровољности. Ученици радо 

учествују. План је оквирног карактера и односи се на ситуацију када неће постојати рестрикција и опасност од пандемије. 

Планирају се следеће активности  (често се током године реализују и додатне активности): 

Садржај рада Време Носиоци реализације 

I Прославе и активности  које школа организује самостално   

1. Свечаност поводом пријема нових ученика (за ученике и родитеље првог 

разреда) 
До 10. Септембра 

Директор и тим за култ. и пр. акт 

1.а) Дан заставе 15. септембар 
директор и тим за култ. и пр. акт. 

2. Прослава Дана школе (садржаји се планирају сваке године) новембар 
 тим за култ. и пр. акт 

3. Активности ученика и наставника у склопу обележавања Дана општине септембар 
тим за култ. и пр. активности 

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

4. Обележавање 8. Новембра – Дана просветних радника Србије (најчешће у виду 

дана замењених улога – ученици у улози наставника) 
новембар 

Педагог и УП 

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 
 

Наставник историје са ученицима 
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Садржај рада Време Носиоци реализације 

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 

 тим за култ. и пр. акт 

7. Свечаност поводом завршетка школске године и уручивање диплома и 

похвалница 
јуна 

Директор, педагог и тим за приг и култ акт 

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  

Тим за пројекте и УП 

9. Промоција ученичког стваралаштва ( објављене књиге, романи, збирке песама...) 

У зависности од 

броја ученика 

који се баве 

књижевним 

стваралаштвом 

Стр сарадник библиотекар 

10. Спортски дан – такмичење у занимљивим играма између ученика и наставника 

Дан пред одлазак 

на пролећни 

распуст 

Подтим за спортске активности 

11. Припрема промо материјала, филмова, презентација школе и презентовање 

школе ученицима ОШ, као и за време локалних манифестација 
Током године 

Маркетинг тим 

12. Осмишљавање и реализовање програма активности у оквиру пројеката размене 

ученика – тренутно немамо активну сарадњу (спортске игре, културно-уметнички 

програм, квизови, радионице упознавања, презентације и сл) 

Током године 

Тим за пројекте 

13. Новогодишњи програм за децу радника школе приликом доделе пакетића децембар  тим за култ. и пр. акт 

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 

Наст стручних предмета, стр веће 

2. Учешће у активностима поводом обележавања Дана општине (спортске, 

културне, ангажовање ученика турсистичког и угоститељског образовног профила 

и сл.) 

новембар 

Наст стручних предмета, стр веће 
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Садржај рада Време Носиоци реализације 

3. Учешће у активностима које организује ЛС поводом сарадње са збратимљеном 

општином Мурска Собота из Словеније 
Током године 

директор 

4.Присуство ученика презентацијама, пројекцијама, трибинама и сл. које 

организује ЛС и Канцеларија за младе (као и Полицијска управа, Црвени крст...) 
Током године 

Педагог и психолог 

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 

Наст стр предмета, стр већа 

III Посете привредним друштвима, банкама, осигуравајућим друштвима и другим 

институцијама: 
 

 

У организацији наставника економске групе предмета и других наставника  

ученици школе ће посетити различита привредним друштвима, банкама, 

осигуравајућим друштвима и другим институцијама – Народна банка, берза, 

Привредна друштва... 

у току године 

Наст стр предмета, стр већа 

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

земљама региона 

У време 

организације 

Наставници обуке у бироу 

 

10. 5. План слободних активности 

       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 
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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, драмска, рецитаторска, новинарска и маркетинг тим. У школи 

функционише Тим за културне, пригодне и спортске активности.  

         У друштвене активности се ученици школе укључују на основу обавештења предметних наставника. Ученици школе учествују у 

припреми, организацији и реализацији  програма обележавања Дана општине, у реализацији Сајма привреде, Сајма образовања, Сајма 

туризма и других локалних манифестација у сарадњи и по позиву општинске туристичке организације и представника Локалне 

самоуправе... Учешћем у пројектима размене ученика са школама у земљи и иностранству, школа даје прилику ученицима да се додатно 

ангажују (гостовање, пријем гостију из иностранства...). Такође, Тим за пројекте прати конкурсе које расписује МП или друге институције и 

ученици имају могућности да реализују активности у складу са темом Конкурса. При крају школске године се организује спортски дан за 

ученике и наставнике, када се међусобно такмиче у занимљивим играма ученици и наставници школе. 

Ученици имају могућност да предлажу слободне активности преко Ученичког парламента (трибине, саветовања, округле столове). 

Хуманитарне активности у школи спроводи, на иницијативу ученика, Ученички парламент. Реализује се најмање једна хуманитарна акција 

годишње. Такође, у организацији Црвеног крста, спроводе се акције добровољног давања крви за наставнике и пунолетне ученике 

 

10. 6. План реализације програма школског спорта 

Време 

реализације 

Активност Реализатори Циљеви и задаци 
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          Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и 

развоја физичких способности, школа у оквиру школског програма, поред наставе реализује и програм школског спорта.  Школским 

спортом су обухваћени сви ученици кроз одељенска такмичења и припреме за такмичења. Школа обавља припреме и такмичења у складу са 

школским програмом. 

 

10. 7. План реализације програма заштите животне средине 

Програм заштите животне средине обухвата активности које су усмерене на јачање и развој свести о значају здраве животне средине, одрживом 

развоју и очувању природних ресурса.  

Руководилац тима: Гордана Алексић 

Циљеви Активности 
Динамика 

временска oдредница 
Носиоци активности Одговорно лице 

Напомена 
8 

                                                 
8 Уколико у току године руководилац сектора/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 

 

Током 

школске 

године 

Реализација турнира у малом фудбалу . Наставници физичког васпитања Развијање код школске омладине здравог начина 

живота кроз ангажовање у спортским 

активностима. 

Прво 

полугодиште 

Атлетско првенство школе Наставници физичког васпитања Развијање код школске омладине здравог начина 

живота кроз ангажовање у спортским 

активностима. 

Током 

школске 

године 

Реализација турнира у малом фудбалу за 

девојчице 

Наставници физичког васпитања Развијање код школске омладине здравог начина 

живота кроз ангажовање у спортским 

активностима. 

Друго 

полугодиште 

Реализација турнира у кошарци Наставници физичког васпитања Развијање код школске омладине здравог начина 

живота кроз ангажовање у спортским 

активностима. 

Током 

сколске 

године 

Реализација спортских активности у 

природи – ролеријада, вожња бицикла, 

пешачке туре...  или спортски дан за 

ученике и наставнике – занимљиве 

такмичарске игре 

Наставници физичког васпитања, 

Ученички парламент 

Развијање код школске омладине здравог начина 

живота кроз ангажовање у спортским 

активностима. 

Током 

школске 

године 

Учешће школских екипа  на такмичењима 

у организацији спортског савеза Србије 

Наставници физичког васпитања Развијање код школске омладине здравог начина 

живота кроз ангажовање у спортским 

активностима. 
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Истицање значаја 

здраве хране 

Обележавање  значајних 

датума: "16. октобар - "Светски 

дан хране". 

Октобар – децембар 

2021. године 

Ученици школе,наставник 

науке о 

исхрани,наставници 

куварства,  чланови тима. 

Руководилац тима  

 

 

  
Подизање еколошке 

свести и личне 

одговорности. 

Чишћење школског дворишта и 

прилаза школи. 

Октобар – децембар 

2021. године 

Ученици, чланови тима, 

заинтересоване колеге. 

Руководилац тима  

Истицање значаја 

рециклаже,селекције 

чврстог отпада . 

Посета општини града ,сектор 

заштита шивотне средине 

Јануар - фебруар 2022. 

године 

Ученици, чланови тима, 

заинтересоване колеге. 

Директор школе, 

руководилац тима 
 

Подизање еколошке 

свести, личне 

одговорности и 

истицање економског 

ефекта оваквих акција 

Акција прикупљања 

аиуминијумских лименки,и 

њихова дистрибуција . 

Март –  април 2022. 

године 

Ученици, чланови тима, 

заинтересоване колеге. 

Директор школе, 

руководилац тима 
 

Истицање значаја 

здраве пијаће воде 

Обележавање „Светског  дана 

вода - 22. 03.“ Одржавање 

радионица и израда плаката. 

Март – 2022. године Ученици школе, и чланови 

тима. 

Руководилац тима  

Истицање значаја 

очувања и заштите 

животне средине. 

Обележавање „Светског  дана 

планете Земље - 22.04.“  

Одржавање радионица и израда 

плаката.  

Април – 2022. године Ученици школе, и чланови 

тима. 

Руководилац тима  

 

10. 8. План активности којима се развијају способности за решавање проблема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање 

предузетничког духа 

 

         Остваривање васпитних циљева и задатака спроводиће се путем организованих облика рада школе међу којима су 

најкарактеристичнији: настава (редовна, допунска, додатна ),  слободне активности ученика, друштвено - користан рад и и рад одељењских 

заједница и Ученичког парламента. Неопходно је организовати целокупан живот и рад у школи тако да се обезбеди васпитање које ће 

доприносити успешном остваривању циљева које одређује наше друштво и време. Сви стручни органи и тимови у школи имаће заједнички 

циљ у свом плану и програму а то је стварање јединствених услова који ће сваком ученику омогућити свестран и складан развој 

интелектуалних, моралних, радних, физичких и естетских потенцијала.  

Основу за овај рад представљаће и следећа већ усвојена акта: 
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1. Правилник о правима и обавезама ученика 

2. Закон о средњем образовању и васпитању 

На основу поменутог циља постављени су задаци за остваривање васпитног рада са 

ученицима који ће бити реализовани путем ових садржаја: 

а) Физичко и здравствено васпитање ученика: Школа ће настојати да обезбеди све 

услове за нормалан физички развој и здравствено васпитање ученика и то: 

- чување здравља ученика и њихова здравствена заштита 

- формирање иразвијање хигијенских навика 

- стварање услова за јачање здравља ученика (смештај, исхрана, спортски терени и 

фискултурна сала) 

- организовање предавања, приказивање филмова и посете здравственим установама у циљу превентивног деловања и очуваља здравља 

младих 

б) Васпитање за хумане односе - развијање и неговање следећих компоненти складно 

развијене личности: 

- другарство и пријатељство 

- осетљивост за потребе и права других 

- међуљудска солидарност 

- правичност 

- поштовање других 

- култура понашања и сл. 

в) Радно васпитање: Имајући у виду специфичност рада школе посебан нагласак ће 

бити дат изграђивању правилног става према раду као друштвеној вредности и критеријуму у процењивању и схватању рада као основе и 

услова људске егзистенције и среће. У оквиру радног васпитања реализоваће се следећи задаци: 

- развијање правилног односа према раду 

- формирање и развијање радних навика 

- изграђивање радне културе ученика 

- васпитање правилног односа према личној и заједничкој имовини 

- професионално информисање и васпитање. 

 

 

 



Годишњи план рада 

 

 

134 

 

 

10. 9.  План каријерног вођења и саветовања 

План  рада тима: Каријерно вођење и саветовање Руководилац: Сандра Богдановић 

 

Циљеви Активности 
Динамика/ 

временска oдредница 
Носиоци активности Одговорно лице Напомена 9 

Усмеравање и 

саветовање ученика  

Презентовање могућности 

запошљавања на територији 

Параћина и околине. 

Организовање одласка ученика и 

наставника на сајмове како би се 

упознали са тржиштем 

Прво полугодиште Национална служба за 

запошљавање  у 

Параћину 

 

 

 

Сајам у Београду и 

Новом Саду 

Сандра Богдановић  

Усмеравање и 

саветовање ученика  

Покретање сопстевеног 

бизниса,могућности и регулатива. 

Позиција младих после школовања у 

средњим стручним школама 

Радионице са ученицима 

Крај првог 

полугодишта 

Канцеларија за младе у 

Параћину 

Наставници 

заинтересовани за 

радионице 

 

Усмеравање и 

саветовање ученика  

Стручна помоћ професионалног 

психолога усмерена ка 

професионалној орјентацији ученика 

за даљу изградњу каријере 

Март / април 2023. Национална служба за 

запошљавање у 

Јагодини 

  

Усмеравање и 

саветовање ученика 

завршних разреда 

Презентација 

Посета високошколским установама 

за ученике који желе високо 

школовање 

Март/ април 2023. Тим за КВИС у ЕТШ Дејан Стефановић 

Сандра Богдановић 

 

Усмеравање и 

саветовање ученика  

Завршно резимирање урађеног. 

Давање битних информација за 

проналазак валидних, актуелних 

извора који се тичу даљег 

школовања или запошљавања. 

Maj 2023. Тим за КВИС у ЕТШ Тим за КВИС у ЕТШ  

                                                 
9 Уколико у току године руководилац стручног актива/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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10. 10. План реализације програма безбедности и здравља  на раду 

 

У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, као и 

Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду, школа спроводи заједничке активности са локалном самоуправом у циљу развоја 

свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. 

Сваке године школа, на основу тендера, склапа уговор са одговарајућим привредним субјектом и лицем задуженим за  бављење пословима безбедности.. 

План рада је саставни део ГП и чини његов прилог 

 
 

10. 11.  Планови  рада осталих тимова  

 

10. 11. 1.   Тим за самовредновање 

 
План  рада тима:  САМОВРЕДНОВАЊЕ Руководилац: Бојан Јовановић 

 

Циљеви Активности 
Динамика 

временска дредница 

Носиоци 

активности 
Одговорно лице Напомена 10 

Вредновати област 

квалитета Настава и 

учење 

Састанак групе и дефинисање 

радних задатака почев од израде 

анкетних листића  

до краја септембра 

школске 2022/2023. 

Чланови тима у 

сарадњи  са Тимом  

за квалитет 

 вођа тима 

Чланови тима биће 

обавештени о свим 

деловима ове области 

квалитета 

 

 

Планирање образовно-

васпитног рада 

 

 

Састанак групе са Тимом 

међупредметих и предметних 

компетенциjа 

до краја септембра 

школске 2022/2023. 
сви чланови тима вођа тима 

Чланови тима биће 

обавештени о свим 

деловима ове области 

квалитета 

 Предлог мера за подршку у до краја октобра сви чланови тима  вођа тима  

                                                 
10 Уколико у току године руководилац сектора/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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дефинисати врсте 

мера за подршку у 

учењу и у васпитању 

 

учењу и васпитању школске 2022/2023. 

Анализа успеха и 

владања по 

кварталима 

Анализа података прикупљених 

од стране психолога 

Након сваког квартала 

школске 2022/2023. 
сви чланови тима вођа тима  

 

Анализа остварености 

стандарда 

Постигнућа наставних 

предмета 

 

 

Анализа података прикупљених 

од стране психолога 

До краја школске 

2022/2023. 
сви чланови тима  вођа тима  

 

Породица, законски 

заступници, 

институције укључене 

у рад школе 

 
до краја школске 

2022/2023. 
сви чланови тима  вођа тима  

Подршка ученицима 

из осетљивих група и 

ученицима са 

изузетним 

способностима 

Стварање услова за упис оваквих 

ученика, мере за редовно 

похађање наставе, индивидуални 

планови за ове ученике, 

компензаторни програми, 

механизми за идентификовање 

оваквих ученика и сарадња са 

другим институцијама за ове 

ученике  

до краја школске 

2022/2023. 

сви чланови тима  вођа тима  
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10. 11. 2.  План рада Тима  за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

        План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развоја школе за школску 2022/23.                              Руководилац: Светлана Томић 

Циљеви Активности 
Динамика 

временска oдредница 
Носиоци активности Одговорно лице Напомена 11 

 

Планирање  рада тима 

 

Информисање о важећим 

прописима и актуелним кретањима 

у области економије, Републике и 

локалне заједнице 

 

Праћење реализовања 

постављених циљева предвиђених 

Развојним планом школе и 

Годишњим планом 

 

Обезбеђивање координације у 

доношењу Годишњег плана школе 

 

 

Анализа резултата 

самовредновања по областима 

 

 

 

 

 

Обезбеђивање  додатних средстава 

кроз израду пројеката 

 

 

Израда плана рада  

 

Састанци са представницима 

канцеларије за локални 

економски развој 

 

 

 

 

Састанак тима са педагогом  и 

психологом и анализа 

поменутих планова 

 

 

Састанак тима, са 

руководиоцима свих осталих 

тимова, педагогом и 

психологом 

 

Састанак Тима за квалитет и 

Тима за самовредновање, 

анализа резултата, анализа 

Извештаја о самовредновању и 

плана тима за самовредновање 

 

 

 

До 15. септембра  

 

 

Крај 1. и крај 2. 

полугодишта 

 

 

 

У току 1. И 2. 

полугодушта 

 

 

 

 

До 15. септембра 

 

 

 

 

Крај августа 2023. 

 

 

 

Крај школске године 

 

 

Тима за обезбеђивање 

квалитета и развоја 

школе 

 

 

Директор школе и 

представници тима 

 

 

 

 

Представници тима, 

психолог, педагог 

 

 

Директор школе и 

представници тима 

 

 

 

Представници тима, 

психолог, педагог 

 

Представници тима и 

тима за самовредновање 

 

 

 

Светлана Томић и 

чланови тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Уколико у току године руководилац сектора/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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Коришћење аналитичко – 

истраживачких података за даљи 

развој школе, запослених и 

ученика 

 

Праћење напредовања ученика у 

односу на очекиване резултате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештавање директора школе о 

постигнутом нивоу квалитета 

Састанци Тима за квалитет са 

Тимом за пројекте и 

проналажење додатних 

пројеката  

 

Избор аналитичко-

истраживачких података, 

иницирање или коришћење 

резултата истраживања 

 

Истраживање и 

унапређивање метода 

праћења и анализе 

постигнућа ученика и 

давање релевантних 

предлога телима 

школе 

Утврђивање 

очекиваних резултата 

у постигнућу ученика 

 

Састанак са директором школе 

и подношење извештаја о раду 

У току школске године 

 

 

 

 

У току школске године 

 

 

 

 

Након 

класификационих 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крај школске године, 

по потреби и у току 

школске године 

Представници тима и 

тима за самовредновање 

 

 

 

Чланови тима у сарадњи 

са свим запосленим 

актерима у школи 

 

 

Чланови тима у сарадњи 

са директором и Тимом 

за самовредновање 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе и 

представници тима 
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10. 11. 3. План рада  тима за културне, спортске и и пригодне  активности 

  

План  рада тима: Тим за културне, пригодне и спортске активности Руководилац: Ирена Соколовић 

 

 

Циљеви Активности 
Динамика 

временска одредница 

Носиоци 

активност

и 

Одговорно 

лице 

Напо

мена 
12 

Организација и 

реализација културних, 

пригодних и спортских 

активности 

 

Подела задужења члановима Тима и осталим 

заинтересованим колегама 

У току шпколске године Сви чланови 

Тима, као и 

остале 

заинтересова

не колеге 

Сви 

чланови 

Тима, 

директор 

 

 Подизање свести о 

значају културе и 

спорта у развијању 

личности ученика и 

њихових талената 

 

Учешће талентованих и заинтересованих ученика у 

пригодним, културним и спортским активностима. 

Током целе школске године, у 

зависности од припремања 

значајних јубилеја, посета 

културним и спортским 

манифестацијама 

Сви чланови 

Тима 

Сви 

чланови 

Тима 

 

Организовање 

пригодних, културних и 

спортских активности 

- Учествовање на Књижевној колонији „Намасија“ 

у Забреги 

- Припремне актвности за Дан школе 

- Дан фолклора 

- Прослава Светог Саве 

- Спортска такмичења одржаваће се према 

Календару Савеза за школски спорт Србије - стони 

тенис, кошарка, одбојка, фудбал, рукомет, пливање, 

стрљаштво, футсал, атлетика, борилачки спортови, 

спортска гимнастика) 

- Матурски плес 

 

Активности ће бити реализоване у 

току школске године у складу са 

развојем епидемиолошке 

ситуације и препорукама 

Министарства просвете и Кризног 

штаба 

Сви чланови 

Тима 

Сви 

чланови 

Тима 

 

                                                 
12 Уколико у току године руководилац сектора/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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- Посете културним институцијама и 

манифестацијама, као и спортским 

манифестацијама и организовање изложби 

ученичких радова. 

 

 

 
 

10. 11. 4.  План рада тима за рад са Ученичким парламентом 

 

План рада тима:  за сарадњу  са У. парламентом Руководилац: Марија Нешковић 

Циљеви Активности Динамика/ 

временска oдредница 

Носиоци 

активности 

Одговорно лице Напомена 13 

Организација и 

реализација 

планираних 

активности 

предвиђених Законом 

(члан 88) 

1. Давање мишљења и предлога 

стручним органима, Школском 

одбору, Савету родитеља и 

директору о: правилима понашања у 

школи, мерама безбедности ученика, 

Годишњем плану рада, Школском 

развојном плану, Школском 

програму, начину уређивања 

школског простора, избору уџбеника, 

слободним активностима, учешћу на 

спортским догађајима и другим 

такмичењима и организацији свих 

манифестација ученика у школи и 

ван ње и другим питањима од значаја 

за образовање; 

2. Разматрање односа и сарадње 

ученика и наставника, васпитача и 

сарадника и атмосфере у школи; 

3. Обавештавања ученика о 

У току школске године Чланови Тима за 

сарадњу са 

Ученичким 

парламентом 

Марија Нешковић  

Активн

ости ће се 

реализиовати 

презетновањем 

и дискусијом на 

редовним 

седницама, као 

и путем 

анкета. 

 

                                                 
13 Уколико у току године руководилац стручног актива/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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питањима од посебног значаја за 

њихово школовање и о активностима 

Ученичког парламента; 

4. Активно учешће у процесу 

планирања развоја школе и о 

самовредновању школе; 

5. Предлагање чланова Стручног 

актива за развојно планирање и Тима 

за превенцију вршњачког насиља из 

реда ученика. 

Организација и 

реализација 

планираних 

активности 

Разматрање Извештаја о раду школе, 

Годишњег плана школе, Извештаја о 

успеху 

Почетак школске 

године; тромесечја, 

крај школске године 

Чланови  Тима за 

сарадњу са 

Ученичким 

парламентом 

Марија Нешковић  

 

Обележавање битних 

датума (Дан школе, 

Светосавска недеља, 

8. март...) 

Различите активности које буду  

предложили чланови Ученичког 

парламента заједно са 

представницима Тима за сарадњу са 

Ученичким парламентом 

У току школске године Тим за сарадњу са 

ученичким 

парламентом, као и 

остали школски 

тимови; Дом 

омладине, Локална 

заједница... 

Марија Нешковић  

Тим за сарадњу са 

Ученичким 

парламентом ће 

покренути 

хуманитарне акције, 

као и друге 

активности које 

предложе чланови 

Ученичког парламента 

Хуманитарне акције и друге 

активности 

У току школске године Тим за сарадњу са 

ученичким 

парламентом, као и 

остали школски 

тимови; Дом 

омладине, Локална 

заједница... 

Марија Нешковић  

Ученички парламент 

има значајан утицај на 

припрему матуре 

(прослава матурске 

вечери, табло). 

Организација матурске вечери Април- јун Чланови Тима са 

сарадњу са 

Ученичким 

парламентом 

Марија Нешковић  
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10. 11. 5.  Тим за инклузивно образовање 

    План  рада тима: За инклузивно образовање Руководилац: Мирослава Иванковић 

 

Циљеви Активности 
Динамика/ 

временска oдредница 

Носиоци 

активности 
Одговорно лице Напомена 14 

Сарадња са одељенским 

тимовима 

Координација 

одељенских ИОП 

тимова 

Од септембра Стручни тим за 

инклузивно образовање 

Руководилац ИОП тима  

Утврдити 

специфичности и 

могућности појединих 

ученика 

Разговори са 

родитељима и 

утврђивање педагошког 

профила ученика 

Од септембра Стручни тим за 

инклузивно образовање 

Психолог, Педагог  

Сарадња у оквиру 

заједнице 

Сарадња са просветним 

саветником, сарадња са 

Центром за социјални 

рад 

Октобар - новембар Стручни тим за 

инклузивно образовање 

Психолог, Педагог  

Израдити ИОП 

прилагођен сваком 

ученику 

По потреби и уз 

одобрење родитеља 

израда ИОП или плана 

прилагођавања 

Од октобра Стручни тим за 

инклузивно образовање, 

ИОП тимови 

Психолог, педагог, 

предметни наставници, 

одељенске старешине 

 

Укључити ове ученике 

у све области рада 

школе и ваннаставне 

активности 

Укључивање ових 

ученика у слободне и 

друштвене активности 

Од септембра Стручни тим за 

инклузивно образовање, 

ученички парламент 

Педагог  

Континуирано 

вредновање са циљем 

унапређења рада  по 

ИОП 

Праћење и евалуација 

напредовања ученика, 

као и предузетих мера и 

активности 

полугодишње Стручни тим за 

инклузивно образовање 

Директор  

 
     Како  ове године имамо шест ученика за које је потребна додатна образовна подршка ИОП 2 и 5 ученика ИОП1  овај тим ће интензивно 

функционисати и уз помоћ просветног саветника задуженог за инклузивно образовање. План рада је дат у овом годишњем плану у поглављу  10.12. 

Током године ће се формирати додатни тимови по потреби за обављање привремених и повремених послова. 

                                                 
14 Уколико у току године руководилац стручног актива/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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10. 11. 6. Тим за прилагођавање ученика школском животу 

     Ово је тим који функционише   школске2016/17. године. Чине га одељењске старешине свих одељења и педагог и психолог. Тим ће функционисати 

тако што ће се интензивније на почетку школске године размењивати искуства и мишљења, док ће одељењске старешине радити са својим одељењем, 

идентификовати проблеме и решавати их. Циљ је да се сви ученици што пре адаптирају на школу и школски колектив. 

 

 

 

10. 11. 7.  Тим за маркетинг школе 

 

План  рада тима: Маркетинг Руководилац: Зорица Анђелић 

 
 

Чланови Маркетинг тима: 

1. Стефан Мијатовић 

2. Маја Јочић 

3. Марија Милошевић 

4. Зорица Анђелић – руководилац тима 

 

На почетку школске године у школи се одржава састанак ради конституисања тима, и договора, предлога активности које тим може да има. 

За ФБ страницу школе задужена је Зорица Анђелић а за Инстаграм Стефан Марјановић.План је да се повежу Инстаграм и Фејсбук страница, 

да се истовремено објављују постови. То реализује Стефан Марјановић. Сајт школе уређује директор Славољуб Симић. 

Све активности и дешаавања у школи пратиће се преко ових медија. 

У првом полугодишту радиће се велика акција озелењавања школе, кроз Недељу цвећа, Прављења био кутака од зачинског и лековитог 

биља и израда мурала комбинованих са цвећем. 

За обележавање Дана здраве хране Маркетинг тим ће омогућити присуство Канала М, и снимање прилога о нашој школи. 

Најзначајнија ће бити организација и реализација кампање за упис у нашу школу. У договору са директором школе креираћемо плакате и 

флајере за штампу.  
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10.11.8. Тим за развој међупредметних компетенција  и предузетништва 

План  рада тима: Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво 

 

Руководилац: 

 

Ивана Јанковић Влајић 

 

 

Циљеви Активности Динамика/ 

временска oдредница 

Носиоци активности Одговорно лице Напомена 15 

Организација и 

реализација планираних 

активности 

- Рад на подизању 

свести код ученика о 

значају предузетништва 

и рад на развоју 

карактеристика 

личности код ученика, 

које чине основу 

предузетничког духа. 

- Рад на развоју других 

међупредметних 

компетенција. 

У току школске године Чланови Тима за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво 

Ивана Јанковић Влајић  

 

 

Организација и 

реализација планираних 

активности 

Рад на конкретним 

предузетничким 

пројектима и оснивање 

ученичке компаније. 

Повезивање са 

организацијом  

„Достигнућа младих у 

Србији“ и укључивање 

ученика у њихове 

активности: 

1. Пословни изазов 

2. Такмичење 

ученичких 

компанија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 

Март 

Чланови Тима за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво; 

Достигнућа младих у 

Србији 

Ивана Јанковић Влајић  

 

                                                 
15 Уколико у току године руководилац стручног актива/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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Радионице о: 

- одговорном односу 

према околини; 

- одговорном односу 

према здрављу; 

- решавању проблема; 

- комуникацији и 

сарадњи са другима; 

- естетичкој 

компетенцији; 

- компетенцији за 

целоживотно учење. 

 

Радионице У току школске године Чланови Тима за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво 

Ивана Јанковић Влајић  

Тим ће понудити 

наведене активности 

ученицима кроз анкету, 

а њихова реализација 

зависиће од броја 

заинтересованих 

ученика, као и од 

актуелне 

епидемиолошке 

ситуације. 

Схватање појма и 

значаја социјалног 

предузетништва 

Упознавање ученика са 

друштвеним циљевима 

предузетништва. 

Пријава на конкурс 

„Пословна етика“ и 

решавање етичке 

дилеме. 

Фебруар Чланови Тима за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво; 

Достигнућа младих у 

Србији 

Ивана Јанковић Влајић  

 

Позвати локалног 

предузетника који би 

ученике упознао са 

својим путем до 

оснивања предузећа и 

начином пословања, 

указујући им на ризике 

са којима се суочавао и 

проблеме које је морао 

да реши, како би био 

успешан у свом послу. 

Гостујуће предавање  Друго полугодиште Чланови Тима за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво; 

Локални предузетник 

Ивана Јанковић Влајић  

Тим ће покушати да 

пронађе предузетника 

који би одржао 

предавање ученицима у 

школи.  

 

Примена савремених 

метода и облика рада у 

настави 

Одржавање огледних и 

угледних часова, као и 

пројеката на којима ће 

се имплементирати 

савремене методе и 

У току школске године Чланови Тима за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво; 

Остали наставници у 

Ивана Јанковић Влајић  
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облици рада у настави. школи 

Развити и неговати 

добар однос међу 

ученицима у школи и 

кроз друштвено - 

користан рад, подстаћи 

њихову међусобну 

комуникацију, сарадњи 

и решавање конкретних 

проблема у окружењу. 

Активности ван школе: 

- „Улепшајмо паркове“, 

- „Уредимо Грзу“, 

- „Засадимо ново дрво“, 

- ученици дају свој 

предлог. 

 

У току школске године Чланови Тима за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништво; 

Туристичка 

организација Параћин 

Ивана Јанковић Влајић  

Тим ће понудити 

наведене активности 

ученицима кроз анкету, 

а њихова реализација 

зависиће од броја 

заинтересованих 

ученика. 

 

 

10.11.9. Тим за професионални развој 

 

План рада тима: за професионални развој Руководилац: Јовица Јевтић 

2022/23. година 

 

Циљеви Активности 
Динамика 

временска oдредница 
Носиоци активности Одговорно лице Напомена 16 

Унапређивање 

квалитета наставе и 

положаја наставничког 

позива у друштву 

1. Израда плана рада тима за 

професионални развој 

До 15. септембра 2021. Сви чланови тима Руководилац тима  

Унапређивање 

квалитета наставе и 

положаја наставничког 

позива у друштву 

2. Пружање информација 

запосленима о стручном 

усавршавању и праћење прописа из 

ове области 

Континуирано/ по 

потреби 

Сви чланови тима Сви чланови тима  

Усавршавање 

постојећих и стицање 

нових знања, вештина, 

ставова и перспектива 

3. Израда плана стручног 

усавршавања, напредовања и 

стицања звања наставника и 

стручних сарадника 

До 15. октобра Сви чланови тима Руководилац тима  

 

 

 

                                                 
16 Уколико у току године руководилац сектора/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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(компетенција ) који 

доприносе 

квалитетнијем 

обављању посла, 

унапређивању 

квалитета учења и 

постигнућа ученика, 

али и развоју 

професионалне улоге 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унапређивање 

квалитета наставе и 

положаја наставничког 

позива у друштву 

4. Саветодавни рад са 

приправницима и новопридошлим 

наставницима 

Континуирано/по 

потреби  

Сви чланови тима  Сарадници 

остали 

наставници по 

потреби и 

стручни 

сарадници 

Обезбедити услове и 

мотивисати запослене 

да примењују стечена 

знања у свакодневном 

раду 

5. Прати примену стечених знања 

на обукама: анализа упитника о 

самопроцени компетенција, израда 

упитника о примени наученог на 

обукама, анализа добијених 

података (добијени подаци се 

користе за будуће планирање, као 

и за потребе других тимова 

)Израда извештаја са анализом 

резултата примене стечених знања 

и вештина . 

Професионални развој наставника 

усмерен је на развој особе унутар 

њење професионалне улоге и 

укључује како формално искуство 

(семинари, радионице, 

професионални скупови, рад са 

ментором итд.), тако и неформално 

искуство (читање стручних 

Самопроцена 

компетенција  - до 1. 

јуна 

Израда упитника о 

примени наученог – до 

1. новембра 2018. 

Спровођење 

истраживања током јуна 

Извештај о добијеним 

резултатима до 31. 

августа 

Ненад Секулић 

Горан Динић 

 

Сви чланови тима 

 

 

Горан Динић 

Јасмина Тасић 

Сви чланови тима 

Ненад Секулић 

 

 

Руководилац тима 

 

 

Јасмина Тсасић 

 

Руководилац тима 

У сарадњи са 

педагогом 
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часописа, професионалних 

публикација, гледање 

телевизијских емисија које се 

односе на поједину научну област 

и сл.), али и самоевалуацију, 

саморефлексију наставничког 

искуства. 

 

Рад и резултати рада 

тима су доступни свима 

који су  запослени  у 

школи 

6. Подноси извештај о раду тима за 

Годишњи извештај о раду школе 

    

Мотивација  наставника 

за учешће у 

активностима 

континуираног 

професионалног 

развоја у установи и ван 

ње 

7.Промовисање идеје 

професионалног развоја; Истицање 

Крафтових десет принципа 

успешног професионалног развоја 

наставника које повезује с 

унапређивањем школе у целини, на 

видним местима у школи 

Прво полугодиште Сви чланови тима Руководилац тима  

Подизање квалитета 

наставе 

8. Одржавање огледних и угледних 

часова на нивоу стручних већа, 

минимум један у полугодишту по 

већу 

Школска година Сви запослени  у школи Руководилац тима  

 Планирани број састанака:  5     

 

  

 

 10. 12. – План активности  у увођењу мера подршке- инклузивног образовања 

 
      У складу са законском обавезом  школске 2011/12. године школа је почела са активностима у увођењу мера подршке инклузивног 

образовања. По потреби ће се радити и Индивидуални образовни план за ученике за које се процени да је потребан. 
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      Тим или тимови за пружање додатне подршке ученику  биће формирани по потреби. Тим треба да чине: одељењски старешина, 

предметни наставник, стручни сарадник, родитељ/старатељ ученика, а по потреби и стручњак ван школе на предлог родитеља. 

      Када се на предлог Стручног тима,  утврди потреба за израдом Индивидуалног образовног плана, а искључиво, уз сагласност родитеља, 

Тим за пружање додатне подршке ученику приступа изради Индивидуалног образовног плана. Стручни тим такође даје свој допринос 

изради ИОП-а. 

 

План рада Стручног тима за инклузивно образовање 

 

Активност Учесници Одговорна особа Време реализације 
Уређење прилаза и тоалета за особе са инвалидидтетом  

 

 

директор 

 

До 10.септембра 

Организација наставе се прилагођава могућностима и потребама 

ученика са инвалидитетом (за наставу из наставних предмета 

рачунарство и информатика и канцеларијско пословање обезбеђена је 

просторија у приземљу и 2 лап топ рачунара. Наставници прате рад 

ученика кроз обилазак, такође су ту и дежурни наставници у случају 

потребе) 

 

Стручни тим за инклузивно 

образовање, предметни 

наставници 

 

Психолог 

 

До 10. септембра 

Разговори са родитељима и утврђивање педагошког профила ученика Стручни тим за инклузивно 

образовање 

 

 

Психолог 

 

До 10. септембра 

Сарадња са просветним саветником  

Стручни тим за инклузивно 

образовање 

 

Психолог 

 

 

октобар 

По потреби и уз одобрење родитеља израда ИОП или плана 

прилагођавања 

Стручни тим за инклузивно 

образовање ИОП тимови 

 

Психолог, 

предметни 

наставници, одељ. 

Старешине  

 

Од октобра 

Укључивање ових ученика у слободне и друштвене активности Стручни тим за инклузивно 

образовање 

Ученички парламент 

 

Педагог 

 

септембар 

Праћење и евалуација напредовања ученика, као и предузетих мера и 

активности 

 

Стручни тим за инклузију 

 

Директор 

Квартално 

током школске године 

 

 



Годишњи план рада 

 

 

150 

 

 

 

10.13. План рада организатора практичне наставе   

      План рада организатора практичне наставе за школску 2022/2023.год:  Сандра Богдановић, Милоранка Илић и Зорица Анђелић 

 

ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ 

ДИНАМИКА 

ВРЕМЕНСКА 

OДРЕДНИЦА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ 
НАПОМЕНА  

 

План извођења 

практичне натсаве 

за школску 2022/23. 

 

 

Обавештавање 

привредних 

друштава о 

терминима за 

практичну наставу 

 

 

Усаглашавање плана за извођење 

практичне наставе  

o учествовање у изради годишњег 

плана рада школе 

o организовање састанака са 

наставницима који изводе 

практичну наставу 

o склапање уговора са привредним 

друштвима 

o распоређивање ученика који 

обављају практичну наставу 

o контактирање социо-партнера 

 

 

 

 

Септембар2022. 

 

 

 

 

Организатори 

практичне 

наставе са 

предметним 

наставницима 

 

 

 

 

 

Организатори 

практичне 

наставе 

 

 

 

 

Обавештавање ПД о 

ученицима који ће 

похађати практичну 

наставу у ПД и 

исходима праксе 

 

 

Обавештење о терминима за извођење 

практичне наставе ПД као и 

закључивање уговора са ПД 

 

Организовање санитарних прегледа 

ученика 

 

 

 

 

Септембар 2022. 

Октобар2022. 

 

 

Организатори 

практичне 

наставе  
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Скуп у школи 

ментора ученика из 

ПД и анализа праксе 

 

Израда и експедиција обавештења о 

ученицима који ће обављати практичну 

наставу у датом ПД и предвиђеним 

исходима за практичну наставу 

 

Припрема упитника за анкетирање 

ментора,наставника и ученика 

 

 

 

Новембар2022. 

 

 

Организатори 

практичне 

наставе  

 

 

Одржавање 

огледног часа уз 

присуство ментора 

ученика из ПД 

 

 

Организација скупа са менторима 

ученика са темом:  

o Практична настава у ПД;  

o Дуално образовање и слично. 

 

 

Децембар 2022. 

 

 

Организатори 

практичне 

наставе са 

предметним 

наставницима 

 

  

 

Надгледање 

извођења практичне 

наставе  

 

 

 

Припрема и одржавање огледног часа са 

појединим менторима ученика из ПД 

 

 

 

Јануар 2023. 

 

Организатори 

практичне 

наставе са 

предметним 

наставницима 

 

  

 

Надгледање 

извођења практичне 

наставе  

 

 

 

Припрема и одржавање огледног часа са 

појединим менторима ученика из ПД 

 

 

 

Фебруар 2023. 

 

Организатори 

практичне 

наставе са 

предметним 

наставницима 

 

  

 

Надгледање 

извођења практичне 

 

Припрема и одржавање огледног часа са 

појединим менторима ученика из ПД 

 

 

Март 2023. 

 

Организатори 

практичне 
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наставе  

 

 

 наставе са 

предметним 

наставницима 

 

 

Надгледање 

извођења практичне 

наставе  

 

 

 

Припрема и одржавање огледног часа са 

појединим менторима ученика из ПД 

 

 

 

Април 2023. 

 

Организатори 

практичне 

наставе са 

предметним 

наставницима 

 

  

 

 

 

 

Евалуација 

 

Провера услова за извођење практичне 

наставе 

o Праћење постигнућа и мере за 

побољшање практичне наставе 

o Састављање полугодишњег и 

годишњег извештаја 

o Анализа реализације практичне 

наставе  ,наставе у блоку и 

професионалне праксе 

o Учествовање у добијању 

потребних уверења ученика за 

реализовану практичну наставу 

 

 

 

 

Мај 2021.год. 

 

Јун 2022.год. 

 

 

 

 

Организатори 

практичне 

наставе  
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10. 14. План рада Тима за пројекте 

План рада тима: Тим за пројекте Руководилац: Mарија Ракић 

 

 

Циљеви Активности 
Динамика 

временска дредница 

Носиоци 

активности 
Одговорно лице Напомена 17 

Реновирање кабинета 

куварства. 

 
 

Праћење консурса 

пројекта и 

аплицирање. 

Рокови наведени у 

конкурсима пројеката 

 

 

 

Локална сомоуправа, 

Јапанска амбасада, 

Канцеларија за 

управљање јавним 

улагањима, 

Министарство 

просвете, 

Министарство правде 

Тим за пројекте 

Марија Ракић,  

Сандра Богдановић 

 

 

Оснивање ученичког 

клуба. 

Праћење конкурса 

пројекта и 

аплицирање. 

Рокови наведени у 

конкурсима пројеката 

Тим за пројекте Марија Ракић  

 

 

 

 

Школско партнерство 

– сарадња са школом 

из земље из окружења 

Проналажење 

партнерске школе, 

успостављање 

сарадње и реализација 

обостраних посета. 

До краја школске 

2022/2023. 

Тим за пројекте и 

маркетинг тим 

Срђана 

Драгомировић, 

Марија Ракић 

Ова активност је 

ограничена  

обзиром да је у 

току пандемија 

вируса Ковид 19. 

Организовање 

феријалне праксе. 

Успостављање 

сарадње са хотелима. 

До краја школске 

2022/2023. 

Тим за пројекте и 

маркетинг тим 

Марија Ракић, Сандра 

Богдановић 

Ограничење због 

пандемије. 

                                                 
17 Уколико у току године руководилац сектора/тима увиди да ће доћи до одступања у планираним активностима, (у динамици или садржајима) евиденцију о томе води у колони напомена. 
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10. 14. План реализације програма обучавања ученика завршних разреда за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања 

 

У школској 2022/23. години овај програм ће се реализовати на следећи начин: 

Задужене особе: одељењске старешине завршних разреда: Мирјана Мијатовић3/5, Снежана Симић 3/4,  Горан Динић 4/1, Сузана 

Аранђеловић 4/2 и Марија Ракић  4/3  

Садржаји: реализоваће се четири  часа у првом полугодишту  током новембра месеца  на часовима одељењских старешина и то: 

 

1. час: Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије; Војна обавеза у Републици Србији; Радна и 

материјална обавеза у Републици Србији; 

2. час: Како постати официр Републике Србије; Како постати професионални војник; Физичка спремност – предуслов за војни позив; 

3. час: Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Бојни отрови, биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита; 

4. час: Тактичко – технички зборови. 

      Одељењске старешине ће добити садржаје и ПП презентацију које треба да одраде са ученицима. 

    Први час почети слушањем и певањем химне «Боже правде» уз претходно подељен текст химне ученицима. 

   Средином  децембра школа је у обавези да достави Извештај о реализацији   Центру МО за ЛС Јагодина. 

 

11.  Пројекти који се реализују у школи 

  

Назив пројекта Носилац 

пројекта 

Реализатори 

пројекта 

Временска динамика 

–трај. 
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12.  ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 Ради побољшавања квалитета наставе у школи је предвиђено перманентно 

усавршавање кадрова. Приправницима и млађим колегама биће пружена педагошко-

инструктивна помоћ од стране директора школе, стручног сарадника и ментора. Ментори 

су следећи: за економске групе предмета Драгица Вељовић и Зорица Анћелић, за 

професоре информатике и рачунарства Горан Динић, за професоре физичког и 

здравственог васпитања Марија Ђорђевић, за професоре српског језика Валентина 

Богдановић, а за професоре математике Јасна Милојковић, за професоре географије 

Јовица Јевтић, за професоре енглеског језика Тамара Радичевић, за грађанско васпитање 

Сузана Аранђеловић, за финансијско рачуноводствену обуку Драгица Вељовић, за 

канцеларијско пословање Александар Браловић, Бојан Јовановић и  Сања Младеновић. 

 

Што се тиче обавезног стручног усавршавања ван установе,  као и у претходној 

години, колико финансијске могућности дозвољавају, већина наставника ће 

присуствовати обукама, како за опште образовне, опште стручне, тако и за стручне 

предмете. 

У оквиру рада школе програм стручног усавршавања наставника одвијаће се 

сукцесивно, најпре за приправнике и наставнике који немају више од 5 година радног 

искуства. Инструктивно-педагошки рад обављаће директор и стручни сарадници, 

менторски рад обављаће задужени наставници, који су већ наведени у овом програму, а 

стручно-педагошка служба одржаће неколико предавања из методике наставе за ову 

категорију запослених. Предвиђено је по једно предавање у сваком полугодишту. За ову, 

али и за све остале категорије запослених школа је у обавези да прати програм стручног 

усавршавања ЗУОВ и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије. 

И у наредном периоду, већи број наставника ове школе ће учествовати на обукама  

који ће обезбедити њихово усавршавање и допринети квалитетнијем обављању наставних 

(и ваннаставних) активности. 

 Као вид стручног усавршавања у установи  предвиђени су и огледни/угледни/отворени  

часови које ће реализовати задужени наставници по стручним већима. 

План стручног усавршавања се може видети и у поглављу 6.4.  (Педагошки 

колегијум) 

 

13.  САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Сарадња са родитељима,културне и друге хуманитарне активности је деликатно подручје 

културне сарадње у школи. 

Сарадња са родитељима се одвија као биполарни процес између родитеља и наставника, 

односно дома и школе у интересу солидарнијег образовања и васитавања младе 

генерација.Школа је устању да добро врши своју функцију само ако оствари ову 

корелацију,јер  и један и други фактор морају имати синхронизован утицај на развој 

младих.Родитељи ученика су потпуно равноправни чланови школске заједнице.Овај 

контакт се остварује преко одељенских родитељских састанака,преко заједничких 

састанака родитеља,школе и школског одбора. Родитељски састанци морају бити 

осмишљени и брижљиво припремани.На њима се износе извештаји, анализе,снимања 

стања и запажања школских радника, психолога, социолога и стручних органа школе. 
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РАСПОРЕД САРАДЊЕ НАСТАВНИКА  СА РОДИТЕЉИМА У ШКОЛСКОЈ 2022/23.ГОД. 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ПРОФЕСОРА 

 

             ДАН ВРЕМЕ 

1. Ирена Соколовић уторак 6.час(1.смена) 

2. Милица Милетић понедељак 7.час 

3. Валентина Богдановић уторак 6.час(2.смена) 

4. Кристина Петровић-Којић четвртак 6.час(1.смена) 

5. Снежана Д.-Милутиновић уторак 7.час(1.смена) 

6. Драгана Милојевић среда 1.час(2.смена) 

7. Јасна Милојковић понедељак 4.час(1.смена) 

8. Милан Јовановић уторак 3.час(2.смена) 

9. Душица Љубеновић понедељак 6.час(1.смена) 

10. Сузана Ђорђевић четвртак 5.час 

11. Горан Динић уторак 3.час(2.смена) 

12. Мирјана Мијатовић уторак/четвртак 2.час 

13. Саша Дуловић среда 7.час(1.смена) 

14. Александар Браловић четвртак 4.час(1.смена) 

15. Бојан Јовановић петак 2.час(1.смена) 

16. Сандра Богдановић понедељак 1.час 

17. Сања Младеновић понедељак 2.час(1.смена) 

18. Срђана Драгомировић петак 2.час(1.смена) 

19. Јелена Станковић четвртак 5.час 

20. Снежана Симић понедељак 1.час(2.смена) 

21. Драгица Вељовић понедељак 3.час(1.смена) 

22. Снежана Бегуш понедељак 4.час(1.смена) 

23.. Марија Милошевић понедељак 2.час 

24. Милоранка Илић уторак 7.час(1.смена) 

25. Ана Поповић четвртак 7.час(1.смена) 

26. Марија Нешковић понедељак 1.час 

27. Горан Јовановић четвртак 5.час(2.смена) 

28. Зорица Анђелић понедељак 3.час 

29. Јасмина Тасић четвртак 2.час(1.смена) 

30. Саша Петровић четвртак 4.час(2.смена) 

31. Марија Ђорђевић среда 2.час(2.смена) 

32. Дарко Бајкић четвртак 2.час 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ПРОФЕСОРА 

 

             ДАН ВРЕМЕ 

33. Ивана Јанковић-Влајић понедељак 5.час(2.смена) 

34. Весна Јовичић четвртак 7.час 

35. Ненад Секулић среда 7.час(1.смена) 

36. Гордана Алексић уторак 4.час 

37. Јовица Јевтић понедељак 4.час(2.смена) 

38. Сузана Милошевић понедељак 3.час(1.смена) 

39. Никола Денчић петак 6.час(1.смена) 

40. Нада Михајлов среда 3.час(1.смена) 

41. Сузана Аранђеловић уторак 7.час(2.смена) 

42. Тамара Радичевић четвртак 3.час 

43. Горан Милојевић понедељак 1.,2.час(1. и  2.смена) 

44. Марија Ракић понедељак 5.час(2.смена) 

45. Дејан Стефановић уторак 5.час(2.смена) 

46. Маја Јочић уторак 4.час (2.смена) 

47. Антоанета Ц:-Здравковић понедељак 5.час(1.смена) 

48. Мирослава Иванковић петак 4.час(1.смена) 

49. Верица Јовић понедељак 2.час 

50. Стефан Мијатовић понедељак 2.час(2.смена) 

51. Топлица Ђокић петак 1.час 

52. Драган Денкић четвртак 6.час 

53. Данијела Мијалковић понедељак 7.час(2.смена) 
 

 

                                                                                    

13. 1. 1.    Савет родитеља 

РАЗМАТРА: 

- успех ученика у учењу и владању и предлаже мере за  његово унапређње 

- намену коришћења средстава остварених радом ученицке задруге, проширеном 

делатношћу школе, од донација и средстава родитеља  у посебном фонду школе 

- услови за рад школе и предлазе мере за њихово унапређивање 

- услови за остваривање екскурзије 

- подстиче ангазовање родитеља  у решавању питања која су од утицаја на рад и 

резултате рада школе 

- организује и спроводи  сарадњу са друштвеном средином, надлезним органима у 

Општини и др. ради обезбедјиваја ефикаснијег заједничког рада у решавању 

појединих питања везаних за организацију  и рад школе 

- организује учешце родитеља у реализовању програма културне и јавне делатности 

школе 

- обезбеђује учешће родитеља у трибини за родитеље 

- доноси одлуку о формирању школског фонда солидарности и одлучује о намени 

коришћења тих средсрава 

- даје предлоге о свим врстама уплата и давања ученика 

- по указаним потребама може обављати и др. послове 

 

Дана 13.09.2022.г. одржана је конститутивна седница Савета родитеља на којој је за 

председника једногласно изабрана Ана Ђурић 3/1, а за заменика Анита Савић 3/2. 
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За представника школе у Општинском Савету родитеља једногласно је изабран 

Александар Јованић  3/5, а заменик Драгана Динић 3/1.  

За рад у СА за развојно планирање Јелена Вукобратовић 3/3. 

За члана  ШО из реда родитеља тајним гласањем изабрана је Александра Ђорђевић 1/1. 

 

 

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА  РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОД. 

 
1.разред 

 

ОД. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

РОДИТЕЉА 

Број 

телефона 

Е-пошта 

1/1 Александра Ђорђевић   

1/2 Марија Ристић   

1/3 Драган Саздановић   

1/4 Бобан Мијајловић   

 

 

2.разред 

ОД. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

РОДИТЕЉА 

Број 

телефона 

Е-пошта 

2/1 Јелена Милетић   

2/2 Зорица Рајић   

2/3 Владан Вучковић   

2/4 Катарина Митић   

2/5 Весна Ђикић   

 

 

3.разред 

ОД. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

РОДИТЕЉА 

Број 

телефона 

Е-пошта 

3/1 Ана Ђурић   

3/2 Анита Савић   

3/3 Jeлена Вукобратовић   

3/4 Мира Милосављевић   

3/5 Александар Јованић   

 

3. разред 

ОД. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

РОДИТЕЉА 

Број 

телефона 

Е-пошта 

4/1 Драгана Динић   

4/2 Предраг Милетић   

4/3 Анита Ристић   
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12.1.2   Родитељски састанци 

Групни годитељски састанци ће се одржавати на крају два класификациона периода, на 

крају првог и другог полугодишта. 

Временска динамика   разред  

Друге  недеље у септембру  Сви разреди 

Друге недеље у новембру Сви разреди 

Прве недеље у јануару Сви разреди 

Прве недеље у априлу Сви разреди 

Прве недеље јула / 3. недеља 

јуна 

Сви разреди 

 

Индивидуални родитељски састанци ће се одржавати према потреби. 

 

13. 2.  Сарадња са друштвеном средином 

 

Инст. Са којом 

се сарађује 

Садржај 

сарадње 

Облик сарадње Време 

реализације 

Реализатори 

ЦРХ Партнерство 

за будућност 

  Тим за пројекте и 

партнерства 

Локална 

самоуправа 

   Директор 

Центар за соц. 

рад 

Помоћ 

ученицима  

Консултације 

савети 

Септембар-

јун 

Психолог, соц. 

радник 

Канцеларија за 

младе 

   Стручни 

сарадници, УП, 

директор 

Средње школе  хуманитарн

и турнир 

Организација и 

реализација 

јануар УП, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља... 

     

 

14.  ПЛАН  ШКОЛСКОГ  МАРКЕТИНГА 

14. 1.  Интерни маркетинг ( сајт, школски лист....) 

Стални задатак чланова Тима за маркетинг је ажурирање података на сајту школе. Планира се и 

рад на објављивању школског листа, као и израда флајера за промовисање школе и представљање 

образовне понуде . 

14. 2.   Екстерни маркетинг 

Школа у складу са савременим потребама обраћа изузетну пажњу на екстерни маркетинг. Сва 

важна дешавања у школи и планови представљају се у локалним медијима. 

План рада тима за маркетинг дат је у поглављу 10.11.7. 
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15. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ.  

Реализација Годишњег плана школе се врши у току целе школске године. Директор 

и стручни органи на својим седницама имају обавезу да редовно прате реализацију 

утврђених задатака. 

Директор, као и Тим за обезбеђивање квалитета  и развој установе дужни су: 

 да пажљиво прате реализацију овог Плана, да похвалама подстичу, а у ситуацијама 

одступања ефикасно интервенишу ( у складу са овлашћењима ), 

 да се у свим случајевима које живот намеће (а нису обухваћени овим Планом) 

реагује брзо и ефикасно увек имајући у виду крајњи циљ образовања и васпитања. 

 

Садржај 

 праћења и 

вредновања 

Начини праћења и 

вредновања 

Време Носиоци 

праћења и 

вредновања 
Полазне основе 

рада 

Провера  усклађености  школских 

докумената (општих подзаконских 

аката) са законским актима 

  крај школске 

године 

Директор 

школе... 

Материјално-

технички услови 

рада  

Праћење реализације плана 

унапређења материјално-техничких 

услова рада 

Полугодиште 

и  крај школске 

године 

Директор 

школе... 

Кадровски услови 

рада 

Извештај о кадровским условима – 

промене, начин решавања... 

Полугодиште 

и крај школске 

године 

 

Директор 

школе... 

Структура 40-

часовне радне 

недеље и распоред 

обавеза наставника 

Упитник о реализованим 

активностима у оквиру 40-то 

часовне радне недеље 

  крај школске 

године 

 

Директор школе 

и стручни 

сарадници 

Годишњи фонд 

часова  

Анализа реализације наставног 

плана и програма 

Полугодиште 

и  крај школске 

године 

Стручни 

сарадници 

Огледи у школи Извештај о реализованим 

активностима, увидом у Записнике 

са састанака Тимова за праћење 

огледа 

Полугодиште 

и  крај школске 

године 

Стручни 

сарадници 

Извођење 

практичне наставе 

и наставе у блоку у 

привредним 

друштвима 

Извештај о реализацији практичне 

наставе 

Полугодиште 

и  крај школске 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

План рада 

наставничког већа 

Извештај о раду, Записници са 

седница 

Полугодиште 

и  крај школске 

године 

Директор и 

стручни 

сарадници 

План рада 

одељењских већа 

Извештај о раду,  

Записници са седница 

Полугодиште 

и  крај школске 

године 

Директор и 

стручни 

сарадници 

План рада  

стручних већа 

Извештај о раду,  

Записници са седница 

Полугодиште 

и  крај 

школскегодине 

Председници 

стручних већа 

    

План  рада 

педагошког 

колегијума 

Извештај о раду,  

Записници са седница 

Полугодиште 

и  крај 

школскегодине 

Педагошки 

колегијум 

одређује члана  

План  рада Извештај о раду,  Полугодиште Председник 
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Стручног актива за 

развојно 

планирање 

Записници са седница и  крај школске 

године 

Актива 

План  рада 

стручних 

сарадника 

Извештај о раду Полугодиште 

и  крај школске 

године 

Стручни 

сарадници 

План рада 

директора школе 

Извештај о раду Крај школске 

године 

Директор школе 

Индивидуални 

наставни планови  

Да ли су предати, да ли су предати 

на време, да ли садрже све 

договорене елементе 

Полугодиште 

и  крај школске 

године 

Педагог 

Секције Планови рада секција, Извештаји о 

реализованим активностима, број 

укључених ученика 

Полугодиште 

и  крај школске 

године 

Водитељи 

секција 

Планови 

одељењских 

старешина 

Извештаји одељењских старешина  Почетак  2. 

полугодишта и 

крај наставне 

године 

Одељењске 

старешине и 

стручни 

сарадници 

Планови слободних 

активности 

Извештаји о реализованим 

активностима, број укључених 

ученика 

Почетак  2. 

полугодишта и 

крај наставне 

године 

Стручни 

сарадници 

Ученички 

парламент 

Извештај о реализованим 

активностима 

На крају наставне 

године 

Педагог 

Екскурзије ученика Извештај о реализованим 

екскурзијама 

По реализованој 

екскурзији 

Одељењске 

старешине  

Посебни планови и 

програми (насиље, 

проф. 

Оријентација, 

здравствена 

превенција) 

Извештај о реализованим 

активностима 

На крају наставне 

године 

 

Педагог, 

психолог, лекар 

Пројекти Aнализа реализованих активности На полугодишту и 

на крају наставне 

године 

Тим за пројекте 

и Тим за 

об.квалитета и 

развој установе 

План стручног 

усавршавања 

запослених 

Извештаји о реализованим 

облицима облицима стручног 

усавршавања, сертификати 

наставника, извештаји о 

имплементацији знања 

На полугодишту и 

на крају наставне 

године 

Преседници 

стручних већа и 

педагог, 

Руководилац 

тима за 

професионални 

развој 

Сви облици 

сарадње са 

родитељима 

Записници са родитељских 

састанака, савета родитеља, 

евиденција присуства родитеља на 

родитељским и индивидуалним 

састанцима 

На полугодишту и 

на крају наставне 

године 

Одељењске 

старешине 

Сарадња са 

друштвеном 

средином 

Извештај о сарадњи са друштвеном 

средином 

На полугодишту и 

на крају школске 

године 

Директор, Тим 

за обезбеђивање 

квалитета и 

развој школе, 

стручни 

сарадници 

План рада Извештај о реализованим На полугодишту и Директор и 
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екстерног и 

интерног 

маркетинга школе 

активностима на крају школске 

године 

чланови тима за 

школски 

маркетинг 
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ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

1. Распоред часова 

2.Организациона шема 

3. Распоред додатне и допунске наставе 

4. Глобални и опретивни планови рада наставника 

5. Четрдесеточасовна структура радног времена запослених - решења 

6. Распоред учионица 

7. План рада директора школе 

8. База података о екстерним партнерима школе 

9. База података о стручном усавршавању запослених 

10. Листа уџбеника за школску 2022/23. 

11. Распоред пријема родитеља 

12. Календар образовно - васпитног  рада средњих школа за 2022/23 

13. Планови рада одељењских старешина. 

14. Распоред рада стручних сарадника  
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ТИМОВИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ       

      

 

Тим за самовредновање; Јовановић 
Бојан 

Вељовић Драгица Дуловић Саша Станковић Јелена 

      

Тим за обезбеђивање квалитета и развој 
школе; 

Томић 
Светлана 

Јасна Милојковић Богдановић Валентина Браловић Александар 

      

Тим за развој међупредметних 
компетенција и предузетништва; 

Ивана 
Јанковић 

Драгомировић Срђана Симић Снежана Денкић Драган 

      

Тим за професионални развој; Јевтић Јовица 
Динић Горан Тасић Јасмина Секулић Ненад 

      

Тим за каријерно вођење и саветовање 
(члан 15. ЗСОВ) 

Богдановић 
Сандра 

Арсовски Владан Стефановић Дејан Бегуш Снежана 

      

Тим за маркетинг и промуцију школе Анђелић 
Зорица 

Мијатовић Стефан Јочић Маја Милошевић Марија 

 
   Милетић Милица 

Тим за пројекте и партнерства Ракић Марија 
Богдановић Сандра Анђелић Зорица Ђокић Топлица 

  
 

  

Тим за заштиту животне средине 
Алексић 
Гордана 

Јовичић Весна Јасна Милојковић Ђорђевић Сузана 

Денчић Никола 
 

  

Тим за културне и спортске активности 
Соколовић 

Ирена 
Мијатовић Мирјана Петровић Саша Цветковић З. Антоанета 

Љубеновић Душица Ђорђевић Марија  Славица Костић Р. 

Тим за сарадњу са ученичким парламенту 
Нешковић 

Марија 
Снежана Даниловић М. Јовић Верица Радојевић Александар 

Иванковић Мирослава 
  

Тим за инклузивно образовање; 
Мирослава 
Иванковић 

Илић Милоранка Танић Снежана Михајлов Нада 

Младеновић Сања     

Тим за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања; 

Аранђеловић 
Сузана 

Ђорђевић Марија Бајкић Дарко Јовановић Горан 
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Тим за пружање додатне подршке ученику 
Мијатовић 

Мирјана 
Ана Поповић Милојевић Драгана 

Петровић-Kojић 
Кристина 

Стручни актив за развојно планирање 

Томић 
Светлана  

Јовица Јевтић 
Наставник 

Вукобратовић Јелена 
Савет родитеља 

Зорана Ђорђевић 
представник ЛС  

Формиран на ШО 15.9.22. 
Стр.сарадник 

Јованић Вељко 3/5 
Ученички парламент 

 
  

     
Стручни актив за развој школског програма 
13.9.2019. 

Аранђеловић 
Сузана 

Милошевић Сузана 
Богдановић 
Валентина 

Радичевић Тамара 

Анђелић Зорица Милојковић Јасна Владан Арсовски 
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