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       На основу Закона о основама система образовања и васпитања (Сл гл. РС бр. 88/2017. 

27/2018. 10/2019. 6/2020. 129/2021.)  и Закона о средњем образовању и васпитању (Сл гл. 

РС бр. 55/2013. 101/2017. 27/2018. 6/2020. 52/2021. 129/2021) Економско – трговинска 

школа  доноси Школски програм за период 2022. – 2026. године.  

       По потреби,  Школски програм ће у периоду трајања  бити иновиран. Биће објављен 

на интернет страни школе најмање два месеца пре почетка школске године у којој ће 

почети његова примена. 

Увод 

     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 преузимање 

свог дела одговорности за развој друштвене средине. 

     Школски програм обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на 

остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа и задовољење општих и 

специфичних образовних интереса и потреба ученика, родитеља, односно старатеља и 

локалне самоуправе, а у складу са оптималним могућностима школе. 

     Школски програм омогућава и оријентацију ученика и родитеља, односно другог 

законског заступника у избору школе, праћење квалитета образовно – васпитног процеса 

и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 

     Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник 

планира, програмира и реализује свој рад. 

Опис школе и контекст 

       

НАЗИВ ШКОЛЕ:  Економско-трговинска школа 

СЕДИШТЕ ШКОЛЕ:  Параћин, Др. Драгољуба Јовановића бр. 2 

                                      Тел: 035/ 563-170 

                                      e-mail: ekonomskaparacin@gmail.com 
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     Економско-трговинска школа у Параћину има традицију дугу шездесет седам година. 

Основана је 1955.г. на предлог Народног одбора општине Параћин уз сагласност 

Народног одбора среза Светозарево под називом Економска средња школа „Борис 

Кидрич“. На предлог Радне Заједнице Економске школе, Скупштина општине Параћин 

решењем број 011-91/66-01 од 11.07.1966.г., у складу са Законом о средњем образовању  

оснива  Школски центар за стручно и економско образовање „Борис Кидрич“ од 

Економске школе „Борис Кидрич“ и Центра за стручно и опште образовање радника у 

трговини. Делатност Школског центра је била образовање књиговодствених, 

комерцијалних и административних кадрова  у  четворогодишњем и трогодишњем 

трајању, као и образовање квалификованих и висококвалификованих радника у 

трговини. Образована је и једна генерација ученика угоститељске струке. 

     Од 1979. интеграцијом свих средњих школа  у Параћину, Школски центар за стручно 

и економско образовање наставља са деловањем у оквиру Центра за средње образовање 

„Бранко Крсмановић“ (тзв. усмерено образовање). Концепција средњег усмереног 

образовања се показала неодрживом, па су 1987/88. уследиле  реформе реформи. У 

оквиру постојећег Школског  центра оснивају се три  ООУР-а, један од њих је, на основу 

решења Окружног привредног суда у Крагујевцу број ФИ-506/87 од 17.11.1987. 

Економско-машинска школа која је функционисала до 1990.г. Одлуком Скупштине 

општине Параћин од 29.06.1990., решењем број 02-7/90-01 из Школског центра се 

издваја, између осталих средњих школа и Економско-трговинска школа. Уписана је у 

судски регистар код Окружног привредног суда у Крагујевцу 05.11.1990.г. – решење број 

1-2024-00. 

     Технолошка и Економско трговинска школа користе данашњу  зграду од школске 

1959/60 (зграда је изграђена 1958.г.). Више година уназад Економско-трговинска школа 

користи простор у приземљу и на првом спрату (сем једног крила), док Технолошка 

школа користи други спрат и једно крило на првом спрату. Фискултурна сала је 

заједничка за потребе обе школе. Настава се одвија у две смене. Школа је сасвим солидно 

опремљена наставним средствима. Поседује девет кабинета (опремљених рачунарском 

опремом, интернет везом и другом пратећом опремом) и 12  учионица. Услед 

катастрофалне поплаве  маја 2014. године школска зграда је претрпела оштећења, па је 

до новембра 2015. извршено ојачавање темеља и санација подрума и ходника у приземљу 

школе.  
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     У исто време (тачније од  школске 2015/16. и 2016/17.) школа се суочила са још једним 

проблемом: одлуком Министарства просвете, због рационализације, школи је у две 

године узастопно смањен број одељења првог разреда (од седам на пет ).Овај тренд се 

наставља, тако да је за упис у школску 2022/23. предвиђено  4 одељења.   

Мисија 

     Постојимо  67 година да бисмо квалитетно, стручно и на савремен начин образовали 

генерације младих. Континуирано одржавамо и унапређујемо квалитет образовно – 

васпитног рада у складу са савременим педагошким, психолошким, дидактичким и 

стручним знањима. Код својих ученика развијамо и унапређујемо: кључна  теоријска, 

практична и функционална знања и вештине; опште, међупредметне и стручне 

компетенције; пружамо темељ за целоживотно учење  и адекватну припрему за тржиште 

рада или даље образовање.  

Визија 

Јесмо и остаћемо школа за коју се ученици радо опредељују јер им омогућавамо да 

стичу знања и вештине неопходне за живот и рад у 21. веку. 

Желимо ученика у средишту наставног процеса који активно учи, решава проблеме, 

истражује и процењује информације до којих долази уз коришћење свих расположивих 

извора. 

У нашем моделу наставе и учења је и компетентан  наставник: он се остварује као 

креатор и водитељ процеса учења, као помагач и водич ученика. 

Полазне основе 

 

      Школски програм је израђен у складу са Националним оквиром образовања и 

васпитања (Службени гласник РС, број 101/2017 и Службени гласник РС, број 129/2021.). 

     Оквир је документ који представља основ за унапређивање образовања и васпитања 

деце, ученика и одраслих, рада установе и целокупног образовног система у Републици 

Србији. Он је утемељен на универзалним вредностима, савременим педагошким 

принципима и приоритетима националне стратегије развоја образовања. То је 
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нормативни и развојни документ којим се обезбеђује јединствена основа и приступ 

детету, ученику и одраслом, учењу и подучавању, као и разумевање заједничких 

кључних елемената образовања. То је документ најопштијег типа на основу којег се 

припремају оквири нижих нивоа општости. 

      Мисија средњег стручног образовања и васпитања у Републици Србији ( Национални 

оквир образовања и васпитања ) је да обезбеди могућности и услове ученику да стекне 

знања, вештине и ставове, односно кључне и стручне компетенције, ради ефикасног 

укључивања у свет рада и наставак школовања. Како би остварило те задатке, стручно 

образовање треба да буде функционалан, ефективан, рационалан и флексибилан систем, 

широко детерминисан и доступан свима, да одговори на тренутне и будуће потребе 

тржишта рада, развоја друштва у целини и да припреми појединца да се стално током 

живота усавршава и учи. 

     Школски програм се доноси и на основу наставних планова и програма, тј.  на основу 

плана и програма наставе и учења, односно програма одређених облика стручног 

образовања  и узимајући у обзир Развојни план школе у складу са Сл гл. РС бр. 88/2017. 

27/2018. 10/2019. 6/2020. 129/2021 и Закона о средњем образовању и васпитању Сл гл. 

РС бр. 55/2013. 101/2017. 27/2018. 6/2020. 52/2021. 129/2021 

1. Правилник о наставном плану и програму  и изменама и допунама Правилника  

за стицање образовања у трогодишњем трајању за подручје рада трговина, 

угоститељство и туризам, образовни профил трговац, трговински техничар и 

кулинарски техничар (општеобразовни предмети) Пр. гл. бр. 16/13 

2. Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења 

стручних предмета средњег стручног образовања  у подручју рада трговина, 

угоститељство и туризам,  образовни профил трговац, трговински техничар и 

кулинарски техничар  Пр. гл. бр. 13/2021 

3. Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења за 

подручје рада економија, право и администрација, образовни профил 

финансијско-рачуноводствени техничар, Пр. гл. бр. 02/2022  
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4. Правилник о наставном плану и програму за образовни профил 

комерцијалиста – преведени оглед и службеник у банкарству и осигурању  Пр. 

гл. бр. 15/2015. 

5. Правилник о наставном плану и програму за образовни профил финансијски 

администратор Пр. гласник бр .10/2021 и 11/2016. 

6. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних и стручних 

предмета у подручју рада трговина, угоститељство и туризам – образовни 

профил туристичко – хотелијерски техничар, Пр. гласник број 6/2018 (за 2.3. 

и 4.разред) 

7. Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у 

подручју рада трговина, угоститељство и туризам за образовне профиле кувар, 

конобар, посластичар, туристичко-хотелијерски техничар  Пр.гл. бр. 10/2012 

(општеобразовни предмети ) и Пр. гл. бр. 10/2020 (стручни предмети) и 

изменама у  Пр.гл. бр. 14/2020. 

8. Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења 

општеобразовних  и стручних предмета  средњег стручног образовања у 

подручју рада економија, право и администрација за образовни профил 

економски техничар  Пр. гл. бр. 9/2019 

9. Правилник о допуни Правилника 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 за образовни профил  економски 

техничар , Пр.гл. бр. 9/2019 . 

10. Правилник о допуни Правилника 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 за образовни  профил  финансијско-

рачуноводствени техничар , Пр.гл. бр. 3/2022.  
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11. Правилник о допуни Правилника 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 за образовни 

профил туристички техничар, Пр.гл. бр. 5/2021. 

12. Правилник о допуни Правилника 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 за образовне 

профиле трговац, кувар, конобар, посластичар, финансијски администратор, 

Пр.гл. бр. 16/2015  и  Пр.гл. бр. 11/2016. 

13. Правилник о допуни Правилника 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 за образовне 

профиле комерцијалиста и службеник у банкарству и осигурању. 

1. Циљеви школског програма 

 

     Школски програм се заснива на основним друштвено-културним вредностима које 

уједно и подржава кроз своје циљеве. Те вредности су: слобода, равноправност, 

праведност, достојанство, патриотизам, породица, дијалог и толеранција, рад, 

солидарност, поштење, мир, здравље, безбедност, одрживи развој и друге демократске 

вредности. Једнакост  у праву на образовање једна је од базичних вредности образовно – 

васпитног система. Она указује на потребу да се сваком детету и младој особи осигура 

окружење  и пружи подршка која у највећој могућој мери доприноси њиховој добробити 

и целовитом развоју. 

     Уз наведене опште вредности, у образовно – васпитни систем уткане су и вредности 

које су посебно за њега важне, као што су: 
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1. Идентитет – у доба глобализације, у коме је присутно снажно мешање различитих 

народа, култура и религија, очекује се да кроз образовање особа постане грађанин 

света, а да при том сачува свој национални идентитет, свој језик и писмо, своју 

културу, друштвену, моралну и духовну баштину; 

2. компетентност и целоживотно учење  - у данашњем динамичном свету, потребно 

је овладати компетенцијама које омогућавају ефикасну сарадњу у тимовима, 

континуирано учење нових садржаја, иницијативу и прилагођавање на измењено 

окружење; у ту сврху образовање треба да подстиче развијање способности 

мишљења вишег нивоа, односно критичко и креативно мишљење и вештине 

решавања проблема; 

3. одговорност – етичност и позитиван став према учењу свих учесника у образовно 

– васпитном процесу претпоставка је активног и одговорног понашања и 

приступа образовању; разумевање резултата до којих учење треба да доведе, 

континуирана подршка и одговарајућа повратна информација претпоставке су за 

оснаживање младог човека како би управљао и преузео одговорност над 

сопственим процесом учења; 

4. предузетништво – активирање личних потенцијала особе на креативан, 

конструктиван и иновативан начин ради постизања жељених циљева; 

предузимљивост укључује препознавање могућности, спремност на деловање и 

склоност преузимања разумног ризика што је процењено као важна компетенција 

за сналажење у свакодневном животу и свету рада који се убрзано мења; 

5. партиципативност и комуникативност – активан и продуктиван живот у заједници 

који подразумева различите облике волонтеризма, умрежавања, тимски рад и 

комуникацију. 

     Принципи, циљеви и исходи образовања су међусобно условљени и повезани. Они 

проистичу једни из других и самим тим морају се посматрати у међусобном односу. 

Циљеви и исходи су у складу са принципима, а остваривњем исхода се постижу 

постављени циљеви. 

      Принципи на којима се заснива образовање и васпитање представљају нормативни и 

вредносни оквир  унутар којег се регулишу сви елементи тог процеса. Они представљају 

начела која су обавезујућа за све који учествују у систему образовања и васпитања у 

Републици Србији ( самим тим и у нашој школи ) и то не само у његовом структурирању, 
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већ и у функционисању и управљању и односе се на све ученике. Принципи су израз 

општедруштвених тежњи и одсликавају правац развоја и то не само образовања и већ и 

целокупног друштва. 

     Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу и ученике: једнакост и 

доступност остваривања права на оразовање и васпитање; разноврсне облике учења, 

наставе и оцењивања; поштовање људских права и права сваког детета и ученика; висок 

квалитет образовања и васпитања  за све; целоживотно учење; образовање и васпитање 

засновано на компетенцијама; компетентност и професионалну етику која подразумева 

високу стручност наставника, васпитача и стручних сарадника;  хоризонталну и 

вертикалну проходност у образовном систему;  демократичност. 

     У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: континуираној сарадњи са 

породицом; подршци преласка детета, односно ученика на следећи ниво образовања и 

васпитања; идентификацији, праћењу и стимулисању ученика са изузетним 

способностима(талентовани и даровити); могућности да деца и ученици са сметњама у 

развоју, инвалидитетом и из других осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања; смањењу 

стопе напуштања система образовања и васпитања; каријерном вођењу и саветовању 

ученика; остваривању права на образовање и укључивање у систем образовања и 

васпитања на различитим узрастима и нивоима; сарадњи са ученицима, ради успешног 

остваривања постављених циљева образовања и васпитања. 

     Циљеви се односе на очекиване резултате образовања и васпитања и показатељи су 

основних вредности. Они су основ за планирање и конципирање образовних и васпитних 

процеса, као и за дефинисање исхода. 

      Општи циљеви образовања и васпитања су: обезбеђивање добробити и подршка 

целовитом развоју детета и ученика; обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења; 

развијање ненасилног понашања; развијање и практиковање здравих животних стилова; 

развијање свести о значају одрживог развоја и очувања животне средине; континуирано 

унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања; развијање 

компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; пун 

интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика; 

развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних кмпетенција 
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и стручних компетенција у складу са захтевима занимања и потребама тржишта рада; 

развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад и способности самовредновања; оспособљавање за 

доношење ваљаних одлука; развијање позитивних људских вредности; развијање 

осећања солидарности  и разумевања; поштовање права детета, људских права и 

грађанских слобода; поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, 

полне и узрасне равноправности; развијање личног и националног идентитета; развијање 

свести и осећања припадности Републици Србији; поштовање и неговање српског језика 

и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина; развијање 

интеркултуралности; повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање 

образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

     Исходи се односе на конкретне ефекте образовања који су мерљиви и омогућавају 

систематско праћење и вредновање. Кроз исходе конкретизују се циљеви за чију 

реализацију су одговорни школа и наставници. Исходи одређују која знања, умења, 

ставове и вредности ученик треба да стекне, развије по окончању неког нивоа и врсте 

образовања водећи рачуна и о конкретним условима у којима се оно одвија. 

     Општи исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да: изрази 

и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми; 

прикупља, анализира и критички процењује информације, користи српски језик, односно 

језик националне мањине и страни језик; користи научна и технолошка знања;  ради 

ефикасно са другима као члан тима;  зна како да учи; уме да разликује чињенице од 

интерпретација; примењује математичко мишљење у циљу решавања проблема у 

свакодневном животу; користи дигиталне технологије; одговорно и ефикасно управља 

својим активностима; конструктивно учествује у свим облицима друштвеног живота; 

поштује људска права и слободе; прихвата промене, преузима одговорност и има 

предузетнички приступ;  има свест о својој култури и разноликости култура. 
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     Остваривање исхода обезбеђује се укупним образовно – васпитним процесом на свим 

нивоима образовања, кроз све облике, начине и садржаје рада. 

2. Карактеристике и елементи квалитета образовања и васпитања 

2.1 Стандарди 

      Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се 

врши процена квалитета у систему образовања и васпитања, и то: 1. стандарди 

образовних постигнућа ученика; 2. стандарди квалитета рада установе; 3. стандарди 

квалитета уџбеника; 4. стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних 

сарадника; 5. стандарди компетенција директора; 6. стандарди компетенција секретара 

установе; 7. стандарди квалификација. 

2.2 Компетенције 

2.2.1 Кључне компетенције 

     Образовање је  у савременом свету  оријентисано на постизање компетенција. 

Увођење појма компетенције у образовне политике везује се за крај прошлог века и за 

документ Европски референтни оквир компетенција. 

      Карактеристике кључних компетенција: релевантне су за све појединце; 

трансверзалне су јер оспособљавају за успешно укључивање у све сфере личног, 

професионалног и друштвеног живота; одговарају и економској и друштвеној сврси (од 

бољег здравља, родитељства, до друштвеног активизма ); промовишу заједничке 

вредности, имплицирају способност суочавања са променама, учење из искуства и 

деловање са критичким ставом. 

     Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставовоа 

који су потребни сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у 

друштвени живот и запошљавање. Кључне компетенције ( препознате у ЕУ)  за 

целоживотно учење су: комуникација на матерњем језику, комуникација на страном 

језику, математичке, научне и технолошке компетенције; дигитална компетенција; 

учење учења; друштвене и грађанске компетенције; осећај за иницијативу и 

предузетништво; културолошка освешћеност и изражавање 
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     Прве три компетенције се могу повезати са традиционалним наставним предметима, 

а осталих пет су међупредметне. Оне се развијају кроз наставу свих предмета, 

применљиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих 

проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично остварење и развој, 

укључивање  у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 

2.2.2 Међупредметне компетенције 

      Имајући у виду све околности и критеријуме, као и карактеристике образовног 

система у Србији и контекста у којем он функционише у овом тренутку издвојене су ( на 

основу кључних компетенција које је ЕУ препознала – Европски оквир кључних 

компетенција за целоживотно учење ) следеће опште и међупредметне компетенције као 

најрелевантније за адекватну припрему ученика за активну партиципацију у друштву и 

целоживотно учење: 1. Компетенција за целоживотно учење; 2. Комуникација; 3. Рад са 

подацима и информацијама; 4. Дигитална компетенција; 5. Решавање проблема; 6. 

Сарадња; 7. Одговорно учешће у демократском друштву; 8. Одговоран однос према 

здрављу; 9. Одговоран однос према околини: 10. Естетичка компетенција; и 11. 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

      Овако схваћене компетенције излазе из оквира традиционалних школских предмета 

и ангажују школска знања на припреми ученика да буду конкурентни и функционални у 

садашњем и будућем образовном и професионалном простору и да компетентно и 

активно реализују своје грађанске улоге. Оријентација образовног процеса ка 

међупредметним компетенцијама не значи увођење нових предмета нити додатних 

часова тематски посвећених одређеној компетенцији. Основна промена коју доноси 

оријентација ка општим и међупредметним компетенцијамаи компетенцијама уопште, 

огледа се у динамичнијем и ангажованијем комбиновању знања, вештина и ставова 

релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну 

примену. То се постиже сарадњом и координацијом активности више наставника, 

односно предмета и иновирањем начина рада на часу. Сваки час је прилика да се ради и 

на међупредметним компетенцијама, а амбијент који их подржава подразумева: 

o стављање ученика у ситуације које траже истовремену употребу предметних и 

међупредметних компетенција. То се дешава увек када одученика очекујемо да 
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неко знање примени у ситуацијама које нису реплике или једноставне 

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

o активности истраживања и стварања нових продуката; 

o стварање баланса између индивидуалних и групних активности, тако да се развије 

лична одговорност према обавезама и користе потенцијали групе; 

o активно и конструктивно учествовање у животу локалне заједнице; иницирање 

хуманитарних активности и активности које доприносе подизању квалитета 

живота и солидарности у локалној заједници. 

      Значај општих и међупредметних компетенција  за будући живот  младог човека није 

тешко документовати, али је важно питање који је простор у процесу наставе и учења 

резервисан за рад на овим компетенцијама. У суштини, рад на општим и 

међупредметним компетенцијама није конкурентан раду на садржајима и 

компетенцијама које су непосредно везане за одређене предмете. Напротив, 

међупредметне компетенције представљају корак више у разумевању градива и примени 

наученог, а одговорност за њихово развијање носе сви наставници и школски предмети. 

То значи да подржавање општих и међупредметних компетенција тражи заједничко 

планирање на нивоу школских тимова, примену интерактивних и активних облика 

учења, као и већу аутономију школе и наставника у реализацији образовних исхода. 

Очигледан и најједноставнији пример рада на међупредметним компетенцијама 

представља употреба ИКТ у учионици (дигитална компетенција): различити начини 

презентовања градива, различити начини организације информација, коришћење 

разноврсних извора информација, селекција података и провера њихове релевантности... 

применљиви су у свим предметима и готово на сваком часу, укључујући и проверу 

усвојености градива. 

2.3 Језик на коме се остварује школски програм 

Школски програм у ЕТШ се остварује на српском језику. 
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3. Назив, врста и трајање свих програма образовања 

     Школским програмом ЕТШ  обухваћени су програми образовања за редовне ученике, 

преквалификације и доквалификације за ванредне ученике.  

      Школски програм се остварује на српском језику. 

3.1 Програми за редовне ученике 

     Подручје рада: Економија, право и администрација 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

ТРАЈАЊЕ 

ОБРАЗОВАЊА 

1. Економски техничар четири године 

2. Финансијски администратор четири године 

3. Финансијско-рачуноводствени техничар четири године 

4. Комерцијалиста четири године 

5. Службеник у банкарству и осигурању четири године 
 

     Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

ТРАЈАЊЕ 

ОБРАЗОВАЊА 

1. Туристичко-хотелијерски техничар четири године 

2. Туристички техничар четири године 

3. Кувар три године 

4. Конобар три године 

5. Посластичар три године 

6. Трговац три године 
 

 

3.2 Програми преквалификације 

     Подручје рада: Економија, право и администрација  

                                Трговина, туризам и угоститељство 

Област: Економија 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ: 
ТРАЈАЊЕ  

ОБРАЗОВАЊА: 

1. Економски техничар четири године 
2. Финансијски администратор четири године 
3. Пословни администратор четири године 
4. Комерцијалиста четири године 
5. Службеник у банкарству и осигурању четири године 
6. Туристичко-хотелијерски техничар четири године 
7. Трговински техничар четири године 
8. Кулинарски техничар четири године 
9. Кувар три године 
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3.3 Програми доквалификације 

     Подручје рада: Трговина, туризам и угоститељство 

     Област: Трговина, туризам  и угоститељство 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ: 
ТРАЈАЊЕ  

ОБРАЗОВАЊА: 

1. Трговински техничар четири године 

2. Кулинарски техничар четири године 
 

 

 

3.4 Остваривање школског програма по недељама од школске 2021/22. 
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Образовни профил 

О
д

ељ
ењ

е
 Разредно-часовна 

настава (у недељама) 

Настава у 

блоку 

Обавезне и 

факултативне 

ваннаставне 

активности 

Остало 

(матура) 

Укупно 

радних 

недеља 
I пол. II пол. УКУП. 

стручни 

предмети 

Економски техничар  II 18 19 36 1 недеља 2  39 

Економски техничар  III 18 19 35 2 недеља 2  39 

Економски техничар IV 18 19 31 3 недеља 2 3 39 

Комерцијалиста  I 18 19 37 0 недеље 2  39 

Комерцијалиста   II 18 19 36 1 недеља 2  39 

Комерцијалиста III 18 19 35 2 недеље 2  39 

Комерцијалиста  IV 18 19 32 2 недеље 2 3 39 

Службеник у банкарству и 

осигурању 
IV 18 19 32 2 недеље 2 3 39 

Финансијско-

рачуноводствени 

администратор 

I 18 19 37 0 недеље 2  39 

Финансијско-

рачуноводствени 

администратор 

II 18 19 36 1 недеље 2  39 

Финансијско-

рачуноводствени 

администратор 

III 18 19 35 2 недеља 2  39 

Финансијско-

рачуноводствени 

администратор 

IV 18 19 31 3 недеља 2 3 39 

Финансијски 

администратор 
III 18 19 35 2 недеље 2  39 

Финансијски 

администратор 
IV 18 19 31 3 недеље 2 3 39 

Туристичко – хотелијерски  

техничар II 18 19 32 5 недеља 2  39 

Туристичко – хотелијерски  

техничар III 18 19 31 6 недеља 2  39 

Туристичко – хотелијерски  

техничар IV 18 19 30 4 недеље 2 3 39 

Туристички техничар 
I 18 19 33 4 недеље 2  39 

Туристички техничар II 18 19 32 5 недеље 2  39 

Туристички техничар III 18 19 31 6 недеља 2  39 

Туристички техничар IV 18 19 30 5 недеља 2 3 39 

Кувар/конобар I 18 19 34 3 недеље 2  39 

Кувар/конобар II 18 19 32 5 недеља 2  39 

Кувар/конобар III 18 19 30 4 недеље 2 3 39 

Трговац III 18 19 32 2 недеље 2 3 39 

Посластичар I 18 19 32 5 недеља 2  39 

Посластичар II 18 19 30 4 недеље 2 3 39 
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ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

Просветни гласник 9/19. 
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Б: Листа изборних програма 

Р. 

б. 
Стручни изборни програми 

 РАЗРЕД  

I II III IV 

1. Национална економија     2   

2. Комерцијално познавање робе     2   

3. Електронско пословање       2 

4. Основе банкарског пословања са евиденцијом       2 

* Ученик бира изборни предмет једном у току школовања 

Б: Листа изборних програма 

* Ученик изборни програм бира једном у току школовања 

 

Р.б. Листа изборних програма 
  РАЗ РЕД  

I II  III IV 

             Општеобразовни изборни програми      

1. Музичка култура*    2 2 

2. Изабрана поглавља математике*    2 2 

3. Историја (одабране теме)*    2 2 

4. Физика*    2 2 

5. Логика са етиком*    2 2 
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ФИНАСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР 

Просветни гласник 10/12 (11/16 Рачунарство и информатика) 
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ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР 

Просветни гласник 2/2022.године 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЕТШ 2022-

2026. 
 

21  
 

 

 

 

 
КОМЕРЦИЈАЛИСТА 
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Просветни гласник 15/15 (11/16 Рачунарство и информатика) 
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СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ 

Просветни гласник 15/15  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЕТШ 2022-

2026. 
 

25  
 

 

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР (НОВИ 2022.) 
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ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

Просветни гласник 6/18 
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ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

Просветни гласник 6/18 за општeобразовне предмете и Просветни гласник 10/20 

за стручне предмета 
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ТРГОВАЦ 
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ПОСЛАСТИЧАР 
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КУВАР 
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4. Програм допунске, додатне и припремне наставе 

4.1 Програм допунске наставе 

     Овај вид васпитно-образовног рада се реализује за ученике који теже савладавају 

програмске садржаје појединих наставних предмета или неких његових делова, као и за 

ученике који желе да унапреде постигнућа у одређеној наставној области..  

     Допунска настава биће уведена чим се укаже потреба (до краја септембра текуће 

школске године, а по потреби и током трајања наставне године), односно када буду 

стечени педагошки услови за евидентирање ученика који имају потребу за 

организовањем овог вида наставе. Допунска настава се организује за све наставне 

предмете за које ученици имају потребе. Број часова, садржај рада, као и евиденција о 

присутности ученика се прецизно бележи  електронским путем, у ЕС дневнику, у оквиру 

јединственог информационог система просвете. Методе и технике рада наставници 

планирају у складу са карактеристикама ученика, узроцима заостајања у савладавању 

наставних садржаја, кроз индивидуализован начин рада.   

      Ученик је дужан да похађа допунску наставу ако наставник процени да је то 

потребно. 

      Наставници су дужни да воде евиденцију о часовима допунске наставе у ЕС 

дневннику, да се припремају за часове и да анализирају ефекте допунске наставе које 
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представљају одељењском већу, наставничком већу или стручном већу. Школа не 

инсистира на томе да наставници на почетку школске године израђују програм рада, већ 

су наставници дужни да се писмено припремају за овај вид наставе. 

 

4.2 Програм додатне  наставе 

 

      Додатна настава биће организована за ученике који са изузетним успехом савладавају 

програмске садржаје и који показују посебно интересовање за продубљивањем и 

проширивањем знања и вештина из одређених предмета. Овај вид наставе има за циљ и 

развијање самосталности и креативности ученика. С обзиром на карактер и функцију 

додатног рада наставници ће примењивати разноврсне облике, методе и технике рада 

који ће ученицима омогућити да њихове креативне способности дођу до пуног изражаја 

(индивидуални и групни облик рада, проблемска и индивидуализована настава и сл.). 

       Идентификација ових ученика ће се, такође обавити до краја септембра текуће 

шкоске године (из истих разлога као и за допунски рад ). 

Евиденција о броју, садржају и начину рада води се у  ЕС дневнику. Наставници се 

писмено припремају за часове додатног рада. 

 

4.3 Програм припремне наставе 

 

       Припремна настава се реализује за ученике завршних разреда ради што успешнијег 

полагања матурског и завршног испита  и то у обиму од најмање 5% од укупног 

годишњег броја  часова из предмета из којих се полаже матурски, односно завршни 

испит. 

        Такђе, припремну наставу школа организује и за редовне ученике који су упућени 

на полагање разредног или поправног испита, као и за ученике који се школују ванредно. 

Када се ради о припремној настави за ученике који су упућени на полагање поправног 

испита наставници су дужни да остваре припремну наставу у обиму од најмање 10%  од 

укупног годишњег броја часова из предмета на који је ученик упућен на поправни испит. 

Евиденција се води на исти начин као и код допунске и додатне наставе. 

       Годишњим планом рада школе и Решењем о структури 40-то часовне радне недеље 

одређује се за сваког наставника појединачно број часова допунске, додатне и припремне 

наставе. 
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5. Програм и 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, слободне активности 

ученика (редовна, допунска, друштвено - користан рад  и одељењске заједнице ученика. 

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 службе 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. На основу тако одређених елемената (у поменутим програмима) 

као и акцијама које им одговарају, представљаће чворне и основне тачке васпитног 

деловања у школи. 

     Основу за овај рад представљаће и следећа већ усвојена акта: 

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: 

o чување здравља ученика и њихова здравствена заштита 

o формирање и развијање хигијенских навика 

o стварање услова за јачање здравља ученика (спортски терени и фискултурна сала) 

o организовање предавања, приказивање филмова и посете здравственим 

установама у циљу превентивног деловања и очувања здравља младих 

б) Васпитање за хумане односе - развијање и неговање следећих компоненти складно 

развијене личности: 

o другарство и пријатељство 

o осетљивост за потребе и права других 

o међуљудска солидарност 

o правичност 

o поштовање других 
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o култура понашања и сл. 

в) Радно васпитање: Имајући у виду специфичност рада школе посебан нагласак ће бити 

дат на 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: 

o развијање правилног односа према раду 

o формирање и развијање радних навика 

o изграђивање радне културе ученика 

o васпитање правилног односа према личној и заједничкој имовини 

o професионално информисање и васпитање. 

6. Програм културних активности школе 

       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.   

       Планирају се следеће активности  (често се током године реализују и додатне 

активности): 

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 
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САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 

5. Пригодним текстовима, паноима и сл. Обележавају се државни празници 

(Дан државности Србије – 15.и16. фебруар, Дан примирја у Првом 

светском рату – 11.11., 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 

7. Свечаност поводом завршетка школске године и уручивање диплома и 

похвалница 
јуна 

8. «Квизовање» - програм који живи од 2014. и веома је интересантан 

ученицима – учествују и ученици и наставници – приказивање талената, 

стваралаштва и знања из опште културе и информисаности) 

Најмање два 

пута годишње 

и више у 

зависности од 

интересовања 

9. Промоција ученичког стваралаштва ( објављене књиге, романи, збирке 

песама...) 

У зависности 

од броја 

ученика који 

се баве 

књижевним 

стваралаштво

м 

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. Осмишљавање и реализовање програма активности у оквиру пројеката 

размене ученика – тренутно је актуелно партнерство са школама из Келна, 

Линца и Враце (спортске игре, културно-уметнички програм, квизови, 

радионице упознавања, презентације и сл) 

Током године 

13. Новогодишњи програм за децу радника школе приликом доделе 

пакетића 
децембар 
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САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 

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

1. Учешће ученика образовног профила туристички техничар и 

кувар/конобар у манифестацијама које се организују у општини – у 

сарадњи са туристичком организацијом – Дани вина – март, Сајам 

привреде – октобар, Џигеријада , Међународни шаховски турнир. Такође у 

сарадњи са ТО ученици учествују на Сајму туризма у Београду и сл. 

У току године 

2. Учешће у активностима поводом обележавања Дана општине (спортске, 

културне, ангажовање ученика турсистичког и угоститељског образовног 

профила и сл.) 

септембар 

3. Учешће у активностима које организује ЛС поводом сарадње са 

општинама из иностранства. 
Током године 

4.Присуство ученика презентацијама, пројекцијама, трибинама и сл. које 

организује ЛС и Канцеларија за младе (као и Полицијска управа, Црвени 

крст...) 

Током године 

III Посете сајмовима:  

У организацији наставника економске, туристичке и угоститељске групе 

предмета и других наставника) ученици школе ће посетити различите 

сајамске манифестације – Сајам туризма, Сајам књига... 

у време 

трајања сајма 

III Посете привредним друштвима, банкама, осигуравајућим друштвима и 

другим институцијама: 
 

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, 

Привредна друштва... 

у току године 

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

земљама региона 

У време 

организације 

 

7. Програм 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 
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омогућава да се развијају њихова интересовања, склоности и таленти.Кроз ове 

активности ученици боље упознају себе, осим тога слободне активности могу значајно 

утицати на њихову  професионалну оријентацију. 

       Поштујући принцип добровољности у опредељивању ученика, школа планира, 

према захтевима постављеним Законом о основама система образовања и васпитања, 

Закона о средњем образовању и васпитању  и својим могућностима, различите слободне 

активности. Обим реализације ових активности у многоме зависи од инетересовања 

ученика, али је битно пружити им могућности да кроз различите садржаје задовоље своја 

интересовања, стекну нова знања и добију нешто више од школе него што је само знање 

садржаја наставних предмета. Наставници имају обавезу мотивисања ученика, 

планирања и вођења активности.  Слободне активности се реализују  кроз рад секција, 

као и кроз друштвене и хуманитарне  активности. 

      Стручна већа сваке године разматрају и предлажу секције. На основу интересовања 

ученика секције почињу са функционисањем, наставници у консултацији са ученицима 

израђују програме рада и реализују активности. Програми рада секција су саставни део 

Годишњег плана рада школе. У извештају о раду стручног већа за Годишњи извештај о 

раду школе налази се и извештај о раду секција. Ученици могу да дају предлоге секција, 

најчешће у оквиру рада УП. Ученици се информишу о секцијама путем обавештења или 

пријављивањем код задужених наставника. У школи функционишу спортске секције, 

историјска, драмска, рецитаторска, новинарска и маркетинг тим. У школи функционише 

Тим за културне, пригодне, спортске и друге активности који планира активности којима 

се испољавају креативни потенцијали ученика. 

       Велико интересовање ученика је за  активности назване «Квизовање». У 

активностима заједно учествују ученици и наставници, кроз различите игре које 

дозвољавају испољавање креативности и стваралаштва. Ова активност је у понуди од 

јануара 2014.г. и биће настављена док год буде интересовања. 

       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 
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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. 

      Хуманитарне активности у школи спроводи, на иницијативу ученика, Ученички 

парламент. Реализује се најмање једна хуманитарна акција годишње.Планирају се следеће 

активности: 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 

I Академије и приредбе:  

1. Школска слава Свети Сава (реализатори су наставници српског језика и 

књижевности и историје) 
јануар 

2. Дан Школе ће се обележити различитим активностима као што су: такмичења из 

појединих наставних предмета, Свечана академија,  сусрети са пензионерима... 

(задужена су сва стручна већа).  

новембар 

3. Вече поезије и прозе (реализатори су рецитаторска и драмска секција) април 

II Посета институцијама културе:  

Према плану одељењског старешине и плану и програму појединих наставних 

предмета, ученици ће посетити културне институције у граду. Реализатори су 

одељењске старешине и наставници појединих предмета. 

у току године 

III Посете сајмовима:  

У организацији наставника економске групе предмета и других наставника 

(српског језика и књижевности, хемије, позвања робе, екологије...) ученици школе 

ће посетити различите сајамске манифестације. 

у време 

трајања сајма 

III Посете привредним друштвима, банкама, осигуравајућим друштвима и другим 

институцијама: 
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8. Програм каријерног вођења и саветовања ученика 

      Основни циљ каријерног вођења и саветовања је подстицање правилног 

професионалног развоја ученика у складу са индивидуалним могућностима и 

преференцијама и друштвеним потребама за кадровима. Њиме се пружа подршка 

ученицима да боље разумеју себе и своје потребе, да превазиђу могуће баријере у 

погледу учења и напредовања у будућим професијама, да преузму већу одговорност за 

У организацији наставника економске групе предмета и других наставника  

ученици школе ће организовати посете различитим привредним друштвима, 

банкама, осигуравајућим друштвима и другим институцијама. 

у току године 

IV Посете факултетима и школама:  

Сарадња са Економским факултетом Београда, Београдском банкарском 

академијом и осталим високошколским институцијама, средњим школама 

Републике Србије и другим педагошким институцијама. Задужени су управа 

Школе, наставници стручних предмета. 

у току године 

V Учешће на различитим спортским манифестацијама:  

Ученици школе, у организацији стручног већа за физичко васпитање учествоваће 

на различитим спортским манифестацијама. Детаљнији подаци налазе се у плану 

рада стручног већа за физичко васпитање. Динамика зависи од организације 

наведених манифестација. 

у току године 

VI  Екскурзија  

Екскурзија ученика је вананаствни облик образовно-васпитног рада који се 

остварује ван Школе. Поступак припреме и реализације екскурзија се остварује 

према вежећем Правилнику. 

септембар-

новембар, 

април 

VII  Школска партнерства  

 Наша школа је остварила партнерство са школом  из Келна, Враце, Линца, Правно 

пословне школе из Ниша...  У складу са могућностима и у наредном периоду би 

требало наставити са овом активношћу – како са школама у иностранству, тако и 

са школама у земљи. 

једном 

годишње, 

наизменично 

узвратне 

посете 
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сопствено каријерно планирање и развој, да буду флексибилнији када су у питању 

послови и да се прилагођавају захтевима радног окружења. 

      У школи функционише Тим за каријерно вођење и саветовање. Тим  детаљно планира 

свој рад сваке године. План рада Тима је саставни део Годишњег плана рада школе. 

      Путем каријерног вођења и саветовања школа ће реализовати следеће задатке: 

1. Упознавање, праћење и подстицање индивидуалног развоја ученика и 

оспособљавање за реално сагледавање индивидуалних могућности и, у складу са 

тим, деловање у циљу каријерног развоја 

2. Пружање информација о свету рада и захтевима образовних профила  за које се 

ученици образују, сродним струкама, могућностима за наставак шкловања и тиме 

развијати позитивну мотивацију према изабраном образовном профилу - 

занимању. 

3. Упућивање ученика на сагледавање сопствене личности у циљу стварања реалне 

слике о себи у односу на свет рада, како би се потпуније остварили у професији и 

тиме постигли лично и професионално задовољство.  

4. У школи ће се посебна пажња поклањати појединим категоријама ученика – 

обдареним и  ученицима са сметњама у развоју. 

5. Пружање информација ученицима о занимањима, образовним профилима-

студијским програмима, условима студирања и потребама на тржишту рада. 

6. Остваривање сарадње са високошколским установама, Националном службом за 

запошљавање и привредним друштвима у окружењу. 

7. Остваривање сарадње и реализовање заједничких активности  са oсновним 

школама из окружења. 

      Начин остваривања активности: активности се изводе као посебне активности за 

ученике (радионице, индидвуално или групно саветовање по потреби – захтеву ученика, 

округли столови са представницима привреде, ученицима и родитељима, учешће на 

такмичењима виртуелних предузећа,  праћење ученика након завршетка школовања ...), 

а великим делом су интегрисане у наставне предмете и наставне активности у школи 

(грађанско васпитање, стручни предмети, професионална пракса,  посете привредним 

друштвима, или укључивање представника привреде  у обради наставних садржаја, сајам 

привреде, сајам образовања...). 
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       Програмски садржаји каријерног вођења и саветовања у школи: 

o Помоћ при састављању биографија (ЦВ), мотивационих писама, пријава за посао 

o Индивидуално саветовање у развоју каријере 

o Савети и припреме за интервју за посао 

o Организовање радионица за развој каријере и меких вештина 

o Информације о слободним радним местима, праксама, волонтирању, 

стипендијама 

o Посете компанијама и сусрети са послодавцима 

o Информације о могућностима наставка школовања – упознавање са факултетима 

o Информисање будућих ученика и сарадња са основним школама у окружењу 

o Прикупљање информација и сарадња са националном службом запошљавања 

o Праћење свршених ученика најмање годину дана након изласка из школе – 

анализирање података, праћење трендова и представљање резултата  

o Праћење и предлагање ученицима учешће (и пружање подршке) на конкурсима 

који имају за циљ развој предузетничког духа, способност решавања реалних  

проблема – студије случаја... 

o Реализација пројеката размене ученика са школама у земљи и иностранству... 
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9. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програм превенције 

других облика ризичног понашања 

      Програм за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи се 

сачињава на основу материјалних и кадровских потенцијала школе, њених потреба  и на 

основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама (МПРС ). Циљ овог програма је 

дефинисање мера превенције појаве насиља и мера интервенције када се сумња на 

насиље или када се насиље дешава. На тај начин  се ствара повољна социо-психолошка 

клима за рад и безбедност у школи како за ученике, тако и за саме запослене. 

9.1 Садржај програма 

У школи ће бити реализоване различите активности као мере превенције, које имају 

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

протоколом: 

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

насиље. Запослени,ученици и њихови родитељи информишу се о основним 

значењима појмова насиље, злостављање и занемаривање, као и о њиховим 

последицама; информишу се о поступцима превенције и интервенције који се 

спроводе у школи 

o Вођење евиденције и анализирање стања безбедности – броја и облика, 

учесталости ситуација насиља... На основу годишњег извештаја, у сарадњи са УП 

и Саветом родитеља Тим за заштиту учемника планира активности и мере 

o Едукација ученика и запослених. Организовање предавања, радионица, 

дискусија и сл. о облицима насиља, превенцији  и интервенцији у случају насиља 

o Организацијско јачање против насиља Правно утемељавање и организовање 

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

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

заједничке делатности ученика и наставника – Интерна заштитна мрежа. 

o Нормативно усклађивање . По указаној потреби преиспитивање постојећих 

општих аката школе и правила на нивоу школе који се тичу насиља и примене 
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ових докумената у пракси и, по потреби, њихово укидање, мењање или увођење 

нових правила и процедура. 

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

насиље, у складу са Посебним протоколом (интервентне активности): 

1. Сазнање о насиљу – откривање је први корак у заштити ученика од насиља. Оно 

се у установи најчешће одвија на два начина:  

o Опажањем или добијањем информације да је насиље у току;  

o Сумњом да се насиље дешава на основу:  

а) препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања ученика и 

породице, или  

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

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

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

насиљу (дежурни наставник, предметни наставник, одељењски старешина, сваки 

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

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

3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за ученике, 

раздвајање, разговор са актерима. 

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

информација о насиљу. Обављају се у оквиру установе:  

o са колегом,  

o са Тимом за заштиту ученика од насиља,  

o са психологом, педагогом, директором и школским полицајцем. 

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

изван установе: а) са надлежном службом локалног центра за социјални рад, б) 

специјализованом службом локалне здравствене установе, ц) полицијским 

службеницима. Консултације су важне да би се: а) разјасниле околности и на прави начин 

анализирале чињенице, б) проценио ниво ризика, в) направио план заштите, г) избегла 

конфузија и спречиле некоординисане акције, које могу водити поновном 

проживљавању искуства жртве. 
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      У консултацијама треба; а) изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и 

тумачења, водећи рачуна о приватности ученика и других учесника у насиљу, б) 

одредити улоге, задатке и одговорности у установи, в) идентификовати улогу, задатке и 

професионалну одговорност других учесника- стручњака, г) донети одлуку о начину 

реаговања и праћења. 

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

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

1. Процена насиља: процена да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље, 

процена простора и времена где се дешава насиље и ко су актери, процена облика 

и интензитета ових појава. 

2. Кораци у погледу насиља међу ученицима: добијање информација, прекидање 

насиља или обавештавање одговорне особе, према нивоу процењеног ризика 

спровести хитну акцију-ангажовање других стручњака, смиривање ситуације, 

прикупљање додатних  информација, консултације у установи, информисање 

родитеља, договор о заштитиним мерама, по потреби информисање надлежних 

служби, праћење ефеката предузетих мера. 

3. Кораци у погледу сумње на насиље међу ученицима: прикупљање 

информација, консултације у установи, и процена основаности сумње, 

информисање родитеља и надлежних служби, праћење ефеката предузетих мера. 

4. Кораци у погледу насиља над ученицима од стране запослених у установи: 

добијање информација, прекидање насиља, по потреби хитна акција – ангажовање 

других служби, пријава директору, консултације у установи, предузимање мера 

према запосленом, информисање родитеља, мере заштите према ученику,  

праћење ефеката мера. 

5. Уколико постоји сумња у погледу насиља од стране запосленог, која није 

потврђена приликом консултација у установи које обавља Тим за заштиту 

ученика од насиља, прати се понашање потенцијалних учесника. 

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

следећи: заустављање насиља, смањивање напетости, према нивоу процењеног 

ризика спровести хитну акцију – ангажовање других релевантних установа и 

служби, консултације у установи, информисање родитеља и надлежних служби, 

договор о заштитним мерама, праћење ефеката резултата. 
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7. У случају да постоји само сумња да се насиље дешава од стране особе која 

није запослена у установи обављају се консултације у установи и са релевантним 

особама и службама ван установе, процењује се да ли је потребна пријава МУП и 

другим службама и како ће се пружити подршка ученику. У оба случаја се 

ситуација и даље прати. 

9.2 Носиоци активности посебних мера превенције у школи су следећи: сви 

запослени у школи, ученици и њихови родитељи, а по потреби и друге особе чије је 

ангажовање неопходно. 

План акција мера превенције и корака интервенције у случају насиља  

или сумње на насиље 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Информисање 

запослених о 

предвиђеним 

мерама  против 

појава насиља 

Преузимање информација из 

Закона, Посебног протокола и 

других релевантних правних 

аката 

Запослено особље се 

самостално информише 

о свим новинама у 

правним актима и 

другим релевантним 

документима који се 

тичу превенције насиља 

Током 

школске 

године 

Информисање 

ученика о 

појавама насиља 

и повећање 

њихових 

компетенција 

против насиља 

Осмишљавање часова 

одељењске заједнице према 

плану рада одељењског 

старешине, на којима се 

ученици информишу и уче 

како да реагују, реализација 

ових часова и евидентирање у 

књизи евиденције 

Одељењске старешине Током 

школске 

године 

према 

плану 

рада 

одељењс

ког 

стареши

не 

Повећање 

компетенција 

чланова 

Ученичког 

парламента  у 

погледу 

превенције 

Осмишљавање и планирање 

часова на којима се ученици 

информишу и уче како да 

реагују, реализација 

наведених часова  

Стручни сарадници и 

одељењске старешине 

Током 

школске 

године 
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насиља и 

ризичних 

понашања 

Повећање 

компетенција 

запослених у 

спречавању 

насиља у школи 

и ризичних 

понашања 

Избор, организација и 

реализација семинара и других 

облика усавршавања на тему 

превенције насиља 

Директор школе, 

наставници који су 

прошли обуке презентују 

научено 

Током 

школске 

године 

Реаговање у у 

случајевима 

сумње на 

насиље или 

евидентног 

насиља међу 

ученицима 

Процена нивоа ризика 

Прикупљање информација 

Спречавање насиља-

прекидање или тражење 

помоћи од запослених у 

школи или служби ван школе 

Пријављивљање насиља 

одељењском старешини и 

члановима Тима за заштиту 

ученика 

Сви актери школског 

живота имају обавезу да 

реагују (у складу са 

дефинисаним улогама 

предузимају 

одговарајуће акције): 

запослени, ученици и 

родитељи 

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 

и службама 

Планирање подржавајућих 

активности у одељењу и 

школи 

Праћење реализације плана и 

оцена његове успешности 

Тим за заштиту ученика, 

одељењски старешина 

По 

потреби 

током 

школске 

године 
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Планирање и 

реализација рада 

са ученицима 

који врше 

насиље 

Осмишљавање поступака и 

активности којима се умањује 

склоност ка насиљу 

Планирање и реализација 

сарадње са другим установама 

Планирање подржавајућих 

активности у одељењу и 

школи 

Праћење реализације плана и 

оцена његове успешности 

Тим за заштиту ученика 

од насиља 

По 

потреби 

током 

школске 

године 

Реаговање у 

случају да се 

сумња или да 

насиље врши 

запослени 

Обавештавање директора 

школе 

Директор школе прикупља 

информације и поступа у 

складу са Правилником о 

одгвоворности запослених 

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/пријава насиља 

Чување евиденционих 

формулара  

Или други начин 

евидентирања за који се 

одлучи Тим за заштиту 

ученика 

Тим за заштиту ученика  

уз помоћ одељењских 

старешина 

Током 

школске 

године 

Вођење 

евиденције о 

појавама насиља 

на другом и 

трећем нивоу 

ризика 

Попуњавање формулара 

евиденције/пријава насиља 

Чување евиденционих 

формулара  

 

Тим за заштиту ученика 

уз помоћ одељењских 

старешина 

Током 

школске 

године  
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Процењивање 

нивоа ризика за 

безбедност 

ученика у 

случајевима 

сумње на 

насиље или 

евидентног 

насиља 

Насиље првог нивоа ризика – 

самостално прекидање 

Насиље другог нивоа ризика – 

прекидање уз помоћ осталих 

запослених 

Насиље трећег нивоа ризика – 

прекидање и спречавање уз 

помоћ одговарајућих служби 

ван школе 

Односи се на све 

запослене – ученици и 

родитељи имају обавезу 

да одмах обавесте неког 

од запослених (дежурног 

наставника, наставнике, 

помоћно особље...) 

По 

потреби 

током 

школске 

године 

Консултације у 

установи 

поводом сумње 

на насиље или 

евидентне 

појаве насиља 

Прикупљање, обрада и 

анализа информација о 

догађајима насиља 

Процена нивоа ризика за 

безбедност ученика 

Планирање превенције и 

постинтервернције и 

извршење 

Тим за заштиту ученика 

и директор школе 

Током 

школске 

године 

Реализација 

планираних 

мера 

интервенције и 

превенције које 

је планирао Тим 

Гп рада школи садржи и план 

рад Тима за заштиту  

Извршавање одлука Тима и 

директора школе ради 

спровођења мера интервенције 

и превенције против појава 

насиља 

Интерна заштитна 

мрежа, одељењске 

старешине 

Током 

школске 

године 

Сарадња са 

установама и 

службама ван 

школе ради 

заједничких 

акција на 

спречавању 

насиља 

Према Протоколу о 

међусекторској сарадњи који 

су на нивоу локалне 

самоуправе потписале 

релевантне установе (крајем 

2013.г) заказују се 

конференције случаја и 

прикупљају информације 

У сарадњи са ЛС организују се 

превентивне трибине, 

предавања... 

Директор школе, Тим за 

заштиту, секретар 

школе, ученици 

Током 

школске 

године 
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Акције ученика 

на спречавању 

насиља 

Осмишљавање, планирање и 

реализација  акција  

Тим за заштиту ученика, 

Ученички парламент, 

одељењске старешине 

Током 

школске 

године 

Истраживања 

појава насиља 

Истраживање и анализа се 

спроводи сваке године. 

Извештај о стању и 

трендовима вршњачког и 

других облика насиља 

сачињава Тим за заштиту и 

презентује га НВ, ШО, Савету 

родитеља и УП 

Тим за заштиту ученика Током 

школске 

године 

Евалуација 

превентивних  

интервентних 

мера на нивоу 

школе 

Тим за заштиту ученика у 

годишњем извештају о раду 

обавезно укључује и овај 

елемент 

Руководилац Тима за 

заштиту ученика 

Јуна 

сваке 

школске 

године 

Анализа 

реализације 

програма  за 

заштиту ученика 

Директор школе / педагошки 

колегијум  анализира, прати и  

даје оцену и предлоге у циљу 

побољшања безбедности 

ученика 

Директор и педагошки 

колегијум 

Јула 

сваке 

године 

Ревизија 

Програма за 

заштиту ученика 

Мењање Програма према 

резултатима његове анализе и 

евалуације 

Тим за заштиту ученика Августа 

сваке 

школске 

године 

 

9.3 Улоге и одговорности запослених, ученика и родитеља  по корацима у 

интервенцији спречавања насиља дефинисане Програмом за заштиту ученика од 

насиља 

Дежурни наставник: 

o Дежура у складу са распоредом 

o Уочава и пријављује случај 

o Покреће процес заштите ученика (реагује одмах у случају насилног понашања) 

o Обавештава одељењског старешину о случају 

o Евидентира случај 

o Сарађује са Тимом за заштиту ученика 
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Одељењски старешина: 

o Уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах 

o Учествује у процесу заштите ученика 

o Разговара са учесницима насиља 

o Информише родитеље и сарађује са њима 

o Информише директора  

o Сарађује са Тимом за заштиту ученика 

o Прати ефекте предузетих мера 

o Евидентира случај и води евиденцију о насиљу у оквиру свог одељења на начин 

који утврди Тим 

o По потреби, комуницира са релевантним установама. 

Помоћно – техничко особље 

o Уочава и пријављује случајеве насилног понашања 

o Прекида насиље  

Ученици 

o Уочавају случајеве насилног понашања, 

o Траже помоћ одраслих (помоћно особље, дежурни или најближи наставник) 

o Пријављују одељењском старешини 

o За теже случајеве консултују чланове Школског тима. 

Родитељи 

o Уочавају случајеве насилног понашања 

o Траже помоћ од стручне службе школе/директора, 

o Пријављују одељењском старешини/директору..., 

o За теже случајеве консултују чланове школског тима. 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

o Уочава случајеве насилног понашања 

o Покреће процес заштите детета, реагује одмах, 

o Обавештава одељењског старешину и сарађује са њим, 

o По потреби, разговара са родитељима, 
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o Пружа помоћ и подршку ученицима, наставницима, 

o Разматра случај (2. и 3. Ниво) и осмишљава мере заштите, 

o Обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера, 

o По потреби сарађује са другим установама и службама, 

o Евидентира случај 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

      У складу са Посебним протоколом  директор установе формира Тима за заштиту 

ученика од насиља. 

Делокруг рада Тима: 

o Планирање, реализација и вредновање Програма за заштиту ученика од насиља 

(план рад Тима се сачињава на годишњем нивоу и саставни је део ГП рада школе), 

o Учествовање  у различитим програмима обуке за заштиту ученика од насиља, 

o Пружање помоћи,  

o Старање о томе  да  запослени у школи стекну основна знања и вештина 

неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, 

o Организовање  упознавања ученика, родитеља/старатеља и локалне заједнице са 

Посебним протоколом, 

o Организовање  консултација у школи  и процењује нивое ризика за безбедност 

ученика, 

o Сарадња са релевантним установама ( у складу са потписаним Протоколом о 

међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици на 

подручју општине Параћин ), 

o Припрема плана наступа пред  јавношћу и медијима у вези са насиљем, 

o Организовање евидентирања појава насиља, 

o Прикупљање и чување документације, 

o Извештавање органе школе о свом раду, као и о планираним и реализованим 

мерама превенције и интервенције. 

      Тим за заштиту ученика од насиља планира и релизује  активности у сарадњи са 

тимовима за развојно планирање и самовредновање,  Ученичким парламентом, а по 

потреби и са осталим тимовима у школи. 
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9.4 Интерна заштитна мрежа   

      У складу са Оквирним акционим планом за превенцију насиља у образовно васпитним 

установама  (МПРС) у школи се формира Интерна заштитна мрежа. Интерну заштитну 

мрежу чине сви ученици, њихови родитељи и запослени у школи. Циљ Интерне заштитне 

мреже је усклађено спровођење мера интервенције и превенције у случајевима насиља 

или у случајевима сумње на насиље. Задаци Интерне заштитне мреже су: - благовремено 

реаговање у случају сумње на насиље или насиља, благовремено информисање школског 

Тима о насиљу и ефектима предузетих мера, спровођење мера превенције и интервенције 

у школи које су утврђене Програмом за заштиту ученика или другим актима који се 

односе на сузбијање насиља у школи. 

       Принципи који се поштују у раду Интерне заштитне мреже су: доследност, 

уважавање личности, непристрасност. Одређене групе и појединци у оквиру Интерне 

заштитне мреже имају две посебне одговорности. Посебну одговорност за њено 

формирање и несметан рад имају директор, одељењске старешине и наставно особље. 

Посебну одговорност за обављање задатака Интерне заштитне мреже имају школски 

Тим, дежурни наставник, дежурни ученик, Ученички парламент. 

       Начин праћења и евалуације Програма заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

       Руководилац Тима за заштиту ученика у сарадњи са осталим члановима  се стара о 

томе да се Програм и годишњи план рада реализује. Јуна месеца израђује и предаје у 

електронском облику стручним сарадницима (и директору школе) извештај о 

реализованим активностима. Извештај презентује и на наставничком већу, Школском 

одбору и Савету родитеља.  

       Руководилац Тима се стара да кроз  извештај прати и анализира следеће: 

1. Одржавање часова одељењског старешине са темама о насиљу путем прегледа 

књига евиденције, 

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

евиденције 
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3. одржавање састанака школског Тима за заштиту ученика путем анализе 

записника са састанака Тима која подразумева: а) пребројавање седница и број 

донетих одлука, б) анализа реализације донетих одлука. 

4. прегледом евиденција одељењских стаешина о насилном понашању: 

а) пребројавањем евидентираних случајева 

б) разматрањем успешности предузетих мера 

5. упоређивањем планираних и реализованих активности превенције насиља на 

нивоу школе према плану рада тима 

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

школске године, а нису планиране на почетку. 

       Активности праћења примене Програма и евалуације се обављају два пута годишње: 

на полугодишту и на крају школске године (до првог јула). Директор или руководилац 

Тима  о евалуацији реализације програма извештава  (до 10. септембра) органе школе: 

Наставничко веће, Савет родитеља, Школски одбор, по потреби и чешће. 

9.5 Екстерна заштитна мрежа 

       У циљу стварања безбедног окружења и повољне климе у школи  осим интерне, 

постоји и екстерна заштитна мрежа. Она подразумева сарадњу и укључивање осталих 

релевантних установа и служби у случају потребе. 

9.6 Медији 

      Сарадња са медијима се дефинише како у кризним, тако и у редовним ситуацијама. 

У кризним ситуацијама, тј. у ситуацијама у којима се догодило насиље за које би јавност 

могла бити посебно заинтересована, најпре се на ванредном састанку Тима утврђује обим 

и начин презентације информација, као и чланови Тима (то може бити и директор школе) 

задужени за контакт са медијима . Секретар школе прикупља информације о 

заинтересованим медијима који су звали школу. Нико од осталих актера школског 

живота не може да у име школе даје информације.  

      Сарадња са медијима у редовним ситуацијама  одређује се општим правним актом 

школе којим се одређује начин сарадње са другим установама и организацијама, а 

поступак у кризним ситуацијама мора бити са њим у складу. 

9.7 Сарадња са полицијом 
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     Сарадња са полицијом одређује се у кризним ситуацијама и у редовним ситуацијама. 

У ситуацијама у којима постоји сумња на насиље или се насиље дешава,а таквог је обима 

и интензитета да школа нема начина да га спречи, школа тражи подршку полиције. У 

редовним ситуацијама школа сарађује са полицијом на начин како планира Тим на 

састанку, а одлуком директора школе који успоставља комуникацију са релевантним 

органима полиције.  

9.8 Сарадња са здравственим установама 

       Сарадња са здравственимустановама одређује се у кризним и редовним ситуацијама. 

У ситуацијама у којима је насиље изазвало негативне последице по здравље актера 

школског живота , школа тражи подршку здравствене установе, преко запосленог 

особља или преко самих ученика или родитеља уколико запослени тренутно нису 

доступни, а процена је да је неопходно реаговати одмах. У редовним ситуацијама школа 

сарађује са здравственим установама на начин како утврди Тим. 

9.9 Сарадња са Центром за социјални рад 

      Сарадња са ЦЗР се одређује у кризним и у редовним ситуацијама. У ситуацијама у 

којима је насиље или сумња на насиље такве врсте и обима на које школа не може да 

делује, а у домену је рада ЦЗР, школа тражи подршку одлуком на састанку Тима.  

       Школа је потписница Протокола о међусекторској сарадњи у процесу заштите 

жртава насиља на подручју општине Параћин. Овај Протокол регулише питања сарадње 

релевентних установа и служби , размену информација и стручне помоћи, што треба да 

допринесе не само заштити, већ и смањењу случајева насиља. 

10. Програм школског спорта 

      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. 

      Школа остварује сарадњу са општинским савезом за спорт. Ученици школе у оквиру 

ове сарадње имају могућност да се за време распуста баве различитим спортовима. 
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11. Програм сарадње са локалном самоуправом 

      Школа прати и укључује се у дешавања у локалној самоуправи и заједно са њеним 

представницима планира садржај и начин сарадње. Сарадња са локалном самоуправом 

садржи следеће активности: учешће ученика у обележавању и прослављању значајних 

датума и јубилеја (Дана општине, академије, изложбе, манифестације, одржавање 

споменика и др.); организовање радних акција солидарности у месној заједници и широј 

друштвеној средини уз учешће ученика; сарадња са Канцеларијом за младе, 

Туристичком организацијом, привредним друштвима...; укључивање талентованих 

ученика у културно-уметничка, спортска и друга друштва средине, као и обезбеђивање 

могућности да та друштва имају своје секције у школи, добровољног давања крви, 

пружања помоћи старима, акције Црвеног крста и друге акције које се организују у 

друштвеној средини. 

      Постоје бројне могућности организовања сарадње Школе са локалном средином, 

њеним институцијама културе, разним организацијама, друштвима и слично: 

1. сарадња са институцијама културе и културно-уметничким друштвима, у које 

треба упућивати ученике ради задовољавања и развијања склоности ка уметности 

или уметничком стваралаштву је посебно значајна и због тога што по наставном 

плану за ову врсту школе нису у свим образовним профилима предвиђени 

предмети музичка и ликовна култура; 

2. сарадња са спортским клубовима је неопходна због координације тренинга и 

похађања наставе и успеха ученика; 

3. сарадња са Црвеним крстом као хуманитарном организацијом омогућује 

остваривање многих васпитно-образовних циљева и задатака; 

4. сарадња са Центром за социјални рад,  када су у питању ученици из ризичних 

средина (деца из непотпуних породица, разведених бракова, алкохоличара или 

болесних родитеља); 

5. сарадња са Домом здравља на превенцији и лечењу ученика. 

12. Програм сарадње са породицом 

      Помоћ и подршка родитеља су корисни у различитим сегментима остваривања 

циљева и задатака Школе. Управо због тога неопходна је стална сарадња Школе и 
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родитеља. У овој сарадњи посебну улогу и задатке имају одељењске старешине, стручни 

сарадници и директор Школе. Та сарадња се остварује кроз следеће облике: 

12.1 Пружањем помоћи родитељима у остваривању васпитне функције породице 

      Одељењски старешина  први успоставља контакт са родитељима ученика и има циљ 

да створи предуслове за што ближе и чешће контакте. У тим контактима прикупљају се 

подаци о карактеристикама биофизиолошког, интелектуланог, емоционалног и 

социјалног развоја ученика, сазнања о интересовањима и потребама ученика и 

породичним приликама и условима за рад код куће. 

      Сарадња са родитељима се одвија кроз разноврсне активности: 

а) родитељски састанци - планирају се и реализују на почетку школске године и после 

сваког класификационог периода, а одржавају се и према потреби, 

б) групни разговори  - реализују се према потреби у вези актуелних проблема, 

в) индивидуални разговори - остварују се, пре свега, за време „отворених врата“, која 

једном недељно има сваки одељењски старешина, Углавном родитељи сами долазе, а ако 

постоје посебни разлози, одељењски старешина их позива на разговор. 

      Сарадња стручних сарадника и директора Школе са родитељима одвијаће се током 

целе школске године, а на захтев самих родитеља или по потреби ученика 

      Задатак стручних сарадника је да кроз рад са групама родитеља понуде едукације које 

ће родитељи даље преносити на остале родитеље ученика једног одељења. Они, такође, 

пружају помоћ одељењском старешини у реализацији родитељских састанака (нарочито 

првих) и припреми за индивидуалне разговоре, а и сами обављају индивидуалне или 

групне разговоре по потреби. 

      Сарадња је нарочито значајна код ученика који имају проблема (било у школском 

напредовању, било у понашању или на емоционалном нивоу). 

12.2 Укључивање родитеља у живот и рад Школе 

      На првом родитељском састанку одељењски старешина упознаје родитеље са 

правилима организације рада Школе, календаром рада школе, програмом активности 

одељењске заједнице и правилницима о дисциплинској и материјалној одговорности 
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ученика и кућном реду. Велики је значај и учешће родитеља у активностима Савета 

родитеља. 

      Могући су различити начини укључивања родитеља у рад Школе: 

o учешће у остваривању програма ваннаставних активности, 

o учешће у остваривању друштвено-корисног рада, 

o организација програма културне и јавне делатности Школе (посебно школских 

свечаности), 

o помоћ у реализацији наставе у блоку, 

o помоћ у уређењу учионица и школског простора... 

13. Програм екскурзија и излета 

      Екскурзије су посебан облик васпитно-образовног рада који се реализује изван 

школске учионице.  

      Образовно-васпитни циљеви екскурзије: 

o продубљивање и савлађивање дела наставног програма непосредним 

упознавањем садржаја наставних предмета: економска географија, историја, 

српски језик и књижевност, ликовна култура, музичка уметност, филозофија, 

маркетинг, право, страни језици и физичко васпитање, 

o уочавање појава и односа у природној и друштвеној средини, 

o упознавање и разумевање културно-историјског наслеђа, 

o подстицање ученика да вредности културног наслеђа уграде у свакодневни живот 

и културу живљења, 

o развијање естетских вредности код ученика, 

o практична примена стечених знања из страних језика у конверзацији са локалним 

становништвом, 

o уочавања привредних достигнућа регије и њихов утицај на развој државе, 

o формирање правилног схватања и односа ученика према рекреативним 

туристичким елементима. 

      Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије: 

o упознавање објеката и феномена у природи, 
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o уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима, 

o изграђивање еколошких навика код ученика, 

o упознавање са начином живота и рада карактеристичним за одређене просторе,  

o схватање корелативних односа између појединих наставних предмета, 

o продубљивање знања о историјским појавама и процесима,  

o увођење ученика у свет опажања и доживљавања уметничких дела и развијање 

критичког односа, 

o подстицање свестраног развоја личности ученика и креативних способности, 

o развијање позитивних социјалних односа међу ученицима, 

o уочавање значаја уметничких и културних вредности једног народа, 

o изграђивање естетских и културних потреба и навика и развијање позитивних 

односа према уметничким вредностима 

o подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.  

13.1 Носиоци предвиђених садржаја 

      Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана екскурзије, су 

директор школе,секретар,  одељењске старешине и стручне вође пута. 

13.2 Техничка организација 

      Техничка организација екскурзије поверава се агенцији која поседује одговарајућу 

лиценцу и која испуњава друге услове прописане Законом о туризму. Агенција ће 

организацију екскурзије ускладити са Правилником о екскурзијама, који потпуно 

регулише ову област. 

1. Квалитет услуге 

o смештај у хотелу Б категорије на бази полупансиона 

o остали услови у складу са Правилником о екскурзијама и на основу договора са 

туристичком агенцијом 

2. Квалитет превоза 

o у складу са Правилником о екскурзијама 

3. Пропратни едукативни и рекреативни садржаји 

o предвиђени обиласци културно-историјских знаменитости у пратњи водича, 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЕТШ 2022-

2026. 
 

64  
 

o вожња бродом, посета зоолошком врту и националном ресторану под надзором 

наставника. 

13.3 Начин финансирања 

      Начин финансирања ће бити усклађен са поменутим Правилником о екскурзијама и 

законом. 

      Према устаљеној пракси и договору чланова Савета родитеља екскурзије се реализују 

сваке године (најчешће крајем септембра-почетком октобра али је могућа реализација и 

у пролеће) са ученицима1., 2., 3. и 4. разреда уколико се пријави довољан број ученика. 

За ученике 1. ,2.и3. разреда екскурзија се реализује у земљи, док ученици  4. разреда могу 

путовати у иностранство. Дестинација, садржаји и циљеви екскурзија са договарају сваке 

године са ученицима и родитељима према устаљеној процедури. Извештаји о 

реализацији екскурзија су саставни део Годишњег извештаја о раду школе, док су 

планови екскурзија саставни део Годишњег плана рад школе. 

      У организацији екскурзија школа посебну пажњу поклања  активностима са циљем 

остваривања максималне заштите и безбедности ученика (саветовање представника 

МУП-а, родитељски састанци, подела задужења и планирање дежурстава...). 

      Стручна већа на почетку школске године планирају евентуалне стручне екскурзије и 

посете привредним друштвима, установама – НБС, берзи, сајмовима књига и туризма, 

музејима...У складу са планом оне се реализују уз поштовање правила заштите и 

безбедности ученика. 

      У оквиру пројеката размене ученика детаљно се планирају активности. Тим за 

пројекте их детаљно планира на годишњем нивоу, такође и извештава о реализацији. 

 АКТИВНОСТИ САДРЖАЈИ ЗАДУЖЕНИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

1. Акт о процени 

ризика 

Свеобухватна 

процена ради 

стицања увида у 

стање безбедности и 

здравља на раду и 

управљања 

Ангажовано лице за 

безбедност 

Акт је донет. 
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процесима у складу 

са њим 

2. Обука за безбедан 

и здрав рад 

Обучавање 

запослених за 

безбедан  рад 

(најкасније месец 

дана по заснивању 

радног односа)                   

 

Лице за безбедност 

Обуку су прошли 

сви запослени, 

континуирано се 

спроводи у складу 

са доласком нових 

запослених 

3. Обука за 

противпожарну 

заштиту 

Обучавање и провера 

знања у облику теста 

Лице за заштиту од 

пожара 

На 3 године 

(урађена 2022.) 

4. Одржавање 

противпожарних 

апарата 

Редован преглед и 

сервис ППА 

Ватросервис На 6 месеци 

(урађено априла 

2022.) 

5. План евакуације Видно обележавање 

евакуационих путева 

Лице за заштиту од 

пожара 

Урађен 2013. 

6. Испитивање 

микроклиме и 

оптерећености 

електро 

инсталација 

Стручно мишљење и 

препоруке 

Правно лице са 

лиценцом за 

издавање валидног 

налаза 

Урађено 2018. 

- на 3 године 

планирано новембра 

2022. 

7. Мерење 

отпорности 

громобранске 

инсталације 

Стручни налаз Лице за 

безбедности и 

послодавац 

 На 2 године 

Урађено априла 

2022. 

8. Прибор за 

пружање прве 

помоћи 

Постављање и 

редовно допуњавање 

Лице за безбедност 

и послодавац 

У складу са 

потребама – прибор 

се налази у 

зборници 

9. Обука ученика за 

коришћење 

електричних 

уређаја и апарата 

Обучавање ученика 

који изводе наставу у 

кабинетима 

Лице за безбедност Једном годишње 

10. Циљана обука за 

безбедан и здрав 

рад 

Обучавање помоћно 

– техничког особља 

Лице за безбедност Kонтинуирано 

(урађено 2022.) 
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      Годишњи план рада школе сaдржи план надокнаде наставних дана изгубљених током  

извођења екскурзија. 

14. Програм 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. 

11. Израда упутстава 

за безбедан и 

здрав рад 

Са упутствима су 

упознати запослени и 

ученици 

Лице за безбедност Kонтинуирано 

12. Ажурирање БЗР 

евиденције 

У складу са 

Правилником 

Лице за безбедност Kонтинуирано 

13. Упознавање 

запослених са 

правима и 

обавезама у 

случају повреда на 

раду, 

професионалних 

болести и болести 

у вези са радом 

Запослени су 

упознати са својим 

правима 

Лице за безбедност Kонтинуирано 

14. Обезбеђивање 

личних заштитних 

средстава 

прописаних 

Актом о процени 

ризика за 

дефинисана радна 

места 

Заштитна средства су 

обезбеђена и у 

употреби су 

Послодавац КонтинуCирано 

15. Израда 

једнополних шема 

у ормарима ел. 

Инсталације – 

заштита од 

пожара 

Шеме су урађене и 

постављене 

Лице за безбедност 

(овлашћена фирма) 

Kонтинуирано 
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      Сваке године школа, на основу тендера, склапа уговор са одговарајућим привредним 

субјектом и лицем задуженим за  бављење пословима безбедности и здравља на раду 

према прописаној процедури. 

15. Смернице за прилагођавање и пружање додатне подршке 

      Пружање додатне образовне подршке ученицима због сметњи у развоју и 

инвалидитета, социјалне ускраћености, специфичних тешкоћа у учењу и из других 

разлога , прописана је следећим законима: Законом о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017), Законом о средњем образовању и васпитању 

("Сл. гласник РС", бр. 55/2013 и 101/2017). То омогућава: - пружање додатне образовне 

подршке - континуирано остваривање додатне подршке у образовању и васпитању, када 

је то неопходно. 

15.1 Прилагођавање 

      Када дете/ ученик спорије напредује и не постиже очекиване исходе и стандарде, 

наставник је у обавези да, у сарадњи са СТИО, утврди препреке у напредовању и да након 

тога планира и примени мере прилагођавања (мере индивидуализације). Прилагођавање 

обухвата:  

 Прилагођавање простора и услова, материјала и учила, метода, техника и облика, 

испитивања и оцењивања, исхода и стандарда постигнућа.  

 Израда иницијалних профила и планова прилагођавања школа-ученик. 

Приказ иницијалног педагошког профила ученика:  

o јаке стране и интересовања  

o тешкоће и потребе за подршком  

o идентификоване приоритетне области потребе за подршком  

 Додатна подршка за коју је потребно одобрење ИРК  

Приказ плана прилагођавања: 

o Предмет /област и циљеви тј очекивана промена (трајање)  

o Кораци/активности (трајање, ко реализује)  

o Исход/ очекивана промена и како ће се она проценити                  

 Евалуација плана прилагођавања и постигнућа ученика/це  

o Који циљеви тј. очекиване промене су остварени и у којој мери – 

o Стратегије прилагођавања које су биле делотворне, а које нису 

 Евалуација укупног напредовања ученик  
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o Напредовање у самопоуздању ученика  

o Ниво и квалитет укључености у вршњачку групу и шире  

o Напредовање у учењу 

15.2 Педагошки профил  

     Када мере индивидуализације не доведу до напретка, васпитач/ наставник и СТИО 

покрећу иницијативу за израду педагошког профила и индивидуалног образовног плана 

(ИОП). 

     ИОП може бити заснован на прилагођавању начина рада, као и услова у којима се 

изводи образовноваспитни рад (ИОП1) и прилагођавању и измени садржаја образовно-

васпитног рада, исхода и стандарда постигнућа (ИОП2). Доношењу ИОП-а 2, претходи 

доношење, примена и вредновање ИОП-а 1 и прибављање мишљења интерресорне 

комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном 

подршком детету и ученику. ИОП може бити заснован на обогаћивању и проширивању 

садржаја образовно-васпитног рада за дете и ученика са изузетним способностима 

(ИОП3). 

15.3 Евалуација ИОП-а  

     За евалуацију ИОП-а користимо Документацију о евалуацији ИОП-а ,Формулар: 

ВРЕДНОВАЊЕ ИОП-а (Прилог). 

     Евалуацију ИОП-а врши ИОП-тим према унапред утврђеној динамици у ИОП- у и 

према потреби. Током евалуације ИОП-тим процењује степен остварености исхода који 

су дефинисани у оквиру ИОП-а и степен делотворности примењених видова 

прилагођавања. На основу резултата вредновања ИОП- а, ИОП-тим предлаже измене и 

допуне односно прилагођавање ИОП-а потребама ученика. 

 

 

 

У Параћину, 25. 08. 2022.                                                             Председник Школског одбора: 

                                                                                          _____________________________________ 


