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1. УВОДНИ ДЕО 
 

 

1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

 

Техничка школа "Милета Николић"  Аранђеловац 

Адреса:   Јосифа Панчића бр.3, 34000 Аранђеловац 

Телефон/фаx школе :   034/6712-128, 034/6713-543 

Директор:   034/6701-128     

Секретар:   034/6702-128     

Матични број школе:   07351194 

Шифра делатности:   8532 

ПИБ:   100901448 

Жиро рачун школе:  840-1251666-97 

 

www.tehniar.com 

www.miletanikolic.edu.rs 
e-mail: artskola@ptt.rs 

artskola@mts.rs 
 

 

На основу  чл.112  Закона  о  средњој  школи ("сл.гласник  РС бр.50/92) и  чл.2 Закона о 

Влади РС (Сл.гласник РС бр.5/91) и чл.91 Закона о основама система (Сл.гл. РС бр.62/2003.г.и 

64/2004.г.) као  и Одлуке Владе Републике Србије ("Сл.гласник РС бр. 7/93")  о  мрежи средњих  

школа  у  Републици Србији формирана је  Техничка  школа  у Аранђеловцу за подручја рада: 

машинство и обрада метала,  хемија и неметали и електротехника. 

 

       

1.2.ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

Техничка  школа  у  Аранђеловцу   настала   је  од  бивше  женске радничке школе и 

Занатске школе још давне 1905 школске године. На основу  постојеће  документације, која   се   

налази  у  архиву школе ("Уписник   ученица  женске  радничке  школе  Аранћеловца  за школску  

1909/09 годину")  ученице  су  се  образовале  за  везиље  и шнајдерке. Те школске 1909/10. године 

било је уписано 10  ученица  у прву годину,  19  ученица  у  другу  годину  и  две  ученице  у  трећу 

годину. По програму су били заступљени  углавном стручни  предмети из  ручног веза,  кројења   и   

шивења.   женска   радничка   школа   је постојала  све до  школске 1947/49  године,  са  малим  

прекидима  у времену Другог светског рата. Такође, у  школској  документацији  постоји   

"Уписник"  ученика првог разреда Занатске школе за 1922 годину у коме  стоји да је 1922 године у 

прву годину припремног разреда уписано 53 ученика  који  су се налазили на изучавању заната код  

приватних  занатлија - газда (колара,   столара,   ковача,  кафедxија, абаxија,  опанчара.).У 

наведеном  "Уписнику" поред општих података   о  ученику налазе се и имена родитеља као  и  

имена   занатлија   код    којих   су ученици  били  на  "занату" .Ученици  су оцењјивани из српског 

језика и рачуна, као и из вредноће и владања. Упоредо са овим Припремним одељењем те школске   

1922. год. уписано је и 53 ученика у први разред Занатске школе и  44  ученика  у  први разред 

Трговачке школе. 

Од школске 1947/49. године па све до школске 1960/61. године од стручних  школа  

постојале  су: женска занатска школа, школа  ученика у привреди а од 1949/50 године и 

http://www.tehniar.com/
https://www.miletanikolic.edu.rs/
mailto:artskola@ptt.rs
mailto:artskola@mts.rs
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Индустријска школа. Индустријска  школа  је  уписивала ученике керамичке струке и  то 

искључиво  за  потребе  радних  организација   у  индустрији неметала  и грађевинских материјала. 

Од  постојеће   три   школе:  школе   ученика   у   привреди,    женске занатске  школе  и  

Индустријске  школе,  01.01.1960  године  Одлуком Министарства  за  просвету  СР  Србије  

формиран је  школски  центар  у индустрији  неметала и грађевинског  материјала. Овако 

организован Центар  постојао је све до школске    1971/72 год. када се трансформише у школу за 

квалификоване раднике "Милета  Николић" у Аранђеловцу, са статусом средње школе. На основу  

Закона  о  средњем  усмереном  образовању  1976   године долази до  интеграције    средњих     

школа    у   Аранђеловцу:  Гимназије "Милош Савковић",  Економске школе   "Слободан Минић"  

и   школе   за  кв раднике  "Милета     Николић"    у     Васпитно    образовни    центар    "Милош 

Савковић"  у  Аранђеловцу. Изменом   закона   о   средњем   усмереном образовању    ВОЦ   

"Милош   Савковић"   се    трансформише     у     Радну организацију    са    три    ООУР-а    

односно     три     школе    и    то:  ООУР Гимназија"Милош Савковић", ООУР Економска школа 

"Слободан Минић"и ООУР Техничка школа "Милета Николић". 

Укидањем закона о удруженом раду    долази   до   поновне    реорганизације    ООУР-а 

техничке школе "Милета Николић" у Техничку школу  "Милета Николић" у  Аранђеловцу која је   

03.07.1990   године   уписана  у  Окружном  привредном  Суду  у Крагујевцу Решењем бр. Ф-

1159/90 од 03.07.1990 године. У оквиру овог Решења утврђена је делатност сколе у вези  са 

остваривањем     плана   и    програма     образовања      и    васпитања   за образовне профиле у 

оквиру подручја  рада:  машинство  и  обрада метала, електротехника и хемија и неметали. 

 

1.3. ШКОЛА ДАНАС 

 

Данас Техничка школа “Милета Николић” у Аранђеловцу представља угледну образовно 

васпитну установу.  

У оквиру подручја рада машинство и обрада метала образујемо следеће образовне 

профиле: техничар за компјутерско управљање (CNC) машина (4 одељења), три одељења бравар – 

заваривач/оператер машинске обраде (у оквиру дуалног образовања), једно одељење у оквиру 

трећег степена Индустријски механичар/Механичар моторних возила (у оквиру дуалног 

образовања); Механичаре моторних возила (1 одељење у оквиру дуалног образовања). 

У оквиру електротехничке струке образујемо следеће образовне профиле: 

електротехничар енергетике (1 одељења), електротехничар информационих технологија (4 

одељења),  електротехничар аутоматике (3 одељењa) и два одељења трећег степена, у оквиру 

дуалног образовања, електричар.  

У овиру подручја рада хемија и неметали образујемо следеће профиле: техничар за 

заштиту животне средине (4 одељења), хемијски лаборант (1 одељење), техничар за хемијску и 

фармацеутску технологију (3 одељењa). 

Школу похађа 682 ученика и настава се одвија у две смене у учионицама опште намене, 

кабинетима, радионицама и лабораторијама. Имамо 14 учионица опште намене, три кабинета за 

информатику, кабинет за електронику, електрична мерења, ЦНЦ технологију, две лабораторију за 

хемију, библиотеку, машинску, електро и керамичарску радионицу и фискултурну салу. 

Опремљеност школе у односу на норматив је, у овом моменту, оптимална. 

У наставним областима наставу реализују стручни кадрови. Укупно 75 професора, од 

тога 65 предметне наставе, 8 наставника практичне наставе, 2 помоћна наставника, директор, 

помоћник директора, секретар, педагог, стручни сарадници и техничко особље. 

Сваке године 27. јануара школа прославља дан Светог Саве, као Дан школе. На почетку 

сваке школске године школа доноси план о извођењу екскурзије и излета за ученике. 

Поједини ученици Техничке школе постизали су изузетне резултате у наставним и 

ваннаставним активностима 

Понос наше школе су ученици који са успехом уписују и завршавају факултете свих 

универзитета у Републици.  
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Контакт 

Адреса: Јосифа Панчића бр.3, 34300 Аранђеловац 

Телефон/фаx школе : 

директор:  034/6701-128, 

секретар:  034/6702-128 

зборница:  034/6713-543 

рачуноводство: 034/6712-128 

 

Матични број школе: 07351194 

Шифра делатности: 90220 

ПИБ: 100901449 

Жиро рачун школе: 840-1251666-97 

 

E-mail: artskola@ptt.rs ; artskola@mts.rs  

www. tehniar.com 

www.miletanikolic.edu.rs 

Скраћенице које се користе у Годишњем плану рада школе 

 

Скр. Пун назив Скр. Пун назив 

ГПР 
Годишњи план рада 
школе 

ОС Одељењски старешина 

РПШ Развојни план школе ПД Помоћник директора 

ШП Школски програм ОПН Организатор практичне наставе 

ШО Школски одбор ППС Психолошко-педагошка служба 

СР Савет родитеља УП Ученички парламент 

НВ Наставничко веће СУ Стручно усавршавање 

СВ Стручно веће МПНТР 
Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

СА Стручни актив ЗОСОВ 
Закон о основама система образовања и 
васпитања 

ОВ Одељењско веће ЗСОВ 
Закон о средњем образовању и 
васпитању 

ПК Педагошки колегијум ЗДНЗЗ 
заштита од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 
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2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 
 

2.1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

На основу постојећих наставних планова и програма школа је током 2021. године 

израдила Школски програм за период 2021/2024. који је усвојен на седници Школског одбора 

одржанoj 11.07.2018. године. 

 

2.2. РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2021/2024.ГОДИНЕ 
 

На седници Школског одбора, одржанoj 11.07.2021. године, усвојен је РАЗВОЈНИ ПЛАН 

ШКОЛЕ за период 2021/2024. године. 

Имајући у виду циљеве образовања и васпитања, щкола је дефинисала у оквиру свог 

РАЗВОЈНОГ ПЛАНА циљеве свог развоја:  

 

1. Унапређење квалитета наставне и ваннаставне понуде у складу са специфичностима и 

потребама ученика  

 

2. Унапређење квалитета наставe свих наставних предмета како би у складу са својим 

могућностима сваки ученик могао достићи усвојене стандарде.  

 

3. Континуирано побољшање успеха  

 

4. Подстицање личног, социјалног и професионалног развоја ученика. 

  

5.   Унапређење међуљудских односа и партнерства на свим нивоима.  

 

5. Развој људских ресурса који су у функцији побољщања квалитета рада щколе. 

  

6. Побољшање међуљудских односа. 

 

7.   Унапређивање опремљености школе за квалитетнију примену и реализацију наставе.  
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2.3. ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ 

 

А. Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради 

 
1. Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“ бр.88/2017, бр. 27/2018, 

бр. 10/2019, 6/2020, 129/2021 

2. Закон о дуалном образовању „Службени гласник РС“ бр.101/2017, 6/2020. 

3. Закон о средњем образовању и васпитањау „Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017. 

4. Закон о уџбеницима „Службени гласник РС“ бр. 27/2018, 6/2020, 5/2021, 129/2021. 

5. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност  

средњег образовања и васпитања  „Службени гласник РС“, бр. 72/2015; 84/2015; 73/2016, 45/2018, 

106/2020, 115/2020. 

6. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, 

„Службени гласник РС“ бр. 21/2015; 92/2020. 

7. Правилник о упису ученика у средњу школу, „Службени гласник РС“, бр. 76/2020., 94/2020, 

42/2022, 678/2022. 

8. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. годину, 

„Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 6/2022. 

9. Правилник о јавним исправама за средњу школу, „Службени гласник РС“,  бр.31/06; 51/06, 44/2013, 

43/15, 48/2018; 

10. Правилник о евиденцији у средњој школи, „Службени гласник РС“, бр. 31/06; 51/2006; 44/2013; 

55/2014, 18/2016; 73/2016, 48/2018. 

11. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних 

сарадника у средњој школи, „Службени гласник РС“ 1/90; 23/97; 2/2000; 

12. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, „Службени гласник РС“ бр. 

33/99 и „Службени гласник РС“ бр. 108/03, 82/2015. 

13. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, „Службени гласник РС“ 

бр.37/93, 43/2015; 

14. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и 

уметничком школама, „Службени гласник СРС – Просветни гласник“ бр.6/90 и „Просветни 

гласник“ бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 

11/05, 6/06 и 12/06, 8/08,1/09, 3/09,11/2013, 14/2013, 16/2013, 5/2014, 3/2015; 11/2016; 6/2018. 

15. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада машинство и обрада метала, 

„Просветни гласник“ бр. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 1/01, 9/02, 9/03, 

17/04, 22/04, 1/05, 7/05 и 12/06, 9/2013, 14/2013; 11/2015; 21/2015; 2/2016; 13/2018. 

16. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета у средњем образовању у подручју 

рада машинство и обрада метала, „Просветни гласник“ бр. 6/2014; 11/2015; 5/2016; 10/2016;  

13/2016; 4/2017-I; 4/2017-II; 1/2018; 4/2018, 2/2020, 13/2020, 3/2021, 12/2021. 

17. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада електротехника, „Просветни гласник“ 

бр. 4/93, 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/01, 8/02, 3/03, 1/05, 7/05, 2/07,4/07, 10/07, 7/09, 11/2013, 8/2015, 

14/2015; 4/2016; 7/2016; 13/2016; 5/2017; 1/2018; 5/2018; 4/19, 2/20, 3/21, 7/21. 

18. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали и графичарство, 

„Просветни гласник“ бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 15/97, 7/02, 10/05, 15/05, 3/08, 7/08, 11/08; 

8/09;10/2013,11/2013, 12/2015, 9/2021. 

19. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у 

једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада машинство и 

обрада метала, „Просветни гласник“ бр. 7/97; 

20. Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у 

једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада електротехника, 

„Просветни гласник“ бр. 4/97, 10/03, 5/04, 11/08; 

21. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе, „Просветни 

гласник“ бр. 6/03, 23/04; 9/05; 11/2016. 
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22. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање 

планова и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле трећег и 

четвртог степена стручне спреме, „Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 7 /91; 

23. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање 

планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада машинство и 

обрада метала, „Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8 /91, 6/98, 3/99, 1/01,8/02, 9/03; 

7/2005; 5/2014; 17/2015; 7/2016; 4/2017; 5/2017; 4/2018, 13/2018. 

24. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање 

планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада електротехника, 

„Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8 /91; 2/07; 6/2014, 16/2015, 10/2016; 11/2017; 

4/2018; 13/2018; 2/2020. 

25. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање 

планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство, „Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 9 /91; 10/2005; 15/2005, 16/2015, 

142018, 7/2019, 2/2020, 1/2021. 

26. Правилник о степену и врсти образовања наставника из опште образовних предмета, стручних 

сарадника и васпитача у стручним школама, „Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 

8/2015; 16/2015,  

27. Правилник о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање специјалистичког 

образовања у једногодишњем трајању у подручју рада електротехника; „Службени гласник РС – 

Просветни гласник“ број 4/97, 10/03, 11/08, 6/2010; 

28. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 

подручју рада Електротехника („Просветни гласник 7/2012; 2/2013; 6/2014; 10/2014; 8/2015; 

14/2015; 4/2016; 13/2016; 5/2017) 

29. Правилник о наставном плану и програму општеобразовниг предмета средњег стручног образовања 

у подручју рада Електротехника („Просветни гласник 7/2012; 6/2014; 10/2014; 14/2015; 4/2016; 

5/2017; 1/2018; 2/2018; 5/2018). 

30. Правилник о наставном плану и програму општеобразовниг предмета средњег стручног образовања 

у подручју рада Машинство и обрада метала („Просветни гласник 6/2014; 11/2015; 1/2016; 2/2016; 

10/2016; 4/2017; 13/2018). 

31. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 

подручју рада Машинствои обрада метала („Просветни гласник 6/2014; 11/2015;  1/2016; 5/2016; 

10/2016; 13/2016; 4/2017). 

32. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника, „Службени гласник РС“ бр. 81/2017 и 48/18. 

33. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, „Службени гласник РС“ 

бр.22/00, 51/08; 88/2015; 105/2015; 48/2016. 

34. Правилник о степену и врсти образовања наставника у стручној школи за стицање 

специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада МАШИНСТВО И 

ОБРАДА МЕТАЛА (Просветни гласник 19/2015 и 21/2015) 

35. Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Република Србија, Министарство 

просвете и спорта, Београд 2005. године; 

36. Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2021/2022. годину, 

Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар за професионални развој запослених; 

37. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих школа, Министар 

просвете, 

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

стручним школама у подручју рада МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА (Просветни гласник 

11/2016; 13/2016; 2/2017; 3/2017; 8/2017; 4/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 1/2021.) 

39. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у 

подручју рада Електротехника („Сл. Гласник РС“ - „Просветни гласник 11/2017) 

40. Правилник о поступању школа и предшколских установа у случају дискриминације, вређања 

угледа, части и достојанства личности („Сл. Гласник РС“, 65/2018) 

41. Правилник о обављању друштвено-корисног рада, односно хуманитарног рада („Сл. Гласник РС“, 

68/2018 од 07.09.2018.)  
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42. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављања и занемаривања 

(„Сл. Гласник РС“, 46/2019 и 104/2020.) 

П Р А В И Л Н И К  О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 
 

Сл. Гласник – Просветни гласник број 14/2018 

 

43. И други закони и прописи донети у складу са релевантним законима 

 

Б. Општи акти школе: 

- Статут школе  усвојен 26.03.2018. 

- Развојни план школе, усвојен 11.07.2021. 

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика усвојен 04.11.2013, измене и 

допуне усвојене 26.03.2018. 

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика, усвојен 04.11.2013. 

- Правилник о организацији и систематизацији радних места у Техничкој школи «Милета 

Николић», усвојен 26.03.2018. 

- Правилник о организацији и спровођењу испита, усвојен 27.02.2014. 

- Правилник о награђивању запослених, усвојен 27.02.2014. 

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених, усвојен 12.04.2018. 

- Правилник о понашању у Техничкој школи, усвојен 27.02.2018. 

- Школски програм, усвојен 1.07.2022. 

- План примене мера за спречавање појаве и ширења заразних болести,   

 

В. Остале смернице у раду и планирању: 

Смернице из републичке развојне документације и стратегија развоја појединих области: 

 

• Стратегија стручног образовања у РС коју је донела влада Републике Србије 28.12. 2006. 

године, посебно у следећим сегментима: - развој људских ресурса и стварање људског 

капитала; - успостављање флексибилног система иницијалног и континуираног стручног 

образовања... ; - стварање услова за образовање одраслих; - ... модернизовање опреме и 

наставних средстава... ; - успостављање система каријерног вођења и саветовања...; развој 

међупредметних компетенција и предузетништва. 

• Стратегија образовања одраслих у Републици Србији у којој се истиче значај oбразовања 

одраслих због социјално-економске трансформације и транзиције ка новим технологијама и 

високопродуктивној економији; 

• Национална стратегија о старењу 2006 – 2016. године која као један од стратешких праваца 

има подстицање доживотног образовања; 

• Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Србији 2008 – 2016. године као 

као посебан циљ истиче осигурање поштовања остваривања права свих особа са 

инвалидитетом на адекватно образовање уз обезбеђивање једнаких могућности за учење и 

развој; 

• Национална стратегија запошљавања 2005 – 2010. године у којој се истиче важност обука и 

преквалификација као подршка у тражењу посла, превенције дугорочне незапослености и 

повећање активности радне снаге, а у циљу запошљавања младих- пракса каријерног 

вођења и саветовања на свим нивоима образовања; 

• Стратегија развоја информационог друштва у републици Србији која говори о развоју Е-

образовања са циљем подизања нивоа знања и вештина за коришћење ICT код најшире 

популације и потреби изградње образовног система прилагођеног потребама 

информационог друштва, са кључним областима деловања на: увођење концепта накнадног 

образовања и учења током читавог живота; прилагођавање образовних програма и 

наставног процеса потребама информационог друштва; оспособљавање наставних кадрова  

за модерне облике наставе; 
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2.4. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА 
 

Школа је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле: 

БРОЈЕВИ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И СПОРТА КОЈИМ СУ ВЕРИФИКОВАНИ ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛИ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ "МИЛЕТА НИКОЛИЋ" 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И СПОРТА 

ТЕХНИЧАР У ИНДУСТРИЈИ 

НЕМЕТАЛА 

Министарство просвете Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 05.06.1995.године 

МАШИНБРАВАР 
Министарство просвете Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 05.06.1995.године 

МЕТАЛОСТРУГАР 
Министарство просвете Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 05.06.1995.године 

МЕТАЛОГЛОДАЧ 
Министарство просвете Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 05.06.1995.године 

АУТОМЕХАНИЧАР 
Министарство просвете Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 05.06.1995.године 

ЗАВАРИВАЧ 
Министарство просвете Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 05.06.1995.године 

КЕРАМИЧАР 
Министарство просвете Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 05.06.1995.године 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И 

ОПРЕМУ 

Министарство просвете Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 05.06.1995.године 

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА 

КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ 

Министарство просвете и спорта Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 02.03.2005.године 

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – 

ОГЛЕД 

Министарство просвете и спорта Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 02.03.2005.године (за први разред) 

022-05-00458/94-03 од 15.05.2007.године (за други и трећи разред) 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 
Министарство просвете и спорта Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 02.03.2005.године 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 
Министарство прсвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 20. 4. 2021. 

АУТОЕЛЕКТРИЧАР 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 06.07.2017. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 
Министарство просвете и спорта Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 05.02.2002.године 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

022-05-00458/94-03 од 19. 4. 2021. 

АУТОЛИМАР 
Министарство просвете и спорта Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 11.11.2002.године 

ИНСТАЛАТЕР 
Министарство просвете и спорта Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 11.11.2002.године 

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Министарство просвете и спорта Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 15.05.2007.године 

БРАВАР 
Министарство просвете и спорта Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 15.05.2007.године 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО 

УПРАВЉАЊЕ 

Министарство просвете Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 29.06.2009.године 

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР  
Министарство просвете 

022-05-00458/94-03 05.06.1995. 

ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ 

ТЕХНОЛОГИЈУ – ОГЛЕД 

 Министарство просвете и науке Републике Србије 

022-05-00485/94-03 од 01.12.2012. 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР 
Министарство просвете и спорта Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 16.06.2008. 

ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И 

ПОСТРОЈЕЊА 

Министарство просвете и науке Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 18.06.2012. 

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ Министарство просвете и науке Републике Србије 
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ВОЗИЛА 022-05-00458/94-03 од 18.06.2012. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПОГОНА 
Министарство просвете  

022-05-00458/94-03 од 05.06.1995. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА 

ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

022-05-00458/94-03 од 14.05.2014. 

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 06.07.2017. 

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ 

ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

022-05-00428/94-03 од 10.10.2014. 

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И 

ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

022-05-00428/94-03 од 07. 04. 2021. 

БРАВАР - ЗАВАРИВАЧ 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 18.10.2017. 

ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 18.10.2017. 

ЕЛЕКТРИЧАР 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 18.10.2017. 

ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 09.07.2019. 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО 

УПРАВЉАЊЕ (ЦНЦ) МАШИНА 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 08.03.2019. 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ (V-ти степен) РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА  

МЕХАНИЧАР АЛАТНИХ МАШИНА 
Министарство просвете Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 12.03.2008. године 

АУТОМЕХАНИЧАР  
Министарство просвете и спорта Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 10.11.2005.године 

МЕТАЛОСТРУГАР 
Министарство просвете и спорта Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 10.11.2005.године 

МЕТАЛОГЛОДАЧ 
Министарство просвете и спорта Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 10.11.2005.године 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА МРЕЖЕ И 

ПОСТРОЈЕЊА 

Министарство просвете и спорта Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 10.11.2005.године 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА 

УПРАВЉАЊЕ И ЗАШТИТУ 

ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА 

Министарство просвете и спорта Републике Србије 

022-05-00458/94-03 од 10.11.2005.године 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧАР ЗА МАШИНЕ 

И ОПРЕМУ 

Министарство просвете науке и технолошког развоја  

022-05-00458/94-03 од 14.05. 2017.године 
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3. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ  РАДА 

 
3.1 ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

          

У школској 2022/2023. години васпитно-образовни рад реализоваће се у следећем 

простору: 

- просторије означене са (*) налазе се у зградама друге школе  и користе их ученици свих 

школа. 

         Поред  наведених  просторија  у  оквиру  средњих  школа  за организацију  васпитно-

образовног  рада  користе  се   и   следећи простори: 

• Музеј 

• Галерија 

• Градска библиотека 

• СО Аранђеловац 

• Површински копови Kолубара 

• Електро-дистрибуција 

• Пештан Д. О. О. 

• БЕКАМЕНТ 

• ИВА Процесна опрема 

• СТУБЛИНА 

 
 

Важан предуслов за квалитетан васпитно-образовни рад је опремљеност школе. У овом 

тренутку опремљеност школе у односу на норматив  је  оптимална. 

 

 

 

ПРОСТОРИЈА БРОЈ ПОВРШИНА ОПРЕМЉЕНОСТ 

1.Учионице опште 

намене 
14 732 оптимална 

2. Кабинети 

- за информатику 

- за програмирање 

- за електронику 

- за цнц технологију 

- за електрична мерења 

 

2 

1 

1 

1 

1 

 

60 

56 

56 

56 

40 

 

оптимална 

оптимална 

оптимална 

оптимална 

оптимална 

3. Лабораторије    

    за хемију  
2 122 

 

оптимална 

4. Библиотека 1 56 оптимална 

5. Фискултурна сала* 1 2125 оптимална 

7. Машинска радионица 1 616 оптимална 

7. Електро радионица 1 72 оптимална 

8. Керамичка радионица* 1 500 оптимална 

9. Канцеларијски простор 4 120 врло добра 
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3.2. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА 

 

Време реализације Место Начин реализације 
Носилац 

активности 

Током школске 

године 
Кабинети и учионице 

Замена врата на 

кабинетима и 

учионицама 

Директор школе 

Током школске 

године 

Радионица, кабинети 

за машинство, 

електротехнику и 

хемију 

Набавка опреме за 

потребе образовних 

профила 

Директор школе 

Април/Мај 
Учионице (на страни 

до хотела „ИЗВОР“) 

Набавка расхладних 

уређаја (климе) 
Директор школе 

Током школске 

године 
Учионице 

Поправка подова и 

зидова 
Директор школе 

Током школске 

године 
Школско двориште 

Уређење школског 

дворишта, како на 

страни до улице, тако 

и на страни до хотела 

„ИЗВОР“ 

Директор школе 
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4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 
 

4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 

Име и презиме Врста стр. спреме 
Год. радног 

стажа 
Лиценца 

% ангажпвања на 

другим пословима 

у  школи  

Драган Ранковић 

-директор- 

Диплпмирани 

инжењер за 

индустријски 

менаџмент 

23 
да 

(за наставника) 
/ 

Драгана Михајловић 

-помоћник директора- 

Дипломирани 

инжењер 

електротехнике 

21 да 

10% у настави 

електротехничке 

групе предмета, 

40% организатор 

практичне наставе 

 

 

4.2. НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

Име и презиме Врста стр. спреме Лиценца 
Проценат ангажовања 

(%) 

Савић Мирјана 

-секретар- 
Диплпмирани правник Да 100 

Поповић Ненад 

-шеф рачуноводства- 
Економиста  100 

Петровић Јелена 

-административни радник- 
Економски техничар-  100 

 

4.3. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

Име и презиме Врста стр. спреме Лиценца 

Проценат 

ангажовања 

(%) 

% ангажпвања 

на другим 

пословима у  

школи 

Ристић Јелена 

-педагог- 

Диплпмирани 

педагог 
Да 100 / 

Ракочевић Марија 

-психолог- 

Дипломирани 

психолог 
Не 50 / 

Настић Ана 

-библиотекар- 
Професор историје Да 45 

55% у настави 

(историја и 

грађанско 

васпитање) 

Ђорђевић Зорица 

-библиотекар- 

Професор 

географије 
Да 30 

70% у настави 

(географија) 

Спасић Вукосава 

-библиотекар- 

Професор енглеског 

језика 
Да 15 

85% у настави 

(енглески језик) 
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Ћировић Бојана 

-библиотекар- 
текстилни инжењер Да 5 

60% у настави 

(грађанско 

васпитање) 

Михајловић Драгана 

-организатор практичне наставе- 

Дипломирани 

инжењер 

електротехнике 

Да 35 

15% у настави 

електротехничке 

групе предмета, 

50% помоћник 

директора 

 Радисављевић Предраг 

- организатор практичне наставе- 

Дипломирани 

инжењер машинства 
Да 55 

45% у настави 

(машинска група 

предмета) 

Крстовић Марина - организатор 

практичне наставе- 

Дипломирани 

инжењер машинства 
Да 10 

90% у настави 

(машинска група 

предмета) 

 

4.4. НАСТАВНИ КАДАР 

 

У школској 2022/2023. години теоријска и практична настава биће стручно заступљена 

према утврђеним нормативима. Школа располаже са стручним наставним кадром за све наставне 

области, што је један од услова за квалитетну реализацију наставних планова и програма. 

Значи, теоријску и практичну наставу реализују професори и наставници који испуњавају 

услове по нормативима. 

Стручном усавршавању наставника биће посвећена посебна пажња, што ће представљати 

обавезу свих наставника. Облици стручног усавршавања наставника биће предавања и семинари 

које организује Министарство просвете, Заједнице школа, факултета и друге научне установе. 

Квалификациона структура и подела предмета на наставнике дата је у прилогу. 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Презиме и име 

наставника 

врста стручне спреме 

(тачан назив из дипломе) 

С
т
еп

ен
 с

т
р

у
ч

н
о

ст
и

  

Л
и

ц
е
н

ц
а

 Д
А

/Н
Е

 

Наставни предмети  

који предаје 

п
р

о
ц

е
н

а
т
 р

а
д

н
о

г
 

а
н

г
а

ж
о

в
а

њ
а
 

О
д

р
еђ

ен
о

 

/н
ео

д
р

еђ
ен

о
 

О
д

ељ
ењ

с
к

и
 

ст
а

р
еш

и
н

а
 

1 Јовановић Драгана 
професор српског језика и 

књижевности 
VII ДА 

Српски језик и 

књижевност 
100% н ос  

2 Милановић Биљана 
професор српског језика и 

књижевности 
VII ДА 

Српски језик и 

књижевност 
100% н ос 

3 Ђурић Марина 
професор српског језика и 

књижевности 
VII ДА 

Српски језик и 

књижевност 
100% н ос 

5 
Вујановић Павловић 

Милена 

професор српског језика и 

књижевности 
VII ДА 

Српски језик и 

књижевност 
100% н  ос 

6 Спасић Вукосавса 
професор енглеског језика и 

књижревности 
VII ДА Енглески језик 85% н   

7 Недић Ана 
професор енглеског језика и 

књижревности 
VII ДА Енглески језик 100% н ос 

8 Каличанин Драгица 
професор енглеског језика и 

књижревности 
VII ДА Енглески језик 100% н   

9 Томић Танаско дипломирани математичар VII ДА Математика 11% н   

10 Гарашанин Слободан дипломирани математичар VII ДА Математика 100% н   

11 Першић Весна дипломирани математичар VII ДА Математика 100% н ос 

12 Симић Дивна дипломирани математичар VII ДА Математика 100% н  
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13 
Радоњић Марина 

(Ракоћ Милица замена) 
дипломирани математичар VII НЕ Математика 100% н   

14 Швабић Вида 
професор технике и 

информатике 
VII ДА 

Рачунарство и 

информатика; 

Рачунарска графика и 

мултимедија 

100% н   

Базе података 10% о  

15 Швабић Драган 
професор технике и 

информатике 
VII ДА 

Рачунарство и 

информатика, 

Рачунарски системи, 

Заштита инф. система 

100% н ос 

Базе података 10% о  

16 Илић Милија 
професор физичког 

васпитања 
VII   Физичко васпитање 40% н   

17 Гавриловић Милица 
професор физичког 

васпитања 
VI ДА Физичко васпитање % о   

18 Богданов Далибор 
професор физичког 

васпитања 
VII ДА Физичко васпитање 100% н ос 

19 Недић Ирена 
професор физичког 

васпитања 
VII НЕ Физичко васпитање 100% о ос 

20 Ђорђевић Зорица дипломирани географ VII ДА 
Геограија; Грађанско 

васпитање 
70% н ос 

21 Настић Ана дипломирани историчар VII ДА Историја  55% н ос 

22 Вићентијевић Горан дипломирани историчар VII НЕ Историја 20% о   

23 Јовановић Јасминка дипломирани историчар VII НЕ Историја 30% н   

24 Гаврић Синиша мастер филозофије VII НЕ Филозофија % о   

25 Перовић Обрен мастер социолог VII НЕ Устав и право грађана 62% о   

26 Влајић Ана Теолог VII НЕ Верска настава 100% ов  

27 Ћировић Бојана текстилни инжењер VI ДА Грађанско васпитање 60% н   

28 Јевић Марија Мастер економиста VII НЕ Предузетништво 96% 
з, 

о 
  

29 Чоловић Наташа 
дипломирани историчар 

уметности 
VII ДА 

Ликовна култура; 

Музичка уметност 
45% н   

313

0 
Крстић Бојана 

дипломирани инжењер 

машинства 
VII НЕ 

Машинска група 

предмета 
100% н ос  

32 
Поповић- Лазовић 

Горица  

дипломирани инжењер 

машинства 
VII ДА 

Машинска група 

предмета 
100% н  

33 Радисављевић Предраг 
дипломирани инжењер 

машинства 
VII ДА 

Машинска група 

предмета 
45% н   

34 Крстовић Марина 
дипломирани инжењер 

машинства 
VII ДА 

Машинска група 

предмета 
90% н   

35 Дивљановић Мирјана 
дипломирани инжењер 

машинства 
VII ДА 

Машинска група 

предмета 
100% н   

36 Недељковић Драган 
дипломирани инжењер 

машинства 
VII ДА 

Машинска група 

предмета 
100% н   
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37 Петровић Предраг 
дипломирани инжењер 

машинства 
VII НЕ 

Машинска група 

предмета 
100% н ос 

38 Ивановић Славиша 
дипломирани инжењер 

машинства 
VII ДА 

Машинска група 

предмета 
100% н  

39 Петровић Наташа 
дипломирани инжењер 

машинства 
VII ДА 

Машинска група 

предмета 
100% н ос 

40 Милосављевић Јелена 
дипломирани инжењер 

машинства 
VII ДА 

Машинска група 

предмета 
100% н о.с. 

41 Милојевић Јован 
дипломирани инжењер 

машинства 
VII ДА 

Машинска група 

предмета 

96,4

% 
о  

42 Павловић Александар 
инжењер машинства за 

призводно машинство 
VI ДА Практична настава 100% н ос 

43 Марковић Синиша 
механичар за одржавање 

машинског алата 
V ДА Практична настава 100% н   

44 Радоњић Мирослав металоглодач V ДА Практична настава 100% н   

45 Пауновић Александра 
инжењер машинства за 

призводно машинство 
VI НЕ Практична настава 100% н  ос 

46 Швабић Ђорђе  V НЕ Практична настава 100% н  

46 Ранковић Радивоје  V НЕ Практична настава 100% о  

48 Михајловић Драгана 
дипломирани инжењер 

електротехнике 
VII ДА 

Основе електротехнике 15% н ос 

Елементи 

аутоматизације 
10% о  

49 
Крстић Тодосијевић 

Љиљана 

дипломирани инжењер 

електротехнике 
VII ДА 

Електро група 

предмета 
100% н  

50 Вулићевић Биљана 
дипломирани инжењер 

електротехнике 
VII ДА 

Електро група 

предмета 
100% н   

Програмирање 10% о  

51 Ћираковић Иван 
дипломирани инжењер 

електротехнике 
VII ДА 

Електро група 

предмета 
100% н  

Елементи 

аутоматизације 
15% о  

52 Томић Милош 
дипломирани инжењер 

електротехнике 
VII НЕ 

Електро група 

предмета 
100% о   

Рачунари и 

програмирање 
10% о  

53 Крстић Јасмина 
дипломирани инжењер 

електротехнике 
VII ДА 

Електро група 

предмета 
100% н ос 

Електроенергетски 

водови 
5% о  

54 Ризнић Иван 
дипломирани инжењер 

електротехнике 
VII ДА 

Електро група 

предмета 
100% н   

Базе података 5% о  

55 Јовановић Марина 
дипломирани инжењер 

електротехнике 
VII ДА 

Електро група 

предмета 
90% н   

Елементи 

аутоматизације 
10%   
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Рачунарски системи 

Програмирање 

56 Манојловић Миленко 
дипломирани инжењер 

електротехнике 
VII ДА 

Електро група 

предмета 
100% н ос 

Елементи 

аутоматизације 
10% о  

57 Радивојевић Биљана инжењер електротехнике VI НЕ 

Практична настава 100% о  ос. 

Основе практичних 

вештина 
10% о  

58 Мијајловић Горан електроенергетичар V ДА 

Практична настава 100% 
з. 

о. 
  

Практична настава 10% о  

59 Илић Маријана дипломирани хемичар VII ДА 
Хемијска група 

предмета 
100% о ос 

60 Димитријевић Весна дипломирани хемичар VII ДА 
Хемијска група 

предмета 
100% н ос 

51 Милијановић Данијела дипломирани хемичар VII ДА 
Хемијска група 

предмета 
60% н ос  

62 Бабић Зорица дипломирани хемичар VII ДА 
Хемијска група 

предмета 
100% н ос 

63 Батрићевић Драган  дипломирани хемичар VII ДА 
Хемијска група 

предмета 
35% н   

64 Маринковић Виолета 
дипломирани хемичар за 

општу хемију 
VII ДА 

Хемијска група 

предмета 
100% н   

65 Поповић Селена  
дипломирани инжењер 

технологије 
VII ДА 

Хемијска група 

предмета 
100% н ос 

66 Филиповић Нада 
дипломирани инжењер 

технологије 
VII НЕ 

Хемијска група 

предмета 
100% н ос 

67 Војчић Јелена 
дипломирани инжењер 

технологије 
VII НЕ 

Хемијска група 

предмета 
100% о   

68 Турковић Драгана 
дипломирани инжењер 

технологије 
VII НЕ 

Хемијска група 

предмета 
100% н   

69 Марковић Валентина 
дипломирани инжењер 

технологије 
VII ДА 

Хемијска група 

предмета 
40% н   

70 Лукић Тијана дипломирани биолог VII НЕ Биологија; Екологија 100% 
з, 

о. 
  

71 Ранковић Мирјана проесор биологије VII ДА Микробиологија 20% н   

72 Кусић Ивана дипломирани биолог VII НЕ 
Микробиологија, 

Екологија 
100% о.   

73 Милић Ана дипломирани физичар VII ДА Физика 60% н  

74 Васић Данијела хемијски лаборант IV НЕ помоћми наставник 100% н   

75 Петровић Раде Машински техничар IV НЕ помоћми наставник 100% н   
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4.5. ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 

 

Име и презиме Врста стр. спреме 

Проценат 

ангажовања 

(%) 

Петровић Дејан 

-домар- 
ВКВ 100 

Павловић Данко 

-домар- 
 50 

Павловић Данко 

-тех. инвест. одржавања- 
 50 

Станичић Марина 

-помоћни радник- 
ОШ 100 

Ђурић Радмила 

-помоћни радник- 
ОШ 100 

Симеуновић Станија 

-помоћни радник- 
ОШ 100 

Поповић Драгица 

-помоћни радник- 
ОШ 100 

Јаковљевић Мирјана 

-помоћни радник- 
ОШ 100 

Милошевић Снежана 

-помоћни радник- 
ОШ 100 

Раковић Данијела 

-помоћни радник- 
ОШ 100 

Ранковић Катарина 

-помоћни радник- 
ОШ 100 
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

5.1. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

На основу закона о Основама система образовања и васпитања, члан 174 Став 4. тачка 2, у 

Техничкој школи „Милета Николић“, почев од школске 2018/2019. године, књига евиденције 

васпитно-образовног се води кроз електронски дневник. 

Током периода септембар-децембар, школске 2018/2019. године, сви наставници су 

успешно савладали програм обуке коришћења електронског дневника. 

Кординатори на пројекту електронског дневника су: Драгана Михајловић, Вида Швабић и 

Драган Швабић.  

 

5.2. БРОЈ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

 

Број ученика по занимањима и разредима уписаних у школску 2022/2023. годину дат је у 

табели број 4 у прилогу. 

 

5.3. ФОНД ЧАСОВА ПО ОДЕЉЕЊИМА, НАСТАВНИЦИ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

Подела и укупан фонд часова по одељењима, као и подела наставника на одељења и 

образовне профиле у нашој школи, налази се у електронском облику на рачунарима у канцеларији 

директора и помоћника директора школе и чини ПРИЛОГ 1. 

 

5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА  
 

- у оквиру радне недеље 
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ЈОВАНОВИЋ 

ДРАГАНА 
19 2           2   1 24 10 1   1 1     2   1       40 100% 

ВУЈАНОВИЋ 

ПАВЛОВИЋ 

МИЛЕНА 

19 2           2   1 24 10 1           2   1   2   40 100% 

МИЛАНОВИЋ 

БИЉАНА 
19 2           2   1 24 10 1   1       2   1   1   40 100% 

ЂУРИЋ МАРИНА 18 2       1   2   1 24 10 1   0.5       2   1   1.5   40 100% 

КАЛИЧАНИН 

ДРАГИЦА 
18 2   1 1 1       1 24 10   1         2   1   2   40 100% 

СПАСИЋ 

ВУКОСАВА 
16 1.8   0.8 0.8         1 20 8   0.8         2   1   1.8 6 40 100% 

НЕДИЋ АНА 18 2     1     2   1 24 10 1           2   1   2   40 100% 

ПЕРШИЋ ВЕСНА 19 2           2   1 24 10 1     1     2   1   1   40 100% 

РАКИЋ МИЛИЦА 19 2   1 1         1 24 10   1         2   1   2   40 100% 

ГАРАШАНИН 

СЛОБОДАН 
18 2   1 1   1     1 24 10   1 0.5       2   1   1.5   40 100% 

СИМИЋ ДИВНА 18 2   1 1   1     1 24 10   1         2   1   2   40 100% 

ТОМИЋ ТАНСКО 2 0.2   0.1 0.1         0.1 2.5 1   0.2         0.2       0.5   4 11% 
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БОГДАНОВ 

ДАЛИБОР 
20     1   1   2   0 24 10 1     1     2 1 1       40 100% 

НЕДИЋ ИРЕНА 20         1   2   1 24 10 1           2 1 1   1   40 100% 

ГАВРИЛОВИЋ 

МАРИЈА 
7         1       0.6 8.6 3             0.7   0.3   1   14 34% 

ИЛИЋ МИЛИЈА 9         0.6       0 9.6 4             0.8   0.4   1   16 40% 

ШВАБИЋ ДРАГАН 20         1   2   1 24 10 1     1 1   2   1       40 100% 

ШВАБИЋ ВИДА 20       1 1 1     1 24 10       1     2   1   2   40 100% 

ИВАНА КУСИЋ 6         1       0.3 7 3             0.6   0.3   0.6   12 30% 

ТИЈАНА ЛУКИЋ 20     1 1 1       1 24 10   1         2   1   2   40 100% 

РАНКОВИЋ 

МИРЈАНА 
4     0.2 0.2 0.2       0.2 4.8 2             0.4       0.8   8 20% 

НАСТИЋ АНА 11         0.2   2   0.5 14 5 1     1     2   1   1.2 15 40 100% 

ВИЋЕНТИЈЕВИЋ 

ГОРАН 
4       0.2 0.2 0.2     0.2 4.8 2             0.5       0.5   8 20% 

ЈОВАНОВИЋ 

ЈАСМИНКА 
6         0.3 0.3     0.3 6.9 3   0.3         0.6       1   12 30% 

ЂОРЂЕВИЋ 

ЗОРИЦА 
14         0.7 0.5 2   0.7 18 7 1           2   1   2 9 40 100% 

ГАВРИЋ 

СИНИША 
12         0.5 0.5     0.5 14 6             1.1   0.5   1.2   22 56% 

ПЕРОВИЋ ОБРЕН 14         0.5       0.5 15 7             1.2   0.5   1.2   25 62% 

ЈЕВИЋ МАРИЈА 20       1 1       1 23 10   0.8         2   1   1.6   38 96% 

ЧОЛОВИЋ 

НАТАША 
9       0.5 0.5 0.5     0.5 11 5             1       1   18 45% 

МИЛИЋ АНА 12     0.6 0.6 0.6       0.6 14 6   0.3         1.2   0.6   1.5   24 60% 

КРСТОВИЋ 

МАРИНА 
18         1 1     1 21 9     1 1     2   1   1 4 40 100% 
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ПЕТРОВИЋ 

ПРЕДРАГ 
20     1       2   1 24 10 1           2   1   2   40 100% 

ИВАНОВИЋ 

СЛАВИША 
20     1   1 1     1 24 10     1       2   1   2   40 100% 

ДИВЉАНОВИЋ 

МИРЈАНА 
20       1 1 1     1 24 10     1       2   1   2   40 100% 

КРСТИЋ БОЈАНА 20     1       2   1 24 10   1         2   1   2   40 100% 

РАДИСАВЉЕВИЋ 

ПРЕДРАГ 
9           1     0.8 11 5   1     1   2   1   1 18 40 100% 

ПОПОВИЋ-

ЛАЗОВИЋ 

ГОРИЦА 

21     1     1     1 24 10   1         2   1   2   40 100% 

ПЕТРОВИЋ 

НАТАША 
20     1       2   1 24 10 1           2   1   2   40 100% 

НЕДЕЉКОВИЋ 

ДРАГАН 
20     1 1   1     1 24 10   1         2   1   2   40 100% 

МИЛОСАВЉЕВИЋ 

ЈЕЛЕНА 
20     1       2   1 24 10 1           2   1   2   40 100% 

МИЛОЈЕВИЋ 

ЈОВАН 
19     1 1 1 0.3     1 23 8   1 1       2   1   2   38 96% 

РАДОЊИЋ 

МИРОСЛАВ 
    26       1     1 28 8     1       2   1       40 100% 

МАРКОВИЋ 

СИНИША 
    26       1     1 28 8     1       2   1       40 100% 

РАНКОВИЋ 

РАДИВОЈЕ 
    26       1     1 28 8   1         2   1       40 100% 

ПАВЛОВИЋ 

АЛЕКСАНДАР 
    26         2     28 8 1           2   1       40 100% 

ШВАБИЋ ЂОРЂЕ     28               28 8     1       2   1       40 100% 

ПАУНОВИЋ 

АЛЕКСАНДРА 
    26         2     28 8 1           2   1       40 100% 



Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

Техничка школа „Милета Николић“  27 

ВУЛИЋЕВИЋ 

БИЉАНА 
20     1 1 1       1 24 10     1       2   1   2   40 100% 

КРСТИЋ 

ТОДОСИЈЕВИЋ 

ЉИЉА 

20     1 1   1     1 24 10   1         2   1   2   40 100% 

МИХАЈЛОВИЋ 

ДРАГАНА 
3             2     5 1 1     1     2   1     9 20 50% 

МАНОЈЛОВИЋ 

МИЛЕНКО 
20     1       2   1 24 10 1   1       2   1   1   40 100% 

КРСТИЋ 

ЈАСМИНА 
20     1       2   1 24 10 1           2   1   2   40 100% 

ЈОВАНОВИЋ 

МАРИНА 
18     1   1 0.6     1 22 9     1       1.8   0.9   1.5   36 90% 

ЋИРАКОВИЋ 

ИВАН 
20     1 1   1     1 24 10     1     0.5 2 0.5 1   1   40 100% 

ТОМИЋ МИЛОШ 21     1 1         1 24 10     1       2   1   2   40 100% 

РИЗНИЋ ИВАН 20       1 1 1     1 24 10     1       2   1   2   40 100% 

РАДИВОЈЕВИЋ 

БИЉАНА 
    26         2     28 8 1   1       2           40 100% 

МИЈАЈЛОВИЋ 

ГОРАН 
    26       1     1 28 8             2   1   1   40 100% 

ИЛИЋ МАРИЈАНА 20         1   2   1 24 10 1           2   1   2   40 100% 

БАБИЋ ЗОРИЦА 20         1   2   1 24 10 1     1     2   1   1   40 100% 

ДИМИТРИЈЕВИЋ 

ВЕСНА 
20     1       2   1 24 10 1           2   1   2   40 100% 

ТУРКОВИЋ 

ДРАГАНА 
20       1 1 1     1 24 10 1           2   1   2   40 100% 

МАРИНКОВИЋ 

ВИОЛЕТА 
20     1 1 1       1 24 10   1         2   1   2   40 100% 

ВОЈЧИЋ ЈЕЛЕНА 20       1 1 1     1 24 10   1         2   1   2   40 100% 
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ПОПОВИЋ 

СЕЛЕНА 
20         1   2   1 24 10 1   1       2   1   1   40 100% 

ФИЛИПОВИЋ 

НАДА 
20         1   2   1 24 10 1           2   1   2   40 100% 

БАТРИЋЕВИЋ 

ДРАГАН 
7     0.4 0.4   0.3     0.3 8.4 4             0.7       1   14 35% 

МАРКОВИЋ 

ВАЛЕНТИНА 
8     0.4 0.4 0.4       0.4 9.6 4             0.8   0.4   1   16 40% 

МИЛИЈАНОВИЋ 

ДАНИЈЕЛА 
12             2   0.6 15 6 1           1.2   0.6   0.7   24 60% 

ВЛАЈИЋ АНА 20         1 1   1 1 24 10   1         2   1   2   40 100% 

ЋИРОВИЋ 

БОЈАНА 
12         1 1     0.5 15 6             1.3       2 2 26 65% 
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АНА 

НАСТИЋ 
3 3 7 13 4 1       18 45% 

 

ЗОРИЦА 

ЂОРЂЕВИЋ 
2 2 5 9 2 1       12 30% 
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5.5. ГОДИШЊИ ОДМОРИ 

 

Годишњи одмори свих запослених у нашој школи, за школску 2022/23. годину, ће се 

користити у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, што значи за време 

школског распуста (за наставно особље).  

Дужина годишњег одмора се утврђује на основу Закона о раду, као и Појединачног 

колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.  

 

За ненаставно особље, у зависности од потреба посла, директор школе доноси план 

коришћења годишњих одмора. 

 

 

5.6. ПЛАН УПИСА НА ПРОГРАМЕ (ПРЕ/ДО)квалификације и специјалистичког 

образовања 

 

У 2022/2023. години, планиран је упис ванредних ученика по подручјима рада и образовним 

профилима према следећој табели: 
 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

П
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Ј
А
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Ј
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МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

Машински техничар за компјутерско конструисање 4 4 / 

Машински техничар 5 5 / 

Машински техничар моторних возила 3 3 / 

Аутомеханичар 5 / 10 

Заваривач 8 / 10 

Бравар 5 / / 

Металостругар 5 / 5 

Oператер машинске обраде 3 / / 

Машинбравар 10 / / 

Механичар алатних машина / / 25 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

Електромеханичар за машине и опрему 3 / / 

Електроинсталатер 2 / / 

Електромонтер мрежа и постројења 5 / / 

Електротехничар рачунара 3 3 / 

Електротехничар енергетике 5 10 / 

Електроенергетичар за мреже и постројења-специјалиста / / 20 

Електроенергетичар за машине и опрему-специјалиста   20 

Електротехничар за управљање и заштиту енергетских постројења – 

специјалиста 
/ / 3 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО 

Техничар у индустрији неметала 5 5 / 

Техничар за заштиту животне средине 5 5 / 

Техничар за индустријску фармацеутску технологију 3 / / 

Керамичар 2 / / 

Керамичар – специјалиста / / / 

УКУПНО: 81 35 93 

 Укупно 209 
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5.6.1.План свих испита 

 

Према закону о средњем образовању и васпитању и правилником о испитима, у школи је 

предвођено одржавање следећих испита: 

РАЗРЕДНИ испит, полаже ученик који из оправданих разлога није присуствовао настави од 1/3 

предвиђеног броја часова, а оцењивањем се утврди да није савладао наставни план и програм. 

Ученици полажу разредни испит из предмета из кога није организована настава, најмање за 1/3 

укупног броја часова наставе. Разредни испит ученик полаже у јунском и августовском року. 

ПОПРАВНИ испит, полаже ученик који на крају другог полугодишта или на разредном испиту 

има по две недовољне оцене из обавезних предмета. 

Ученик полаже поправни испит у школи у којој стиче образовање у августовском року, а ученик 

завршног разреда у јунском и августовском испитном року. 

ДОПУНСКИ испит, полаже ученик који прелази из друге школе ради завршетка започетог 

образовања у истом трајању, полаже допунске испите из предмета који нису били утврђени 

наставним планом и програмом, који је ученик започео да савлађује у роковима утврђеним 

решењем. 

ЗАВРШНИ испит, полаже ученик на крају двогодишњег и трогодишњег образовања. 

МАТУРСКИ испит, полаже ученик на крају четворогодишњег образовања. Матурски испит 

полаже ученик у школи у којој је завршио разред у јунском или августовском року. 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ испит, полаже ученик/кандидат на крају једногодишњег образовања. 

ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ-Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета 

утврђеног наставним планом и програмом, осим из предмета физичког васпитања, ако је старији 

од 20 година. Испитни рокови за ванредне ученике у школској 2022/2023. години су: 

 

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК: 

Пријављивање испита: 14.11. -18.11.2022. 

Полагање писменог испита из математике: 23.11.2022. 

Полагање писменог испита из српског језика и књижевности: 24.11.2022. 

Полагање писменог испита из страног језика: 25.11.2022. 

Полагање усмених испита и практичне наставе: 26.11.2022. 

Полагање матурског испита из српског језика и књижевности: 28.11.2022. 

Полагање изборног предмета матурског испита: 29.11.2022. 

Одбрана матурског и завршног рада: 30.11.2022. 

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ЗВАЊЕ 03.12.2022. 

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК: 

Пријављивање испита: 30.01. – 03.02.2023. 

Полагање писменог испита из математике: 08.02.2023. 

Полагање писменог испита из српског језика и књижевности: 09.02.2023. 

Полагање писменог испита из страног језика: 10.02.2023. 

Полагање усмених испита и практичне наставе: 11.02.2023. 

Полагање матурског испита из српског језика и књижевности: 13.02.2023. 

Полагање изборног предмета матурског испита: 14.02.2023. 

Одбрана матурског и завршног рада: 20.02.2023. 

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ЗВАЊЕ 25.02.2023. 

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК: 

Пријављивање испита: 20.03. – 24.03.2023. 

Полагање писменог испита из математике: 29.03.2023. 

Полагање писменог испита из српског језика и књижевности: 30.03.2023. 

Полагање писменог испита из страног језика: 31.03.2023. 

Полагање усмених испита и практичне наставе: 01.04.2023. 

Полагање матурског испита из српског језика и књижевности: 03.04.2023. 

Полагање изборног предмета матурског испита: 04.04.2023. 

Одбрана матурског и завршног рада: 05.04.2023. 
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ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ЗВАЊЕ 08.04.2022. 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК: 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 03.06.2023. 

Пријављивање испита: 29.05. – 02.06.2022. 

Полагање писменог испита из математике: 07.06.2023. 

Полагање писменог испита из српског језика и књижевности: 08.06.2023. 

Полагање писменог испита из страног језика: 09.06.2023. 

Полагање усмених испита и практичне наставе: 10.06.2023. 

Полагање матурског испита из српског језика и књижевности: 12.06.2023. 

Полагање изборног предмета матурског испита: 13.06.2023. 

Одбрана матурског, завршног рада и специјалистичког испита 14.06.2023. 

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК: 

Пријављивање испита: 07.08.- 11.08.2023. 

Полагање писменог испита из математике: 16.08.2023. 

Полагање писменог испита из српског језика и књижевности: 17.08.2023. 

Полагање писменог испита из страног језика: 18.08.2023. 

Полагање усмених испита, практичне наставе 19.08.2023. 

Полагање матурског испита из српског језика и књижевности: 21.08.2023. 

Полагање изборног предмета матурског испита: 22.08.2023. 

Одбрана матурског, завршног рада и специјалистичког испита 23.08.2023. 

 

5.6.2. Проширена делатност школе 
 

На основу члана 192. Став 1. Закона о општем управном поступку и члана 15. Став 5. 

Закона о средњој школи, број 022-05-58/2000-03 од 29.06.2000. године, дата је сагласност 

Министарства Просвете, Техничкој школи „Милета Николић“ за проширење делатности 

организовањем курсева, семинара и других облика оспособљавања полазника из области 

информатике и рачунарства за рад на персоналним рачунарима. 

Школа ће полазницима који савладају програме оспособљавања издати уверења -  

сертификате. 

Остварени приходи овом делатношћу ће се расподелити на основу Правилника о стицању и 

расподели сопствених средстава. 

 

5.7. РЕДОВНА НАСТАВА 

 

У  школској 2022/2023. години  редовна  настава  ће   се реализовати у две смене: 

преподневна и поподневна.  

Ученици одељења 

 

Одељење Образовни профил 

2/1, 3/1 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

1/2 Бравар-Заваривач/Оператер машинске обраде 

2/3 
Механичар моторних возила, Индустријски 

механичар 

1/4, 3/4 Техничар за заштиту животне средине 

3/6 Електротехничар аутоматике 

1/7, 3/7 Електротехничар информационих технологија 

2/5, 4/5 
Техничар за хемијску и фармацеутску технологију, 

Хемијски лаборант 

1/8, 3/3 Електричар 

 

чине једну смену, а ученици одељења 
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 Одељење Образовни профил 

1/1, 4/1 Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

2/2, 3/2 Бравар-Заваривач/Оператер машинске обраде 

1/3 Механичар моторних возила 

1/5, 3/5   Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 

2/4, 4/4 Техничар за заштиту животне средине 

1/6, 2/6, 4/3 
Електротехничар аутоматике, Електротехничар 

енергетике 

2/7, 4/2 Електротехничар информационих технологија 

 

чине другу смену. 

 

Преподневна смена почиње са радом од 8:00 часова до  1315  часова а поподневна од 1400  

до 2005  часова. 

Школа ће радити по петодневној радној недељи. У школи ће постојати дежурни наставници 

којима ће у раду помагати помоћно особље. Дежурни наставници су одговорни за обезбеђење реда 

и рада у школи по кућном реду. 

Промене и запажања дежурни наставници и помоћно особље уписују у књигу дежурства 

посебно за сваку смену. 

У кућном реду школе детаљно су разрађене обавезе наставника и ученика па су они дужни 

да у току наставног процеса поштују своја права и обавезе. 

 

Настава се реализује по следећем распореду: 

 
Редни број 

часа 

Прва смена Редни 

број часа 

Друга смена 

Почиње Завршава Почиње Завршава 

1. 08:00 08:45 1. 14:05 14:50 

2. 08:50 09:35 2. 14:55 15:40 

3. 09:55 10:40 3. 16:00 16:45 

4. 10:45 11:30 4. 16:50 17:35 

5. 11:35 12:20 5. 17:40 18:25 

6. 12:25 13:10 6. 18:30 19:15 

7./претчас 13:15 14:00    

 

5.8. НАСТАВА У БЛОКУ 

  

          Нови наставни планови и програми предвиђају да се у оквиру многих наставних предмета 

реализује настава у блоку као специфичан облик васпитно - образовног рада. Циљ овог облика 

рада је да се и у овим значајним областима итенживира и подигне квалитет рада на садржајима 

опште-образовног значаја као и увођење ученика  у струку коју су одабрали. Блок настава  

реализоваће се деобом одељења на две групе. 

Распоред блок дана по одељењима дат је је у табелама које се налазе у ПРИЛОГУ 2. 

 

5.9. ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Савремено друштво у коме живимо нуди иновације и интензивне промене које снажно 

утичу на улогу, смисао и циљеве образовања. Људска креативност и знање све више постају 

основни ресурси развоја и опстанка на светском тржишту. Да би се прилагодиле тим новим 

околностима, развијене земље света реализовале су велике промене својих образовних система, 

док се у земљама у развоју новине тек уводе. 

Велика пажња стручњака посвећена је промени концепта образовног система од 

класичног до модерног и флексибилног. 
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Дуално образовање је модел едукације који се примењује у већем делу европских земаља, 

а најуспешнији је у Аустрији где даје и најбоље резултате. 

Посебност овако организованог образовног система представља уска повезаност између 

привреде и образовања. 

Школе за стицање занимања уз практичан рад примењују дуални систем школовања, који 

уствари представља комбинацију теорије и праксе. Наставни планови и тежиште образовања 

прилагођавају се захтевима привреде и у компанијама се ученици стручно образују и у њима 

полажу праксу. 

Систем дуалног образовања треба да олакша привреди да дође до квалитетне радне снаге, 

али и младима да их послодавци, кроз залагање током праксе препознају и да после завршене 

школе почну да раде код њих у компанији. 

Техничка школа „Милета Николић“ се прошле, 2017/2018. године укључила у програм 

ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА, у подручју рада МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, а од ове 

године и у подручју рада ЕЛЕКТРОТЕХНИКА са образовним профилом ЕЛЕКТРИЧАР. 

Сагледавањем потреба пет великих компанија из нашег окружења, направљен је план 

уписа за три образовна профила:  

• БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ,  

• ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР И  

• ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ (МЕТЛОСТРУГАР И 

МЕТАЛОГЛОДАЧ) 

• ЕЛЕКТРИЧАР 

• МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

Компаније које су се у укључиле у систем дуалног образовања су: 

„Пештан“, 

„Стублина“ 

„Бекамент“ 

„РБ Колубара“ и 

„Ива – Процесна опрема“. 

Засновано је на идеји интезивне сарадње школа, предузећа и локалне заједнице. 

Најважнији елементи модела су пре свега повећање удела стручне праксе и активније учешће 

привреде у образовању.  

Наиме, техничке струке захтевају другачији начин праксе, јер је неопходно да се ученици 

обучавају на машинама на каквима се заиста ради у фабрикама. Школе не могу да испрате све 

брже технолошке промене, а искуства у другим земљама су показала да за тим нема ни потребе, 

већ да је много рационалније да се ученици на практичан део наставе шаљу у компаније, где, 

поред стручне обуке, уче и како да се уклопе у целокупан радни амбијент. 

Ученици током прве године стичу основна практична знања у школској радионици и 

предузећу, током друге проводе два дана недељно у предузећу, а у завршној години три дана 

недељно. У осталим данима ученици похађају теоријску наставу у школи, па  оно што науче у 

теорији врло брзо примењују у пракси. 
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Важно је напоменути да толики удео практичне наставе неће бити на уштрб стицања 

потребних општих знања, већ је у питању другачија прерасподела која је логичнија, јер омогућава 

и ученику и ментору који га води да се ученик постепено и у континуитету уводи у посао. 

Кључни критеријум укључивања школа у пројекат је да школе обезбеде компанију у којој 

ће ученици, који упишу ове профиле, моћи да обављају праксу. Предузећа које желе да учествују, 

кроз писмо о намерама обавезују се да ће, сходно својим могућностима и потребама, преузети 

неке од обавеза које су предвиђене пројектом, као на пример: покрити трошкове превоза за 

ученике, трошкове топлог оброка, стипендирати ученике током школске године, обезбедити 

ученицима посао током летњег распуста уз симболичну материјалну надокнаду, донирати део 

опреме за школске радионице.  

Интерес компанија је да добију квалификовану радну снагу, коју од почетка могу да 

обучавају према својим потребама. Компаније би радије требало да уложе у ученика кога кроз 

праксу могу да профилишу сходно свом пословном процесу, него да са тржишта рада узимају 

неквалификовану особу и да у његову преквалификацију морају да уложе далеко више времена и 

новца. 

Образовни процес ће се реализовати кроз интензивну сарадњу школе и , горе наведених, 

комапанија. Веће присуство праксе, у адекватним просторима за њену реализацију и уз надзор и 

праћење од стране компетентних ментора, треба да мотивише ученике за избор овог занимања 

приликом уписа у средњу школу. Мотива за упис на ово занимање ученици могу наћи и у 

гаранцији сигурног запослења по завршетку школовања, као и у осталим напред наведеним 

могућностима.  

 
5.9.1. Бравар - Заваривач 

 
Ово је потпуно ново занимање и представља спој два, данас тражена занимања. 

Ученик се оспособљава за планирање, припрему и организовање браварских и 

заваривачких радова и то: 

▪ заваривање поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног 

заваривања, 

▪ заваривање поступком гасног заваривања, 

▪ спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем 

Дуги низ година, наша школа је оспособљавала ученика за послове бравара и послове 

заваривача а сада је први пут у прилици да са осавремењеним програмима обучава ученике за оба 

занимања у једном. 

Тежиште образовања за овај образовни профил је на развијању стручних компетенција и 

значајном повећању удела практичних фаза учења, пре свега у компанијама и предузећима. 

Наставни план и програмски садржаји свих предмета припремљени су од стране компетентних 

стручњака из привреде, средњих стручних школа, ГИЗ (немачка организација за међународну 

сарадњу), као и из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 
5.9.2. Индустријски механичар  

 

Ово је, такође, ново занимање, по осваремењеним програмима и плановима и највише 

личи на занимање МАШИНБРАВАР. 

По завршетку школовања ученик се оспособљава да прати рад индустријских машина, да 

се бави њиховим одржавањем, машинском обрадом једноставних делова, монтажом подсклопова 

индустријских машина. 
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Програм модернизоване наставе за индустријске механичаре осмишљен је по угледу на 

немачки образовни систем који је од ове земље направио најјачу европску економију.  

За ово занимање, посебно интересовање показале су компаније: „Пештан“, „Стублина“, 

“Универзум - Кубршница“ и „Ива – Процесна опрема“. 

За школску 2022/23. годину, одељење 2/3, индустријски механичар, ће по посебном 

распореду реализовати практичну наставу, јер није могуће испоштовати ГАНТАГРАМ, који 

предвиђа реализацију Блок наставе у континуитету, укупно 360 часова, због немогућности 

привредних субјеката да реализује наставу по том распореду. 

С тим у вези, директор школе ће донети посебан распоред, где ће се реализација 

практичне наставе обављати недељно, током целе школске 2020/21. године. 

 

5.9.3. Оператер машинске обраде 

 

У оквиру овог занимања, ученици се оспособљавају за занимања МЕТАЛОСТРУГАР и 

МЕТЛОГЛОДАЧ. 

Поред старих занимања МЕТАЛОСТРУГАР и  МЕТАЛОГЛОДАЧ, у којима се ученици у 

потпуности оспособљавају за послове на конвенционалним машинама, стругу и глодалици, у 

оквиру овог занимања ученици се оспособљавају и за рад на ЦНЦ стругу и ЦНЦ глодалици. 

За ово занимање, посебно интересовање, показало је свих пет компанија. 

Дуално образовање подразумева да ученик у компанији у којој има праксу од ње добија 

плату за свој рад.   

Циљ је да се запосли већина младих до 25 година. У све ово биће укључени Министарство 

просвете и Привредна комора Србије као и ГИЗ (немачка организација за међународну сарадњу).   

И да нагласимо, сваки послодавац ће имати обавезу да ученицима на пракси обезбеди 

топли оброк, маркицу, радну опрему и да им плати осигурање. Надокнада за ученике неће бити 

нижа од минималне цене рада по сату. У првој години тај износ ће бити мањи јер ђаци тада имају 

најмање радног искуства, а онда ће у другој и трећој години са растом њихове продуктивности на 

послу и зарада бити већа. 
Завршавањем било којег од ових трогодишњих занимања, ученик може у нашој школи да 

се, кроз ванредно школовање, дошколује до четворогодишњих тј.техничарских занимања. 

Такође, после две године рада, може да заврши и специјализацију тј.пети степен за сва 

трогодишња занимања које заврши у нашој школи. 

 

5.9.4. Eлектричар 

 

Дуално образовање је део система средњег образовања и васпитања у коме се кроз 

теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, стичу, усавршавају и 

изграђују знања, вештине, способности и ставови у складу са стандардом квалификације и планом 

и програмом  наставе и учења. То је,  „УЧЕЊЕ КРОЗ РАД“, организован процес током кога 

ученици, под руководством и надзором инструктора у реалном радном окружењу код послодавца 

стичу знања, вештине, способности и ставове неопходне за ефикасан и продуктиван рад у 

одређеном занимању. 

Занимање ЕЛЕКТРИЧАР је образовни профили са подручја рада електротехника на коме 

се деца оспособљавају за: 

• извођење електроинсталатерских радова,  

• одржавања кућних електроуређаја,  

• одржавање индустријске елктроопреме и  

• одржавање елктроенергетских мрежа и постројења. 

•  
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Поред стицања практичних знања о раду на електричним инсталацијама у предузећима и 

домаћинствима, ученици/це ће се кроз изборне предмете додатно обучавати за уградњу 

савремених инсталација у системе као што су противпожарни, системи надзора, интерфони и 

други. 

Ово је занимање трећег степена након кога се школовање може наставити у одговарајућој 

високообразовној установи. Практична настава се обавља у КОМПАНИЈАМА које после 

завршетка школовања добијају одмах кадар а да при томе не траже на тржишту рада и не морају 

да обучавају нове људе, већ имају ученике – раднике које су они већ обучили.  

У сарадњи са ПРИВРЕДНОМ КОМОРОМ СРБИЈЕ, ученици који буду уписали ова 

занимања обучаваће се у Компанијама: Пештан, Ива процесна опрема, Бекамент... 

 

5.9.5. Механичар моторних возила 

 

Образовни профил механичар моторних возила развијен је у оквиру пројекта немачко-

српске развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“. Уз подршку Владе 

Савезне Републике Немачке пројекат спроводе Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. 

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА, МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЋЕ БИТИ 

ОБУЧЕН ДА: 

• Дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем 

• Дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ 

дијагностичког уређаја 

• Сервисира возила у експлоатицији 

• Врши контролу исправности моторних возила 

Због употребе савремених технологија, фзичка снага није предуслов за бављење овим 

занимањем тако да се овим послом данас подједнако успешно могу бавити и жене. 

ПРЕДНОСТИ ШКОЛОВАЊА ПО ОВОМ МОДЕЛУ 

• Интензивна сарадња школе и компаније односно аутосервиса у обуци ученика/ца 

• Квалитетна пракса у компанијама или аутосервисима, уз употребу савремене 

технологије и уз подршку обучених ментора и инструктора 

• Занимање тражено од стране домаћих и страних послодаваца 

Школовање у профлу механичар моторних возила одвија се по образовном моделу са 

елементима дуалног образовања. Сматра се да је дуално образовање један од главних разлога за 

ниску стопу незапослености младих у земљама у којима је развијен овај систем. 

Слично као и у дуалном образовању, један део школовања будућих механичара моторних 

возила одвија се у школи, а други у компанији или аутосервису који сарађује са школом. У школи 

ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, 

један дан недељно, током прве године школовања. Учење на радном месту почиње од друге 

године када ученици/це обављају практичну наставу у компанији или аутосервису и то у другој 

години два дана, а у трећој години чак три дана недељно. 

Осим повећаног броја часова које ученици/це проводе на практичној настави у компанији 

односно аутосервису, и квалитетет њихове обуке је побољшан. Наиме, практична настава у 

компанији/аутосервису реализује се у употребу савремене технологије, укључивањем ученика/ца у 

процес рада и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима. Пракса у 

компанији/аутосервису, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава 

ученицима и усвајање социјалних вештина као што су комуникација са колегама, однос према 
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послу и фирми, понашање на радном месту и слично. Комбиновањем знања које стичу у школи, уз 

практична знања и вештине које стичу у компанији односно аутосервису, ученици/це се на прави 

начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку 

школовања. 

Осим знања и вештина које им повећавају шансе да се запосле одмах по завршетку 

школовања, без додатних обука и прилагођавања, ученици/це у профлу механичар моторних 

возила кроз обавезан предмет предузетништво стичу знања и вештине за покретање сопственог 

бизниса. 

5.10. РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РАЗРЕД 

КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД 

IX X XI XII I II III IV V VI 

ПРВИ   1.  1.   1.  2.  

ДРУГИ 
 2.  2.     2.  

  2.     1.   

ТРЕЋИ 
 2.  2.   2.  2.  

  2.     1.   

ЧЕТВРТИ  2.  1.   1.  1.  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД 
КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД 

IX X XI XII I II III IV V VI 

ПРВИ    4.     3.   

ДРУГИ   3.     3.   

ТРЕЋИ   3.     3.   

ЧЕТВРТИ   4.    4.    

МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД 
КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД 

IX X XI XII I II III IV V VI 

ПРВИ   4.  3.   3.   1. 

ДРУГИ  4.  3.   3.   1. 

ТРЕЋИ 
 4.  3.   3.  4.  

  3.    3.    

ЧЕТВРТИ  4.  3.   2.  1.  

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

РАЗРЕД 
КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД 

IX X XI XII I II III IV V VI 

ПРВИ     2.     3.  

ДРУГИ    2.     2.  

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 

ПРВИ  2. 4.     1.  1. 

ДРУГИ  2. 4.     1.  1. 
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5.11. ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ СЛУШАЈУ У 2022/23. 

ГОДИНИ 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ 

МАШИНСТВО И 

ОБРАДА МЕТАЛА 

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ 

2/2 Изабрани спорт 
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ 

ОБРАДЕ 

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА 
2/3 Ликовна култура 

ИНДУСТРИЈСКИ 

МЕХАНИЧАР 

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ  3/2  Ликовна култура 

ТЕХНИЧАР ЗА 

КОМПЈУТЕРСКО 

УПРАВЉАЊЕ (ЦНЦ) 

МАШИНА 

3/1 
Екологија и заштита животне 

средине и  

Логика са етиком 

ТЕХНИЧАР ЗА 

КОМПЈУТЕРСКО 

УПРАВЉАЊЕ (ЦНЦ) 

МАШИНА 

4/1 
Екологија и заштита животне 

средине и  

Логика са етиком  

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР 

ЕНЕРГЕТИКЕ 
4/3 

Екологија и заштита животне 

средине и  

Музичка култура 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР 

ИНФОРМАЦИОНИХ 

ТЕХНОЛОГИЈА 
3/7 

Изабрана поглавља математике 

 и  

Логика са етиком 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР 

ИНФОРМАЦИОНИХ 

ТЕХНОЛОГИЈА 
4/2 

Изабрана поглавља математике 

 и  

Логика са етиком 

ЕЛЕКТРИЧАР 3/3 Изабрани спорт 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ 

И ГРАФИЧАРСТВО 

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И 

ФАРМАЦЕУТСКУ 

ИНДУСТРИЈУ 
2/5 

Екологија и заштита животне 

средине 

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И 

ФАРМАЦЕУТСКУ 

ИНДУСТРИЈУ 
3/5 Биохемија 

ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
4/4 Здравље и безбедност на раду 
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6. КАЛЕНДАР РАДА ШКОЛЕ 
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7. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ 
 

7.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

Стручни органи школе јесу: Наставничко веће, Одељењско веће, Стручна већа за области 

предмета, Стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма и други стручни 

активи и тимови, у складу са Статутом.  

Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници Шк0оле, директор, помоћници 

директора и организатор практичне наставе. Седници Наставничког већа могу присуствовати и 

други запослени, ученици, родитељи или гости, када је то од значаја за разматрање одређеног 

питања. Седницама стручних органа  школе, могу да присуствују представници Ученичког 

парламента, без права одлучивања. 

Наставничко веће радиће у седницама, обједињаваће и усмеравати рад свих наставника, 

стручних сарадника и стручних органа школе. 

Рад овога органа одређен је Законом и Статутом. 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈ РАДА 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Утврђивање плана рада Наставничког већа за 

школску 2022/2023. годину 
Директор 

Излагање, 

дискусија 

А
В

Г
У

С
Т

/ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Разматрање Извештаја о раду у претходној школској 

години 
Чланови већа 

Извештавање, 

дискусија 

Разматрање предлога Годишњег плана рада за текућу 

школску годину 
Чланови већа 

Излагање, 

дискусија 

Предлог програма извођења екскурзија и утврђивање 

распореда екскурзија у школској 2022/2023. години  

Директор, 

одељењске 

старешине 

Предлагање, 

дискусија, усвајање 

Усвајање плана и програма екскурзија, излета и 

стручних посета, (уколико постоје услови за 

организовање) 

Чланови већа 
Дискусија, 

усвајање 

Усвајање распореда часова за школску 2022/2023. 

годину 
Чланови већа 

Дискусија, 

усвајање 

Усвајање распореда писмених задатака и контролних 

вежби за школску 20222023. годину 
Чланови већа 

Дискусија, 

усвајање 

Распоред задужења наставника и сарадника у вези 

спровођења прописаних Правила о понашању у 

школи 

Директор Дискусија, договор 

Предлог плана стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника у школској 2022/2023. години 

Школском одбору  

Директор, чланови 

Тима за стручно 

усавршавање 

Дикусија, 

предлагање, 

усвајање 

Организација допунских и додатних облика рада  
Помоћник 

директора 
Договор, усвајаење 

Усвајање плана реализације практичне наставе 
Организатори 

практичне наставе 
Договор, усвајање 

Усвајање коначног распореда часова Чланови већа 
Расправа, анализа, 

усвајање 

Анализа успеха ученика на крају I класификационог 

периода 
Чланови већа 

Анализа, расправа, 

предлог мера 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 Анализа образовно - васпитног рада рада на крају I 

класификационог периода 
Чланови већа 

Анализа, расправа, 

предлог мера 

Доношење мера за побољшање успеха у учењу и 

понашању ученика 
Чланови већа 

Анализа и предлог 

мера 

Реализација свих облика васпитно-образовног рада 
Одељењске 

старешине 
Извештавање 

Именовање ментора наставницима –почетницима, по 

потреби 
Директор Извештавање 
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Упознавање Наставничког већа са програмом 

државне матуре и завршног испита 

Директор, 

помоћник 

директора, педагог 

Извештавање, 

дискусија 

Задужења наставника и сарадника у припреми 

прославе Школске славе 
Директор 

Договор, усвајање 

задужења 

Извештај о обављеним екскурзијама, по потреби 
Стручни вођа 

екскурзије 

Извештавање, 

усвајање извештаја 

Свечана седница поводом Дана школе 

Похвале и награде ученицима 
Директор Излагање, приредба 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

и мере за побољшање  
Чланови већа Анализа, дискусија 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Реализација свих облика образовно-васпитног рада Чланови већа Анализа, дискусија 

Изрицање васпитно-дисциплинских мера 

Директор, 

одељењске 

старешине  

Предлог и усвајање 

Анализа реализације Годишњег плана рада у првом 

полугодишту и извештаја стручних актива (РПШ, 

ШП...), стручних већа и тимова (самовредновање, за 

заштиту ученика од дискриминације, злостављања и 

занемаривања, Тима за међупредметне компетенције 

и професионални развој, Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, Тима за ИОП...) 

Чланови већа, 

предедници СВ, 

СА и тимова 

Анализа, дискусија 

Извештај о стручном усавршавању и напредовању 

наставника и предлог за реализацију семинара 

Координатор Тима 

за професионални 

развој 

Извештавање, 

дискусија, договор 

Предлог плана уписа ученика у први разред за 

наредну школску годину Школском одбору  
Чланови већа 

Анализа, дискусија, 

предлог плана 

Утврђивање календара школских такмичења ученика 

и обезбеђивање услова за њихово припремање  

Предметни 

наставници, 

помоћник 

директора 

Усвајање распореда 

Доношење одлуке о извођењу припремне наставе за 

ученике завршних разреда, за полагање завршног и 

матурског испита 

Чланови већа, 

помоћник 

директора 

Договор, доношење 

распореда 

задужења 

наставника и 

реализације 

припреме 

Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода и мере за побољшање  
Чланови већа Анализа, дискусија 

А
П

Р
И

Л
 

Реализација свих облика васпитно-образовног рада 
Одељењске 

старешине 
Извештавање 

Изрицање васпитно-дисциплинских мера 
ОС, директор, 

педагог 

Предлог и усвајање 

мера 

Доношење одлуке о организацији завршног и 

матурског испита и именовање Испитног одбора  

Директор, 

помоћник 

директора 

Доношење одлуке, 

именовање 

комисија и чланова 

Испитног одбора 

Усвајање испитних питања за завршни и матурски 

испит 
Чланови већа 

Анализа, договор, 

усвајање 

Распоред задужења наставника и сарадника у 

активностима промоције школе за упис у први 

разред 

Директор, 

председници СВ 
Договор 

Утврђивање распореда рада до 31. Августа 2023. 

Директор, 

помоћник 

директора 

Договор, предлог 

распореда 

Доношење одлуке о извођењу припремне наставе за 

ученике упућене на разредни испит 

Помоћник 

директора, 

директор 

Договор, доношење 

одлуке 
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Доношење одлуке о извођењу припремне наставе за 

ученике упућене на поправни 

Помоћник 

директора, 

директор 

Договор, доношење 

одлуке 

Анализа успеха ученика на крају другог 

полугодишта периода и мере за побољшање  
Чланови већа Анализа, дискусија 

Ј
У

Н
 

Реализација свих облика васпитно-образовног рада 
Одељењске 

старешине 
Извештавање 

Изрицање васпитно-дисциплинских мера ОС, директор 
Предлог и усвајање 

мера 

Извештај наставника ментора са реализованих 

такмичења 

Наставници 

ментори 
Извештавање 

Предлагање ученика за похвале и награде 
Одељењске 

стрешине 
Предлог 

Избор ученика генерације1 Чланови већа Излагање, избор 

Организовање уписа у наредну школску годину – 

именовање комисија за упис 

Помоћник 

директора 

Именовање 

комисија 

Информисање о активностима у области 

самовредновања школе 

Чланови тима за 

самовредновање  
Извештавање 

Анализа реализације Школског развојног плана 
Чланови СА за 

РПШ, директор 

Извештавање, 

анализа 

Анализа завршних и матурских испита2 Чланови већа Анализа, дискусија 

Предлог поделе предмета на наставнике Председници СВ 

Предлог 

прелиминарне 

расподеле 

А
В

Г
У

С
Т

 

Информисање о обављеном упису у први разред 
Помоћник 

директора 
Извештавање 

Организација поправних испита 
Помоћник 

директора, педагог 

Именовање 

комисија и 

утврђивањ датума 

Анализа реализације Годишњег плана рада и 

извештаја стручних већа, стручних актива (РПШ, 

ШП...), и тимова (самовредновање, за заштиту 

ученика од дискриминације, злостављања и 

занемаривања, Тима за међупредметне компетенције 

и професионални развој, Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, Тима за ИОП...) 

Чланови већа Анализа, дискусија 

Утврђивање кадровских потреба и технолошког 

вишка наставника 
Директор 

Анализа , 

извештавање 

Анализа успеха након поправних испита Чланови већа Анализа 

Формирање одељења и одређивање одељењских 

старешина 
Директор 

Давање мишљења и 

именовање 

Усвајање поделе предмета на наставнике Чланови већа Усвајање поделе 

Усвајање привременог распореда часова  Чланови већа 
Анализа, дискусија, 

усвајање 

Организовање пријема ученика првог школског дана 

и организација првог школског часа 
Чланови већа 

Анализа, дискусија, 

усвајање 

Именовање комисије за израду Извештаја о раду 

школе 
Директор Извештавање 

Именовање комисије за израду ГПРШ Директор Извештавање 

 

У складу са потребама, Наставничко веће обавља и следеће послове: 
 

доноси одлуку о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања 

и од оцењивања из тог предмета, на предлог лекара;  
Одлучивање  Директор 

даје мишљење Школском одбору о кандидату за избор директора 

Школе 
Давање мишљења Чланови већа 

                                                 
1 За завршне разреде 
2 За завршне разреде 
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предлаже скупштини јединице локалне самоуправе три представника 

из реда запослених за чланове Школског одбора; 
Предлагање Чланови већа 

даје мишљења и предлоге о питањима из делокруга стручног рада 

Школе (наставни планови и програми, уџбеници и др.); 
Предлагање Чланови већа 

врши и друге послове у складу са законом, Статутом и другим 

правилницима. 

У складу са 

потребама 
Чланови већа 

 

7.2. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

 

Одељењско веће је стручни орган у школе који организује и реализује образовно васпитни 

рад у одељењу. Одељењско веће сазива и њиме руководи одељењски старешина.  

Седници одељењског већа присуствују сви предметни наставници, педагог, и помоћник 

директора школе. Одлуке се доносе већином гласова а обавезне су за све чланове. Одељењска већа 

сазива задужено лице испред стручног већа а руководи одељењски старешина. 

Основни задаци Одељењског већа су: 

- израда Годишњег програма рада већа, 

- праћење реализације наставног плана и програма, 

- примена дидактичких иновација у појединим предметима, 

- уједначавање критеријума оцењивања, 

- анализира и утврђује успех ученика, 

- изриче васпитно-дисциплинске мере (казне и похвале) 

- утврђује и одобрава распоред писмених здатака и писмених вежби, 

- организује допунску и додатну наставу, 

- предузима мере за побољшање успеха, 

- анализа коришћења вануџбеничке литературе, 

- утврђивање предлога плана екскурзије, 

- успостављање перманентне сарадње са родитељима ученика - родитељски састанци, 

- одељењско веће ради и све друге послове који су везани за образовно - васпитни 

рад. 
 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

Усвајање плана и програма рада и формирање 

одељењских већа 

Одељењски 

старешина 
Доношење одлуке 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 Утврђивање распореда писмених задатака и вежби 

ОС, предметни 

наствници 

Договор, доношење 

одлуке 

Организација допунске, додатне наставе и секција 
ОС, предметни 

наствници 

Договор, разговор, 

анализа, доношење 

одлуке 

Усаглашавање ставова о изостајању ученика Чланови ОВ 
договор, доношење 

одлуке 

Организација извођења екскурзије ОС 
Усмено 

информисање 

Договор о раду одељењских већа Чланови ОВ Договор 

Анализа реализације наставних планова и 

програма 

ОС, наставници, 

помоћник директора 
Анализа, дискусија 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода, мере за побољшање 

ОС, наставници, 

педагог 
Анализа, дискусија 

Анализа понашања ученика и изрицање васпитно-

дисциплинских мера 

ОС, наставници, 

педагог 

Анализа, дискусија, 

изрицањ мере 

Предлагање ученика које треба упутити на 

допунску наставу 

ОС, наставници, 

педагог 
Договор 

Предлагање ученика које треба укључити у 

додатну наставу, секције 

ОС, наставници, 

педагог 

Дискусија, анализа, 

договор 

Предлагање ученика за које је потребна 

индивидуализација наставе 

ОС, наставници, 

педагог 
Анализа, договор 
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Анализа реализације наставних планова и 

програма на крају првог полугодишта 

ОС, наставници, 

помоћник директора 
Анализа, дискусија 

ЈАНУАР / 

ФЕБРУАР 

Изрицање васпитних мера ученицима и предлог за 

покретање васпитно-дисциплинског поступка 

ОС, наставници, 

педагог 

Извештај, дискусија, 

доношење одлука 

Утврђивање оцене из владања на крају првог 

полугодишта 

ОС, наставници, 

педагог 

Извештај, дискусија, 

доношење одлука 

Утврђивање успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

ОС, наставници, 

педагог 

Извештај, дискусија, 

доношење одлука 

Анализа успеха и предлог мера за побољшање 

успеха 

ОС, наставници, 

педагог 
Анализа, дискусија 

Анализа одржаних угледних и огледних часова 
Ннаставници, 

педагог 

Анализа , дискусија, 

закучци 

Анализа реализације наставних планова и 

програма на крају 3. класификационог периода 

ОС, наставници, 

помоћник директора  
Анализа, дискусија 

АПРИЛ 

Анализа успеха на крају трећег класификационог 

перида и предлог мера за побољшање успеха 

ОС, наставници, 

педагог 

Извештај, дискусија, 

доношење одлука 

Изрицање васпитних мера ученицима и предлог за 

покретање васпитно-дисциплинског поступка 

ОС, наставници, 

педагог 

Извештај, дискусија, 

доношење одлука 

Ублажавање и укидање појединих васпитних мера 

и предлог за ублажавање и укидање васпитно-

дисциплинских мера  

ОС, наставници, 

педагог 

Извештај, дискусија, 

доношење одлука 

Анализа реализације допунске и додатне наставе и 

ефеката допунске и додатне наставе 

ОС, наставници, 

педагог, помоћник 

директора  

Анализа, дискусија 

Анализа реализације угледних и огледних часова 

ОС, наставници, 

педагог, помоћник 

директора  

Анализа, дискусија 

Анализа реализације наставних планова и 

програма на крају 2. полугодишта и свих облика 

образовно-васпитног рада 

ОС, наставници, 

помоћник директора 

Анализа , дискусија, 

закучци 

М
А

Ј
-Ј

У
Н

 

Утврђивање оцене из владања на крају другог 

полугодишта 

ОС, наставници, 

педагог 

Извештај, дискусија, 

доношење одлука 

Утврђивање успеха ученика на крају другог 

полугодишта 

ОС, наставници, 

педагог 

Извештај, дискусија, 

доношење одлука 

Анализа успеха на крају другог Полугодишта 
ОС, наставници, 

педагог 

 Извештај, дискусија, 

доношење одлука 

Планирање завршних и матурских испита 
ОС, наставници, 

педагог 
Анализа, дискусија  

Предлог ученика за похвале и награде 
ОС, наставници 

чланови већа 

Извештај, дискусија, 

доношење одлука 

Предлог ученика за ученика генерације3 
ОС, наставници 

чланови већа 

Извештај, дискусија, 

доношење одлука 

Ублажавање и укидање појединих васпитних мера 

и предлог за ублажавање и укидање васпитно-

дисциплинских мера 

ОС, наставници, 

педагог 

Анализа , дискусија, 

закучци 

Изрицање васпитних мера ученицима и предлог за 

покретање васпитно-дисциплинског поступка 

ОС, наставници, 

педагог 

Извештај, дискусија, 

доношење одлука,  

Упућивање ученика на поправне испите 

ОС, наставници, 

педагог, помоћник 

директора 

Извештај, дискусија, 

доношење одлука 

Доношење одлуке о упућивању ученика на 

разредне испите  

ОС, наставници, 

педагог, помоћник 

директора 

Анализа, дискусија, 

доношење одлука 

Усклађивање распореда припремне наставе за 

ученике упућене на поправни испит 

ОС, наставници, 

педагог, помоћник 

директора 

Извештај, дискусија, 

доношење одлука 

Извештај о раду ОС и ОВ ОС 
Извештај, дискусија, 

доношење одлука 
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Утврђивање успеха ученика после поправних 

испита 
ОС, чланови ОВ Извештај, дискусија 

АВГУСТ Анализа рада ОВ у протеклој школској години 
ОС, чланови ОВ, 

директор 
Извештај, дискусија 

Предлог плана рада за следећу школску годину Педагог, наставници Дискусија 

 

 

 

7.3. ОКВИРНИ РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊСКИХ И НАСТАВНИЧКИХ ВЕЋА4 

 

ПРВИ КЛАСИФИКАЦИОНИ 

ПЕРИОД 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 07.11. - 10.11.2022. 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
Друга/Трећа 

недеља новембра 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 
ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 30.12.2022. 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 31.12.2022. 

ТРЕЋИ КЛАСИФИКАЦИОНИ 

ПЕРИОД 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ (за завршне разреде) 27.03. – 31.03.2023. 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ    03.04. - 04.04.2023. 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
Друга недеља 

априла 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ (за завршне разреде) 31.05.2023. 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ 21.06.2023. 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ (за завршне 

разреде) 
Друга недеља јуна 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
Четврта недеља 

јуна 

 

 

7.4 СТРУЧНА ВЕЋА 

 

Стручна већа сачињавају наставници истог предмета или наставници више сродних 

предмета. Седнице већа сазива и њима руководи председник стручног већа. Руководиоци 

стручних већа се бирају за једну школску годину. Већа се баве уже стручном и наставном 

проблематиком. 

У школи ће радити следећи стручна  већа и  активи наставника: 

1. Стручно веће наставника српског језика и наставника страних језика 

                                                 
4 У електронски дневник унети суботу пре назначеног термина за одржавање одељењских већа и 

до тада оценити ученике 
 

Начини праћења реализације програма одељењског већа и носиоци праћења:  

 

 Анализа реализације програма Одељењског већа, вршиће се у оквиру анализе реализације 

Годишњег плана рада на крају првог полугодишта и на крају наставне године.  

 Податке о раду ОВ даје одељењски старешина директору, односно помоћнику директора.  

 За реализацију плана и програма Одељењског већа, одговоран је одељењски старешина.  

 Педагог учествују у раду одељењских већа, без права одлучивања, прати рад и пружа стручну 

помоћ.  

 Рад одељењских већа прати и у њему учествује, по потреби, директор школе, помоћник 

директора без права одлучивања 
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2. Стручно веће наставника математике и информатике 

3. Стручно веће наставника физичког васпитања 

4. Стручно веће наставника друштвених наука (историја, географија, социологија, Устав и 

право грађана, основи филозофије, музичка уметност, ликовна култура) 

5. Стручно веће наставника природних наука (хемија, технолошка група предмета,  

биологија, екологија) 

6. Стручно веће наставника машинске струке 

7. Стручно веће наставника електро струке  

8. Стручни актив за школско развојно планирање 

9. Стручни актив за развој школског програма 

10. Стручни актив за вредновање и самовредновање рада у школи 

План рада стручних већа и  актива треба да садржи следеће елементе: 

• Реализација наставног плана и програма 

- анализа планова рада 

- корекција наставних садржаја 

- опрема кабинета и лабораторија, наставних средстава, 

- уједначавање критеријума оцењивања 

- анализа успеха ученика и мере за побољшање успеха 

• Унапређивање наставног рада 

- препорука уџбеника, приручника и остале стручне литературе, 

- предлог поделе предмета на наставнике, 

- анализа коришћења постојећих наставних средстава, 

- начин организовања допунске и додатне наставе, 

- организовање методских предавања, 

- организовање теоријских предавања у оквиру актива, 

• Усавршавање стручно-методске спреме наставника 

- индивидуални рад на стручном усавршаваању 

- присуство на семинарима 

Председници стручних већа и стручних актива чине педагошки колегијум.  За ову 

школску годину, поред директора и помоћника директора школе, чланови педагошког 

колегијума су: 

 

1. Драгана Јовановић,  председник стручног већа наставника српског језика и страних 

језика. 

2. Першић Васна, председник стручног веће наставника математике и информатике. 

3. Далибор Богданов, председник стручног већа наставника физичког васпитања. 

4. Настић Ана, председник стручног веће наставника друштвених наука. 

5. Бабић Зорица, председник стручног већа наставника природних наука. 

6. Крстовић Марина, председник стручног већа наставника машинске струке. 

7. Михајловић Драгана, председник стручног већа наставника електро струке. 

8. Швабић Драган,  председник стручног актива за развојно планирање школе. 

9. Швабић Вида, председник стручног актива за  развој школског програма. 

10. Димитријевић Весна, председник Тима за самовредновање рада школе, 

 

И сви остали координатори Тимова у школи.
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7.4.1. Српског језика и страних језика 
       
Чланови већа: Драгана Јовановић, председник Стручног већа, Биљана Милановић, Милена Вујановић Павловић, Марина Ђурић, Драгица 

Каличанин, Вукосава Спасић и Ана Недић   
       

У школској 2022/23. години, Стручно веће професора српског језика и страних језика биће ангажовано на реализацији следећих активности: 

  

АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Усвајање извештаја о раду већа и 

извештаја о стручном 

усавршавању чланова већа 

Чланови СВ 
Анализа, дискусија, тезе 

извештаја 
Август 2022. 

Педагошки колегијум, 

Директор, Тим за 

професионални развој 

и стручно 

усавршавање 

наставника 

Усвајање плана рада за школску 

2022/23. годину( израда 

годишњих и месечних планова) 

Чланови СВ Договор, планирање Август 2022. 

Наставничко веће, 

Стручно веће, 

Педагошки колегијум 

Усвајање распореда писаних 

задатака за 2022/23. школску 

годину 

Чланови СВ Договор, планирање Август 2022. 

Наставничкмо веће 

Договор о уџбеницима, 

потребној литератури и о 

средствима неопходним за 

реализацију наставе језика 

Чланови СВ Договор, дискусија Август 2022. 

Стручно веће, 

Одељењска већа 

Подела послова у оквиру 

стручног већа 
Чланови СВ Договор, планирање Август 2022. 

Педагошки колегијум, 

Директор 

Извештај о раду Педагошког 

колегијума, очекивања од СВ 

Председник стручног 

већа 

Извештавање, дискусија, 

евентуалне измене плана рада 
Август 2022. 

Стручно веће 

Организовање рада секција, 

допунске и додатне наставе 
Чланови СВ Договор, планирање Септембар 2022. 

Стручно веће, 

Директор 

Радионица на тему Европског 

дана језика 
Чланови СВ Јавни час, радионица Септембар 2022. 

ПП служба 

Организовање и планирање Чланови СВ Договор, планирање, Септембар/Октобар 2022. ПП служба, Ученички 
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активности поводом Дечије 

недеље 

радионице, ваннаставне 

активности 

парламент, Директор 

Посета Сајму књига Чланови СВ и ученици 
Путовање, посета, извештај о 

посети 
Октобар 2022. 

Директор, Савет 

родитеља, Одељењске 

заједнице 

Сараднички час на тему дела 

,,Хамлет“  Вилијама Шекспира 

Чланови стручног 

већа( један наставник 

српског језика и 

наставник енглеског 

језика), ученици 

четврте године 

Договор, планирање, 

припремање и реализација 

сарадничког часа 

Октобар 2022. 

ПП служба, директор, 

Стручно веће 

Корелација са предметима у 

оквиру стручног већа и других 

већа 

Председници свих 

Стручних већа, 

предметни наставници 

Састанак, договор, планирање 

заједничких часова 
Новембар 2022. 

Стручна већа, Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Сарадња са Библиотеком ,,Свети 

Сава“ у Аранђеловцу 

Чланови стручног 

већа, представници 

библиотеке 

Састанак, договор, планирање 

заједничких активности, 

организовање књижевних 

вечери намењених ученицима 

Током школске године 

Директор, Стручно 

веће 

Анализа успеха на крају првог 

класификационог периода и мере 

за побољшање успеха 

Чланови СВ 

Анализа,вредновање 

критеријума оцењивања, 

кориговање и  планирање 

Новембар 2022. 

Стручно веће, Тим за 

самовредновање 

Израда плана припреме ученика 

за такмичење 
Чланови СВ 

Договор,  план припрема, 

селекција ученика 
Децембар 2022. 

Стручно веће, 

Директор, Одељењске 

старешине 

Припреме за прославу Дана 

школе и школске славе Светог 

Саве 

Чланови СВ 
Договор, планирање, састанци, 

увежбавања 
Децембар/Јануар 2022. 

Наставничко веће 

Анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта у оквиру 

Стручног већа и анализа 

примењених критеријума 

оцењивања 

Чланови СВ 

Анализа, упоређивање 

критеријума 

оцењивања,извештај о раду 

већа 

Децембар 2022. 

Наставничко веће, 

Одељењска већа и 

Стручно веће 

Светосавска приредба 
Чланови СВ, учесници 

приредбе 
Приредба Јануар 2023. 

Наставничко веће 

Школска такмичења( припрема и 

реализација школских 

такмичења) 

Чланови СВ 

Припремна настава, школско 

такмичење, анализа 

постигнутих резултата 

Фебруар 2023. 

Стручно веће, 

Директор 

Уређење зидних паноа Ученици Израда паноа Током школске године Ученички парламент 

Анализа постигнутих резултата 

на такмичењима 
Чланови СВ Анализа, дискусија, извештај Март 2023. 

Стручно веће, Тим за 

самовредновање 
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Одржавање и посета огледних и 

угледних часова у оквиру 

стручног већа 

Чланови СВ 
Часови, посете, разговори, 

сарадња 
Током школске године 

ПП служба, Стручно 

веће, Тим за 

професионални развој 

и стручно 

усавршавање 

Рецитаторска и драмска секција Чланови СВ, ученици Планирање, рад у секцијама 
Током целе школске 

године 

Стручно веће 

Организовање припреме за 

полагање матурских и завршних 

испита, менторски рад 

Наставници, 

руководство школе 

Договор о месту и времену 

полагања, избор тема 
Мај/ Јун 2023. 

Одељењска већа, 

Наставничко веће 

Стручно усавршавање чланова 

већа( унутар установе и ван ње) 
Чланови СВ 

План, анализа, извештај о 

стручнокм усавршавању 

Током целе школске 

године 

Тим за професионални 

развој и стручно 

усавршавање 

Извештај о раду већа, евантуалне 

корекције акционог плана 

Председник СВ, 

чланови 

Анализа, евентуалне корекције 

плана 
Јун 2023. 

Педагошки 

колегијум,Наставничко 

веће 

Прелиминарна подела часова за 

наредну школску годину 
Чланови СВ Договор, подела Јул 2023. 

Директор 

АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Реализација иницијалних тестова  Чланови СВ 
Израда тестова, рад на тесту, 

анализа резултата теста 
Септембар 2022. 

Стручно веће 

Израда индивидуално-

образовних планова и помоћ 

наставницима који раде са 

ученицима за које је потребан 

ИОП за израду ИОП-а 

Чланови СВ, ПП 

служба, Тим за 

инклузивно 

образовање 

Уз консултације са ПП, ИОП 

тимом  и члановима већа 

дефинисати минимум знања и 

вештина које сваки ученик 

треба да постигне 

Септембар 2022. 

Тим за инклузивно 

образовање, ПП- 

служба, одељењска 

већа 

Формирање нових секција и 

организација рада постојећих  

Чланови СВ, 

наставници других 

предмета, одељењске 

старешине 

Предлог за формирање нових 

секција на СВ и дефинисање 

области којима ће се бавити, 

задужење наставника који ће 

водити те секције, писање 

планова рада 

Октобар 2022. 

Стручно веће, 

Ученички парламент, 

Одељењска већа 

Наставак сарадње са BBS и 

издавачком кућом Pearson  

  

Чланови СВ, ученици 

Учешће у реализацији 

предложених пројеката, 

сарадња са свим школама које 

су чланови BBS Facebook  

заједнице 

 

Током године 

Тим за 

самовредновање, 

Наставничко веће 

Подстицање вршњачког учења Чланови СВ Индетификовати успешне Током године Тим за 
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ученике који могу  помоћи 

слабијим  ученицима у учењу  

самовредновање, 

Одељењска већа 

Награде и похвале ученицима за 

успех који постигну у школи  
Чланови СВ 

Истицати и обавештавати на 

огласним таблама и путем 

обавештења у школи 

Током године 

Наставничко веће 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настава и 

учење 

Планирање оперативних , 

глобалних и припрема за наставу 

у складу са упутствима  

Чланови СВ, 

председници СВ 

Писање планова, дискусија, 

договарање 
Август 2022. 

Стручно веће, 

Педагошки колегијум 

Израда и усаглашавање планова 

рада орјентисаних на исходе 

унутар већа  

Чланови СВ, ПП 

служба 

Израда планова орјентисаних 

на исходе, консултације, 

дискусија..   

Усаглашавање планова и 

корекција израђених планова 

Август 2022. 

Стручно веће 

Усаглашавање планова рада 

орјентисаних на исходе учења са 

другим стручним већима – 

корелација 

Чланови СВ, 

председници других 

СВ 

Израда планова орјентисаних 

на исходе, консултације, 

дискусија..   

Усаглашавање планова и 

корекција израђених планова 

Август 2022. 

Тим за међупредметне 

компетенције 

Планирати заједничке часове и 

усагласити  време реализације 

Чланови СВ, 

председници СВ, Тим 

за међупредметне 

компетенције 

Писање планова, дискусија о 

плановима, усаглашавање 

планова 

Октобар 2022. 

Тим за међупредметне 

компетенције 

Планирање допунске и додатне  

наставе за 2022/23. годину и 

идентификација ученика за  

допунску/додатну наставу 

Чланови СВ 

Идентификација ученика, 

планирање допунске или 

додатне наставе 

Новембар-Јун 

Стручно веће, 

Одељењска већа 

Анализа успеха ученика  на 

класификационим периодима и 

мере за побољшање успеха 

Чланови СВ 

Тамо где су слабији резултати 

прилагодити темпо рада, 

кориговати наставне планове 

На крају 

класификационих 

периода 

Одељењска већа, 

Наставничко веће 

Анализа напредовања ученика 

који похађају допунску наставу  
Чланови СВ 

Представити резултате рада, 

уочити позитивне методе и 

приступе ученицима који 

слабије напредују 

Март 2023. 

Тим за 

самовредновање 

Вредновање постигнућа ученика 

који похађају додатну наставу и 

секције  

Задужени наставници Извештаји, дискусија Мај 2023. 

Тим за 

самовредновање 

Извештај о  праћењу 

напредовања ученика у циљу 
Чланови СВ Анализа, размена искустава Током школске године 

Тим за 

самовредновање, 
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побољшања наставног процеса 

 

Одељењска већа 

Сарадња унутар актива Чланови Св 

Посета часовима колега, 

састанци Стручног већа, 

заједничке активности 

Током  школске године 

Стручно веће 

Праћење и анализа реализације 

наставног плана и програма и 

годишњег плана рада и предлог 

мера за побољшање 

 

Чланови СВ 

Ако постоје потреба 

кориговати наставне планове 

да би се прилагодили 

потребама ученика 

Током  школске године 

Стручно веће 

Обезбеђивање услова за почетак 

припремне наставе за такмичење 

из рецитовања и српског језика и 

предлог календара школских 

такмичења 

Чланови Св 

Договорити термине и начине 

раде задужених 

наставника,ментора 

 Током школске године 

Стручно веће 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Планирање посета културних 

дешавања у граду и ван њега 

Чланови СВ, Градска 

библиотека, Народни 

музеј, сајмови 

Ораганизована посета Сајму 

књига, књижевним вечерима, 

представама, изложбама 

 

Током школске године 

Директор, Савет 

родитеља, Ученички 

парламент 

Учествовање на литерарним 

конкурсима, обележавање 

Европских и светских дана деце, 

образовања и књиге 

Чланови СВ, Градска 

библиотека 

Праћење конкурса и подела 

задужења, 

писање,читање,рецитовање 

Током школске године 

ПП служба, 

Наставничко веће 

 Јавни час :,,Утицај здраве 

исхране и физичке активности на 

здравље и квалитет  живота“ 

који укључује међупредметну 

повезаност и сарадњу са 

локалном заједницом 

Предметни наставници 

( српски, енглески, 

физичко васпиттање, 

хемија, 

предузезтништво) 

Усаглашавање, рад на 

реализацији јавног часа, 

одржавање часа, укључивање 

представника локалне 

заједнице 

Друго полугодиште 

Тим за међупредметне 

компетенције 

Планирање прославе Светог 

Саве и Дана отворених врата, 

развијање позитивне атмосфере 

и дружења наставника, ученика 

и родитеља 

Чланови СВ, 

секције,друга СВ, 

основне школе 

Прављење плана, избор 

рецитатзора и текстова, 

организација свих радионица 

Током школске године 

Тим за квалитет, 

Наставничко веће 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

П р о ф ес и о н а л н и
 

р а
з в о
ј н а
с т а в н и к а
 

и
 

п р и м е н а
 

ст е ч е н и х
 

з н а њ а
. Планирање угледних и огледних 

часова 
Чланови СВ 

Договор о распореду и избору 

наставних јединица и начину 
Октобар 2022. 

Стручна већа 
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обраде 

Планирање стручног 

усавршавања појединачно и на 

нивоу СВ и предлог заједничких 

семинара за школску 2022/23. 

годину 

Чланови СВ 

Предлог 

Дискусија  

Договор о заједничким 

семинарима,  

Август - септембар 2022. 

Тим за професионални 

развој и стручно 

усавршавање 

Набавка стручне литературе 

(књига, часописа...) 

Чланови СВ, 

библиотекар 
Договор око набавке Током школске године 

Стручно веће, 

Директор, Библиотекар 

Размена искустава везаних за 

различите облике писане 

припреме, методе и облике рада 

и примене различитих 

дидактичких решења на часу 

Чланови СВ 

Разговор о примерима добре 

наставне праксе, корисним 

идејама са семинара 

Током школске године 

Стручно веће 

Организовање стручних 

екскурзија и стручних посета 

сајмовима, музејима... 

Чланови Св 
Организовање и подела 

задужења 
Током школске године 

Тим за професионални 

развој и стручно 

усавршавање 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

П
р

ев
ен

ц
и

ја
 н

а
си

љ
а
 у

 

ш
к
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л

и
 

 

Организовање радионица за 

примену различитих вештина за 

конструктивно превазилажење 

сукоба и конфликата: разноврсне 

наставне и ваннаставне  

активности, радионице, 

предавања, састанци Тима за 

заштиту деце од насиља са 

Ученичким парламентом 

Чланови СВ, ПП 

служба, 

ученици,секције 

Радионице, кратки скечеви, 

израда плаката 

Континуирано током целе 

године, у новембру би 

требало представити 

занимљиве идеје,,плакате, 

представе... 

Тим за заштиту од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Интерни школски литерарни 

конкурс на изабрану тему о 

превенцији насиља 

Чланови СВ, Тим за 

превенцију насиља, 

учесници литерарног 

конкурса 

Извештај, анализа    У току школске године 

Тим за заштиту од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

А
н

а
л

и
за

 

у
сп

ех
а
 

у
ч

ен
и

к
а

 

Представљање резултата  и 

постигнућа ученика који су 

завршили школу 

Чланови СВ, 

одељењске старешине 

Размена информација, 

прикупљање података, помоћ 

Тиму за Праћење напредовања 

ученика 

Континурано током целе 

школске године 

 

Тим за 

самовредновање 
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             Аранђеловац,          Председник већа наставника српског језика и страних језика  

 август 2022. године                        Драгана Јовановић 

                      
            

7.4.2. Математика и информатика 

 

   Чланови већа: Слободан Гарашанин   Дивна Симић    Милица Ракић 

Вида Швабић    Драган Швабић   Танаско Томић  

Весна Першић, председник Стручног већа 

   

У школској 2022/23. години, Стручно веће професора за групу предмета математика - рачунарство и информатика, планира да реализује 

следеће активности: 

  

Пратити успешност ученика од 

уписа у средњу школу до 

запослења или уписа на факултет 

и завршетка факултета 

Чланови СВ, 

одељењске старешине 

Размена информација, 

прикупљање података, помоћ 

Тиму за Праћење напредовања 

ученика 

Континурано током целе 

школске године 

 

Тим за 

самовредновање 

АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

П
л
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Усвајање извештаја о раду већа и 

извештаја о стручном 

усавршавању чланова већа 

Чланови СВ 
Анализа, дискусија, тезе 

извештаја 
Август 2022. 

Педагошки колегијум, 

Директор, Тим за 

професионални развој 

и стручно 

усавршавање 

наставника 

Усвајање плана рада за школску 

2022/23. годину (израда годишњих 

и месечних планова) 

Чланови СВ Договор, планирање Август 2022. 

Наставничко веће, 

Стручно веће, 

Педагошки колегијум 

Усвајање распореда писаних 

задатака за 2022/23. школску 

годину 

Чланови СВ Договор, планирање Август 2022. Наставничкмо веће 

Договор о уџбеницима, потребној Чланови СВ Договор, дискусија Август 2022. Стручно веће, 
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литератури и о средствима 

неопходним за реализацију 

наставе језика 

Одељењска већа 

Подела послова у оквиру стручног 

већа 
Чланови СВ Договор, планирање Август 2022. 

Педагошки колегијум, 

Директор 

Извештај о раду Педагошког 

колегијума, очекивања од СВ 

Председник стручног 

већа 

Извештавање, дискусија, 

евентуалне измене плана рада 
Август 2022. Стручно веће 

Организовање  допунске и додатне 

наставе 
Чланови СВ Договор, планирање Септембар 2022. 

Стручно веће, 

Директор 

Корелација са предметима у 

оквиру стручног већа и других 

већа 

Председници свих 

Стручних већа, 

предметни наставници 

Састанак, договор, планирање 

заједничких часова 
Новембар 2022. 

Стручна већа, Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Анализа успеха на крају првог 

класификационог периода и мере 

за побољшање успеха 

Чланови СВ 

Анализа,вредновање 

критеријума оцењивања, 

кориговање и  планирање 

Новембар 2022. 
Стручно веће, Тим за 

самовредновање 

Израда плана припреме ученика за 

такмичење 
Чланови СВ 

Договор,  план припрема, 

селекција ученика 
Децембар 2022. 

Стручно веће, 

Директор, Одељењске 

старешине 

Припреме за прославу Дана школе 

и школске славе Светог Саве 
Чланови СВ 

Договор, планирање, састанци, 

увежбавања 
Децембар/Јануар 2022. Наставничко веће 

Анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта у оквиру 

Стручног већа и анализа 

примењених критеријума 

оцењивања 

Чланови СВ 

Анализа, упоређивање 

критеријума 

оцењивања,извештај о раду 

већа 

Децембар 2022. 

Наставничко веће, 

Одељењска већа и 

Стручно веће 

Школска такмичења ( припрема и 

реализација школских такмичења) 
Чланови СВ 

Припремна настава, школско 

такмичење, анализа 

постигнутих резултата 

Фебруар 2023. 
Стручно веће, 

Директор 

Анализа постигнутих резултата на 

такмичењима 
Чланови СВ Анализа, дискусија, извештај Март 2023. 

Стручно веће, Тим за 

самовредновање 

Одржавање и посета огледних и 

угледних часова у оквиру 

стручног већа 

Чланови СВ 
Часови, посете, разговори, 

сарадња 
Током школске године 

ПП служба, Стручно 

веће, Тим за 

професионални развој 

и стручно 

усавршавање 

Организовање припреме за 

полагање матурских и завршних 

испита, менторски рад 

Наставници, 

руководство школе 

Договор о месту и времену 

полагања, избор тема 
Мај/ Јун 2023. 

Одељењска већа, 

Наставничко веће 

Стручно усавршавање чланова 

већа (унутар установе и ван ње) 
Чланови СВ 

План, анализа, извештај о 

стручнокм усавршавању 

Током целе школске 

године 

Тим за професионални 

развој и стручно 
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усавршавање 

Извештај о раду већа, евантуалне 

корекције акционог плана 

Председник СВ, 

чланови 

Анализа, евентуалне корекције 

плана 
Јун 2023. 

Педагошки 

колегијум,Наставничко 

веће 

Прелиминарна подела часова за 

наредну школску годину 
Чланови СВ Договор, подела Јул 2023. Директор 

АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Реализација иницијалних тестова  Чланови СВ 
Израда тестова, рад на тесту, 

анализа резултата теста 
Септембар 2022. Стручно веће 

Израда индивидуално-образовних 

планова и помоћ наставницима 

који раде са ученицима за које је 

потребан ИОП за израду ИОП-а 

Чланови СВ, ПП 

служба, Тим за 

инклузивно 

образовање 

Уз консултације са ПП, ИОП 

тимом  и члановима већа 

дефинисати минимум знања и 

вештина које сваки ученик 

треба да постигне 

Септембар 2022. 

Тим за инклузивно 

образовање, ПП- 

служба, одељењска 

већа 

Подстицање вршњачког учења Чланови СВ 

Индетификовати успешне 

ученике који могу  помоћи 

слабијим  ученицима у учењу  

Током године 

Тим за 

самовредновање, 

Одељењска већа 

Праћење и анализа реализације 

наставног плана и програма и 

годишњег плана рада и предлог 

мера за побољшање 

Чланови СВ 

Ако постоје потребе 

кориговати наставне планове 

да би се прилагодили 

потребама ученика 

 

Јануар 2023. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Организовање припреме за 

полагање матурских и завршних 

испита, менторски рад 

Наставници, 

руководство школе 

Договор о месту и времену 

полагања, избор тема 
Април 2023. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Награде и похвале ученицима за 

успех који постигну у школи  
Чланови СВ 

Истицати и обавештавати на 

огласним таблама и путем 

обавештења у школи 

Током године Наставничко веће 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

 

 

 

 

Планирање оперативних , 

глобалних и припрема за наставу у 

складу са упутствима  

Чланови СВ, 

председници СВ 

Писање планова, дискусија, 

договарање 
Август 2022. 

Стручно веће, 

Педагошки колегијум 

Израда и усаглашавање планова 

рада орјентисаних на исходе 

унутар већа  

Чланови СВ, ПП 

служба 

Израда планова орјентисаних 

на исходе, консултације, 

дискусија..   

Усаглашавање планова и 

Август 2022. Стручно веће 
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Настава и 

учење 

корекција израђених планова 

Усаглашавање планова рада 

орјентисаних на исходе учења са 

другим стручним већима – 

корелација 

Чланови СВ, 

председници других 

СВ 

Израда планова орјентисаних 

на исходе, консултације, 

дискусија..   

Усаглашавање планова и 

корекција израђених планова 

Август 2022. 
Тим за међупредметне 

компетенције 

Планирање увођења нових облика 

и метода рада у циљу побољшања 

наставног процеса и унапређења 

критеријума: Постићи да ученику 

буду јасни циљеви часа/исходи 

учења и зашто то све  треба да 

научи; 

Да ученик разуме објашњења, 

упутства и кључне појмове 

Чланови СВ, ПП 

служба 

Планирање, организовање и 

размењивање припрема за 

часове у оквиру СВ 

Израда упитника за 

самоеваулацију 

Израда евиденционих листова 

за вредновање часа 

Током године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање 

Наставник усмерава 

комуникацију међу ученицима 

како би била у функциjи учења 

(користи питања, идеjе, 

коментаре ученика, подстиче 

вршњачко учење). 

Чланови СВ, ПП 

служба 

Планирање, припремање и 

осмишљавање часова 

употребом различитих облика, 

метода и техника рада, 

користећи занимљиве примере 

блиске искуству ученика  

Подстицање вршњачког учења 

Унапређење корелације између 

предмета унутар СВ и са 

другим СВ 

Током године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање 

Планирање наставних метода и 

техника у циљу задовољавања 

критеријума:  

Наставник посвећуjе време и 

пажњу сваком ученику у складу 

са његовим образовним и 

васпитним потребама.  

Наставник примењуjе 

специфичне 

задатке/активности/материjале 

на основу ИОП-а и плана 

индивидуализациjе. 

Чланови СВ, ПП 

служба 

Заједничко планирање часова 

где наставник прилагођава 

наставне методе, облике рада и 

технике рада образовним и 

васпутним потребама ученика, 

ствара подстицајну атмосферу 

и прилагођава начин 

проверавања ученичких 

постигнућа њиховим 

образовним и васпитним 

потребама. 

Дефинисати минимум знања и 

вештина које се траже од 

ученика. 

Израда упитника за еваулацију 

и самоеваулацију. 

Током школске године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, Тим 

за ИОП 
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Планирати заједничке часове и 

усагласити  време реализације 

Чланови СВ, 

председници СВ, Тим 

за међупредметне 

компетенције 

Писање планова, дискусија о 

плановима, усаглашавање 

планова 

Октобар 2022. 
Тим за међупредметне 

компетенције 

Планирање допунске и додатне  

наставе за 2022/23. годину и 

идентификација ученика за  

допунску/додатну наставу 

Чланови СВ 

Идентификација ученика, 

планирање допунске или 

додатне наставе 

Новембар-Јун 
Стручно веће, 

Одељењска већа 

Анализа успеха ученика  на 

класификационим периодима и 

мере за побољшање успеха 

Чланови СВ 

Тамо где су слабији резултати 

прилагодити темпо рада, 

кориговати наставне планове 

На крају 

класификационих 

периода 

Одељењска већа, 

Наставничко веће 

Анализа напредовања ученика 

који похађају допунску наставу  
Чланови СВ 

Представити резултате рада, 

уочити позитивне методе и 

приступе ученицима који 

слабије напредују 

Март 2023. 
Тим за 

самовредновање 

Вредновање постигнућа ученика 

који похађају додатну наставу и 

секције  

Задужени наставници Извештаји, дискусија Мај 2023. 
Тим за 

самовредновање 

Извештај о  праћењу напредовања 

ученика у циљу побољшања 

наставног процеса 

Чланови СВ Анализа, размена искустава Током школске године 

Тим за 

самовредновање, 

Одељењска већа 

Сарадња унутар актива Чланови Св 

Посета часовима колега, 

састанци Стручног већа, 

заједничке активности 

Током  школске године Стручно веће 

Праћење и анализа реализације 

наставног плана и програма и 

годишњег плана рада и предлог 

мера за побољшање 

Чланови СВ 

Ако постоје потреба 

кориговати наставне планове 

да би се прилагодили 

потребама ученика 

Током  школске године Стручно веће 

Обезбеђивање услова за почетак 

припремне наставе за такмичење 

из рецитовања и српског језика и 

предлог календара школских 

такмичења 

Чланови Св 

Договорити термине и начине 

раде задужених 

наставника,ментора 

Током школске године Стручно веће 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Планирање посета културних 

дешавања у граду и ван њега 

Чланови СВ, сајмови, 

музејима 

Ораганизована посета музеју 

Никола Тесла, сајму 

аутомобила 

 

Током школске године 

Директор, Савет 

родитеља, Ученички 

парламент 

 Јавни час :,,Утицај здраве исхране Предметни Усаглашавање, рад на Друго полугодиште Тим за међупредметне 
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и физичке активности на здравље 

и квалитет  живота“ који укључује 

међупредметну повезаност и 

сарадњу са локалном заједницом 

наставници ( српски, 

енглески, физичко 

васпиттање, хемија, 

предузезтништво) 

реализацији јавног часа, 

одржавање часа, укључивање 

представника локалне 

заједнице 

компетенције 

Планирање прославе Светог Саве 

и Дана отворених врата, развијање 

позитивне атмосфере и дружења 

наставника, ученика и родитеља 

Чланови СВ, 

секције,друга СВ, 

основне школе 

Прављење плана, избор 

рецитатзора и текстова, 

организација свих радионица 

Током школске године 
Тим за квалитет, 

Наставничко веће 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Планирање угледних и огледних 

часова 
Чланови СВ 

Договор о распореду и избору 

наставних јединица и начину 

обраде 

Октобар 2022. Стручна већа 

Планирање стручног усавршавања 

појединачно и на нивоу СВ и 

предлог заједничких семинара за 

школску 2022/23. годину 

Чланови СВ 

Предлог 

Дискусија  

Договор о заједничким 

семинарима,  

Август - септембар 2022. 

Тим за професионални 

развој и стручно 

усавршавање 

Извештаји са посећених 

акредитованих семинара и 

преношење искустава на остале 

чланове већа  

Анализа угледних часова 

реализованих током школске 

године 

Чланови СВ 

Извештаји са различитих 

семинара, угледних и огледних 

часова, дискусија и анализа 

посећених часова 

Континуирано 
ПП служба, Тим за 

професионални развој 

Набавка стручне литературе 

(књига, часописа...) 

Чланови СВ, 

библиотекар 
Договор око набавке Током школске године 

Стручно веће, 

Директор, Библиотекар 

Размена искустава везаних за 

различите облике писане 

припреме, методе и облике рада и 

примене различитих дидактичких 

решења на часу 

Чланови СВ 

Разговор о примерима добре 

наставне праксе, корисним 

идејама са семинара 

Током школске године Стручно веће 

Давање мишљења СВ за 

напредовање наставника који 

припадају СВ 

Чланови СВ 
Разговор, дискусија, 

дефинисан предлог 
Мај -  јун 2023. 

ПП служба, Тим за 

професионални развој 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Сарадња са Тимом за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Чланови Тима и 

одељењске старешине 

из СВ 

Извештавање чланова Тима за 

превенцију насиља  добијеним 

информацијама од основних 

школа 

Периодично извештавање 

Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Септембар 2022. 

Континуирано током 

школске године 

Тим за заштиту од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Организовање радионица за 

примену различитих вештина за 

конструктивно превазилажење 

сукоба и конфликата: разноврсне 

наставне и ваннаставне  

активности, радионице, 

предавања, састанци Тима за 

заштиту деце од насиља са 

Ученичким парламентом 

Чланови СВ, ПП 

служба, 

ученици,секције 

Радионице, кратки скечеви, 

израда плаката 

Континуирано током 

целе године, у новембру 

би требало представити 

занимљиве 

идеје,,плакате, 

представе... 

Тим за заштиту од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Организација праћења успешност 

ученика од уписа у средњу школу 

до запослења или уписа на 

факултет и завршетка факултета 

Чланови СВ 

Дефинисање методологије 

праћења и прикупљања 

података 

 

Континуирано  

ПП служба, Тим за 

каријерно вођење и 

саветовање 

Престављање резултата  и 

постигнућа ученика и бивших 

ученика који су завршили школу 

 

Чланови СВ 

Прикупљање података, 

анализа, иницирање 

представљања података на 

сајту школе, facebook профилу 

школе, медијима, ученицима 

основних школа 

Континуирано 

ПП служба, Тим за 

каријерно вођење и 

саветовање 
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7.4.3. Стручно веће друштвених  и хуманистичких наука 
 

Чланови стручног већа за школску 2022/23. годину су: 

 

1. Настић Ана-  руководилац већа  

2. Ђорђевић Зорица 

3. Влајић Ана  - заменик руководиоца већа 

4. Ћировић  Бојана         

5. Гаврић Синиша 

6. Перовић Обрен 

7. Јовановић  Јасминка 

8. Вићентијевић Горан 

9. Чоловић Наташа 

АКТИВНОСТИ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА СТРУЧНА ВЕЋА 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Усвајање извештаја о раду већа и извештаја 

о стручном усавршавању чланова већа 
Чланови СВ Анализа, дискусија, тезе извештаја август 2022.  

ПК, НВ, Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

Предлог акционог плана за 2021/22. годину и 

подела послова у оквиру стручног већа 
Чланови СВ 

Дефинисање развојних циљева и 

циљева РПШ, анализа и израда 

плана  

Дефинисање и расподела послова 

август 2022. 
ПК, НВ, Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

Упознавање са предлогом плана уписа за 

наредну школску годину и разматрање 

заступљености часова из нашег стручног 

већау случају  увођење нових образовних 

профила као и проверавање броја часова при 

заступљености  садашњих образовних 

профила 

Чланови СВ 

Разматрање плана уписа уз 

консултацију са партнерским 

компанијама са којима сарађујемо 

по питању дуалног образовања 

који нам достављају стручна већа 

која се баве промоцијом школе 

Децембар 2022. 

март - јун 2023. 

Јун 2023. 

ПК, НВ, директор 

Припреме за   такмичења из предмета за која 

буду организована према упутству МПНИТР 

Републике Србије 

Чланови СВ 
Организовање припремне наставе 

за такмичење 

децембар 2022.  – 

јун 2023. 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, 

НВ, директор 

Извештаји ментора о реализованим 

такмичењима и постигнутим резултатима 

(Општинско, Окружно и Републичко) 

Чланови СВ 

Подношење извештаја ментора, 

анализа постигнутих резултата, 

предлог мера за побољшање 

      јун      2023. ПК, НВ 
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резултата. Предлог ученика за 

похвале и награде... 

Припрема прославе школске славе и Дана 

школе 
Чланови СВ 

Договор око начина учествовања, 

планирање извођења програма у 

сарадњи са професорима српског 

језика и књижевности 

Новембар - 

децембар 2022. 
ПК, директор 

Анализа остварености Акционог плана за 

период септембар-децембар и евентуалне 

измене Акционог плана 

Чланови СВ Анализа, дискусија Фебруар 2023. 
ПК, НВ, Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

Утврђивање фонда часова за наредну 

школску годину  

Договор о расподели часова за наредну 

школску годину 

Чланови СВ Разговор, договор, анализа Јун 2023. Директор 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Оснаживање радионица, дебата и трибина 

ради развијања  социјалних и 

комуникацијских вештина ученика 

организовања излета,  екскурзија и  посета  

музејима, галеријама... 

Чланови СВ 

Предлагање стручних посета и 

екскурзија 

Реализација 

Септембар 2022. 

Континуирано 

током школске 

2022./23. године у 

складу са ГПРШ 

НВ, директор 

Израда индивидуално-образовних планпва и 

помоћ наставницима који раде са ученицима 

за које је потребан ИОП за израду ИОП-а 

Чланови СВ, 

ментори 

Уз консултације са ПП службом  и 

члановима већа дефинисати 

минимум знања и вештина које ови 

ученици треба да савладају 

 октобар  2022. и 

током школске 

године 2022./2023. 

НВ, директор 

Договор око реализације угледних и 

огледних часова 
Чланови СВ 

Дефинисање предмета, групе 

предмета, термина и наставника 

који ће реализовати угледне или 

огледне часове. 

континуирано (у 

зависности од 

начина радаи 

ситуације везане 

за пандемију  

Covid19) 

ПК, НВ, директор 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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 и унапређења критеријума: Постићи 

Планирање увођења нових облика и метода 

рада у циљу побољшања наставног процеса 

да ученику буду јасни циљеви часа/исходи 

учења и зашто то све  треба да научи; 

Да ученик разуме објашњења, упутства и 

кључне појмове  

Чланови СВ, ПП 

служба 

Планирање, организовање и 

размењивање припрема за часове у 

оквиру СВ 

Израда упитника за 

самоеваулацију 

Израда евиденционих листова за 

вредновање часа 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, 

Тим за самовредновање 
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Планирање увођења нових облика и метода 

рада у циљу побољшања наставног процеса 

и унапређења критеријума: Наставник 

усмерава комуникацију међу ученицима 

како би била у функциjи учења (користи 

питања, идеjе, коментаре ученика, 

подстиче вршњачко учење). 

Чланови СВ, ПП 

служба 

Планирање, припремање и 

осмишљавање часова употребом 

различитих облика, метода и 

техника рада, користећи 

занимљиве примере блиске 

искуству ученика  

Подстицање вршњачког учења 

Унапређење корелације између 

предмета унутар СВ и са другим 

СВ 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, 

Тим за самовредновање 
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Прилагођавање наставног материјала 

индивидуалним карактеристикама сваког 

ученика 

Чланови СВ, ПП 

служба 

Анализа и корекција састава 

иницијалних тестова на нивоу 

стручног већа.   

Анализа и корекција састава 

задатка на нивоу СВ за групе 

предмета на основу критеријума 

оцењивања. 

Анализа постојећих типова 

задатака и наставног материјала. 

Размена задатака и наставног 

материјала унутар већа. 

Посета и анализа посећених 

часова.  

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, 

Тим за самовредновање, Тим 

за ИОП 

Планирање наставних метода и техника у 

циљу задовољавања критеријума:  

Наставник посвећуjе време и пажњу 

сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама.  

Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на основу 

ИОП-а и плана индивидуализациjе. 

Чланови СВ, ПП 

служба 

Заједничко планирање часова где 

наставник прилагођава наставне 

методе, облике рада и технике рада 

образовним и васпутним 

потребама ученика, ствара 

подстицајну атмосферу и 

прилагођава начин проверавања 

ученичких постигнућа њиховим 

образовним и васпитним 

потребама. 

Дефинисати минимум знања и 

вештина које се траже од ученика. 

Израда упитника за еваулацију и 

самоеваулацију. 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, 

Тим за самовредновање, Тим 

за ИОП 
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 Примена различитих облика, метода и 

техника рада у циљу задовољавања 

критеријума: Ученик прикупља, критички 

процењује и анализира идеје, одговоре и 

Чланови СВ, ПП 

служба 

Израда оперативних планова који 

садрже различите методе рада које 

ће довести до развијања вештина и 

стручних кометенција Израда, 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, 

Тим за самовредновање, Тим 

за ИОП 
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решења, излаже своjе идеjе и износи 

оригинална и креативна решења. 

размена и анализа припрема за 

часове које ће довести до 

развијања вештина и стручних 

кометенција 

Организовање угледних и 

огледних часова 

Еваулација часова 

Усмеравање активности на реализацију 

циља: Ученик планира, реализује и вреднује 

пројекат у настави самостално или уз 

помоћ наставника 

Чланови СВ, ПП 

служба 

Организовање огледних часова  

Припремање огледних часова 

Вредновање часова 

Извештавање на НВ, ФБ профилу 

и сајту школе 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, 

Тим за самовредновање 
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Иницијатива на нивоу Већа, Педагошког 

колегијума и Школе за организовање 

интерних едукација у циљу унапређења 

формативног оцењивања 

Чланови већа, 

Педагошки 

колегијум и ПП 

служба 

Едукација наставника, предлагање 

стандардних формативних оцена и 

пружање подршке приправницима 

и осталим наставницима 

Септембар – 

децембар 2022. 

ПК, Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, 

Тим за самовредновање, НВ 

Анализа и сугестије за корекцију 

критеријума оцењивања за предмете или 

групу предмета на нивоу СВ 

Чланови СВ 

На СВ анализирати постојеће 

критеријуме оцењивања, 

кориговати и прилагодити  

На основу критеријума оцењивања 

израдити формативне оцене 

Осмишљавање метода 

квалитативне анализе напредовања 

ученика 

Праћење напредовања  

Вредновање рада ученика 

Септембар/ 

октобар  2022. 

ПК, Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, 

Тим за самовредновање, НВ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Израда и усаглашавање планова рада 

орјентисаних на исходе и развијање 

међупредметних и стручних компетенција 

унутар већа и са другим стручним већима  

Чланови СВ, 

Педагошки 

колегијум 

Радионице на СВ уз присуство 

педагога и представника других 

СВ као и интерни рад са 

наставницима нарочито 

приправницима за примену 

савремених облика и метода рада 

Израда планова, консултације, 

дискусија..   

Усаглашавање планова и корекција 

израђених планова 

Септембар 2022. ПП служба, директор 
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Идентификација ученика за допунску  

наставу и планирање допунске наставе за 

2021/22. годину и усклађивање плана према 

реалним потребама ученика 

 

Чланови СВ 

На основу спроведених 

иницијалних тестова планирати и 

израдити планове редовне и 

допунске наставе 

Септембар 2022. ПП служба, директор 

 

Утврђивање списка ученика за додатну 

наставу и планирање додатне наставе за 

2021/22. годину на основу календара 

такмичења и израда индивидуалних планова, 

припрема за такмичења, консултације са 

ментором... 

Чланови СВ 

Идентификовање ученика који се 

додатно интересују за поједине 

предмете и корекција планова и 

израда планова за додатну наставу 

 новембар  2022. 

или други термин 

у складу са 

Календаром 

МПИТР 

ПП служба, директор 

 

Анализа успеха ученика из области 

друштвених и хуманистичких наука  

 

Чланови СВ 

Анализа успеха и реализованих 

наставних садржаја, дискусија, 

предлог мера за побољшање, 

анализа мера за побољшање 

успеха, анализа реализације 

допунске и додатне наставе и 

напредовања ученика  

Септембар/ 

октобар 2022. 

Новембар 2022. 

фебруар 2023. 

април 2023.  

 јун 2023. 

ПП служба, директор 

Вредновање постигнућа ученика који 

похађају додатну наставу и секције из 

стручних предмета и   

презентовање резултата рада. 

Чланови СВ 

Сагледавање могућности школе, 

заинтересованих наставника, 

подела задужења, дефинисање 

области којима ће се бавити, 

писање плана рада таквих секција, 

анкетирање ученика, анализа и 

сагледавање рада на свака три 

месеца, истицање и промоција 

ученичких радова за Дан школе и 

приликом организовања отворених 

врата у циљу промоције 

образовних профила у подрућју 

рада машинство и обрада метала 

новембар 2022. 

Фебруар 2023. 

Јун 2023. 

ПП служба, директор 

Разматрање метода и начина укључивања 

већег броја ученика у такмичења која су 

верификована од стране МПНТР 

Чланови СВ 

Промоција бенефита од тих 

такмичења (проширење знања, 

дружење са вршњацима на 

Регионалним и Републичким 

такмичењима....) 

Сагледавање постигнутих 

резултата, истицање резултата и 

успеха у одељењима, школи... 

 новембар  2022.  

Јун 2023. 
директор 
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ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Сарадња са Тимом за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Чланови Тима и 

одељењске 

старешине из СВ 

Извештавање чланова Тима за 

превенцију насиља  добијеним 

информацијама од основних школа 

Периодично извештавање Тима за 

заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Септембар 2022. 

Континуирано 

током школске 

године 

/ 

Организовање радионица за примену 

различитих вештина за конструктивно 

превазилажење сукоба и конфликата: 

разноврсне наставне и ваннаставне 

активности, радионице, предавања, састанци 

Тима за заштиту деце од насиља са Ђачким 

парламентом 

 

Чланови СВ, ПП 

служба 

Планирање  часова одељењског 

старешине тако да садржајно 

испуњавају подстицање 

унапређивања безбедности у 

школи (радионице...) 

Реализација ових часова више пута 

током школске године 

Континуирано 

током школске 

године 

ПП служба 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Организација праћења успешност ученика од 

уписа у средњу школу до запослења или 

уписа на факултет и завршетка факултета 

Чланови СВ 

Дефинисање методологије праћења 

и прикупљања података 

 

Континуирано  
ПП служба, Тим за каријерно 

вођење и саветовање 

Престављање резултата  и постигнућа 

ученика и бивших ученика који су завршили 

школу 

Чланови СВ 

Прикупљање података, анализа, 

иницирање представљања података 

на сајту школе, facebook профилу 

школе, медијима, ученицима 

основних школа 

Континуирано 
ПП служба, Тим за каријерно 

вођење и саветовање 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Планирање стручног усавршавања 

појединачно и на нивоу СВ и предлог 

заједничких семинара за школску 2021/22. 

годину  

Планирање стручног усавршавања 

појединачно и на нивоу СВ унутар установе 

- интерна едукација. 

 

Чланови СВ 

Предлог и дискусија о предлогу. 

Договор о заједничким 

семинарима у области 

информатике и примене ИКТ у 

настави (К1, П1). Сагледавање 

потреба за приручницима и 

дефинисање предмета за које је то 

неопходно, израда приручника, 

презентација приручника, договор 

око реализације угледних часова и 

сарадничких часова 

Август - 

септембар 2022. 

ПП служба, Тим за 

професионални развој 

Извештаји са посећених акредитованих 

семинара и преношење искустава на остале 

чланове већа  

Анализа угледних часова реализованих 

током школске године 

Чланови СВ 

Извештаји са различитих 

семинара, угледних и огледних 

часова, дискусија и анализа 

посећених часова 

Континуирано 
ПП служба, Тим за 

професионални развој 

Давање мишљења СВ за напредовање 

наставника који припадају СВ 
Чланови СВ 

Разговор, дискусија, дефинисан 

предлог 
Мај -  јун 2023. 

ПП служба, Тим за 

професионални развој 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

П
о
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о
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. Дефинисање потребе набавке скенера, 

пројектора, рачунара и других техничких 

помагала у циљу побољшања наставе, као и 

потребних софтвера 

Чланови СВ 

Поштујући наставни план и 

пратећи савремене токове и 

техничке могућности ИТ извршити 

избор и набавку опреме и софтвера 

Август - 

септембар 2022. 
Директор 

Формирање листе потребних наставних 

средстава и уџбеника за наредну школску 

годину 

Чланови СВ Анализа, договор Јун-јул 2023. Директор 
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7.4.4. Физичко васпитање 

 

Чланови већа: 

Богданов Далибор, председник Стручног већа  Недић Ирена   Марија Гавриловић  Илић Милија  

 

У школској 2022/23.години, стручно веће физичког васпитања биће ангажовано на реализацији следећих активности: 

 

АКТИВНОСТИ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА СТРУЧНА ВЕЋА 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Планирање и 

организација 

рада Стручног 

већа 

Усвајање извештаја о раду већа и извештаја 

о стручном усавршавању чланова већа 
Чланови СВ Анализа, дискусија, тезе извештаја Август 2022. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Предлог заједничких семинара за школску 

2022/23. годину и предлог акционог плана 

за 2022/23. годину 

Чланови СВ Договор, планирање Август 2022. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Израда акционог плана за 2022/23. годину и 

подела послова у оквиру стручног већа 
Чланови СВ 

Акциони план стручног већа 

усклађен са РПШ-ом 
Август 2022. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Утврђивање потребе за наставним 

средствима и опремом за текућу годину 
Чланови СВ Договор, планирање Септембар 2022. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Анализа остварености Акционог плана за 

период септембар-децембар и евентуалне 

измене Акционог плана 

Чланови СВ Анализе, извештаји Фебруар 2023. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Извештаји са такмичења 
Задужени 

професори 
Извештаји Мај 2023. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Извештај о раду већа, евантуалне корекције Председник СВ, Анализа, евентуалне корекције Јун 2023. ПК, НВ, Тим за 
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акционог плана чланови плана обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Подела часова физичког васпитања за 

наредну школску годину 
Чланови СВ Договор, анализа Јун 2023. Директор 

АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Унапређење 

образовно - 

васпитног рада 

Реализација иницијалних тестова 

(мерења)на основу којих се врши процена 

да ли постоји потреба за прилагођеним 

наставним планом и програмом 

Чланови СВ 
Реализација мерења, дискусије о 

мерењу и корекција мерења 
Септембар 2022. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

Израда индивидуално-образовних планова 

и помоћ наставницима који раде са 

ученицима за које је потребан ИОП за 

израду ИОП-а 

Чланови СВ, ПП 

служба 

Уз консултације са ПП службом  и 

члановима већа дефинисати 

минимум знања и вештина које 

сваки ученик треба да постигне 

Септембар 2022. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

Праћење и анализа реализације наставног 

плана и програма и годишњег плана рада и 

предлог мера за побољшање 

Чланови СВ 

Ако постоје потребе кориговати 

наставне планове да би се 

прилагодили потребама ученика 

 

Јануар 2023. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

Подстицање вршњачког учења Чланови СВ 

Индетификовати успешне ученике 

који могу  помоћи слабијим у 

учењу слабијим 

Током године 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

Редовно похваљивање ученика за успех 

који постигнут у школи  
Чланови СВ 

Истицати и обавештавати на 

огласним таблама и путем 

обавештења у школи, 

представљања резултата на сајту 

школе, facebook профилу школе, 

медијима, ученицима основних 

школа 

Током године 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Настава и 

учење 

Планирање оперативних , глобалних и 

припрема за наставу у складу са 

упутствима 

Чланови СВ, 

председници СВ 

Писање планова, дискусија, 

договарање 
Август 2022. 

Стручно веће, 

Педагошки колегијум 

Израда и усаглашавање планова рада 

орјентисаних на исходе унутар већа  

Чланови СВ, ПП 

служба 

Израда планова орјентисаних на 

исходе, консултације, дискусија..   

Усаглашавање планова и 

корекција израђених планова 

Август 2022. Стручно веће 

Усаглашавање планова рада орјентисаних Чланови СВ, Израда планова орјентисаних на Август 2022. Тим за међупредметне 
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на исходе учења са другим стручним 

већима – корелација 

председници 

других СВ 

исходе, консултације, дискусија..   

Усаглашавање планова и 

корекција израђених планова 

компетенције 

Планирање наставних метода и техника у 

циљу задовољавања критеријума:  

Наставник посвећуjе време и пажњу 

сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама.  

Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на 

основу ИОП-а и плана индивидуализациjе. 

Чланови СВ, ПП 

служба 

Заједничко планирање часова где 

наставник прилагођава наставне 

методе, облике рада и технике 

рада образовним и васпутним 

потребама ученика, ствара 

подстицајну атмосферу и 

прилагођава начин проверавања 

ученичких постигнућа њиховим 

образовним и васпитним 

потребама. 

Дефинисати минимум знања и 

вештина које се траже од ученика. 

Израда упитника за еваулацију и 

самоеваулацију. 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, Тим 

за ИОП 

Примена различитих облика, метода и 

техника рада у циљу задовољавања 

критеријума: Ученик прикупља, критички 

процењује и анализира идеје, одговоре и 

решења, излаже своjе идеjе и износи 

оригинална и креативна решења. 

Чланови СВ, ПП 

служба 

Израда оперативних планова који 

садрже различите методе рада које 

ће довести до развијања вештина и 

стручних кометенција  

Израда, размена и анализа 

припрема за часове које ће довести 

до развијања вештина и стручних 

кометенција 

Организовање угледних и 

огледних часова 

Еваулација часова 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, Тим 

за ИОП 

Усмеравање активности на реализацију 

циља:  

Ученик планира, реализује и вреднује 

пројекат у настави самостално или уз 

помоћ наставника 

Чланови СВ, ПП 

служба 

Организовање огледних часова  

Припремање огледних часова 

Вредновање часова 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање 

Иницијатива на нивоу Већа, Педагошког 

колегијума и Школе за организовање 

интерних едукација у циљу унапређења 

формативног оцењивања 

Чланови већа, 

Педагошки 

колегијум и ПП 

служба 

Едукација наставника, предлагање 

стандардних формативних оцена и 

пружање подршке приправницима 

и осталим наставницима 

Септембар – 

децембар 2022. 

ПК, Тим за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе, Тим 

за самовредновање, НВ 

Анализа и сугестије за корекцију 

критеријума оцењивања за предмете или 
Чланови СВ 

На СВ анализирати постојеће 

критеријуме оцењивања, 
Септембар 2022. 

ПК,  НВ, Тим за 

обезбеђивање квалитета 
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групу предмета на нивоу СВ кориговати и прилагодити  

На основу критеријума оцењивања 

израдити формативне оцене 

Осмишљавање метода 

квалитативне анализе напредовања 

ученика 

Праћење напредовања  

Вредновање рада ученика 

и развој установе, Тим 

за самовредновање 

 

Планирати заједничке часове и усагласити  

време реализације 

Чланови СВ, 

председници СВ, 

Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Писање планова, дискусија о 

плановима, усаглашавање планова 
Октобар 2022. 

Тим за међупредметне 

компетенције 

Планирање додатне  наставе и секције за 

2022/23. годину и идентификација ученика 

за  допунску/додатну наставу 

Чланови СВ 

Идентификација ученика, 

планирање допунске или додатне 

наставе 

Новембар-Јун 
Стручно веће, 

Одељењска већа 

Анализа успеха ученика  на 

класификационим периодима и мере за 

побољшање успеха 

Чланови СВ 

Тамо где су слабији резултати 

прилагодити темпо рада, 

кориговати наставне планове 

На крају 

класификационих 

периода 

Одељењска већа, 

Наставничко веће 

Анализа напредовања ученика који раде по 

ИОП-у  
Чланови СВ 

Представити резултате рада, 

уочити позитивне методе и 

приступе ученицима који слабије 

напредују 

Март 2023. Тим за ИОП 

Вредновање постигнућа ученика који 

похађају додатну наставу и секције  

Задужени 

наставници 
Извештаји, дискусија Мај 2023. Тим за самовредновање 

Извештај о  праћењу напредовања ученика 

у циљу побољшања наставног процеса 
Чланови СВ Анализа, размена искустава 

Током школске 

године 

Тим за 

самовредновање, 

Одељењска већа 

Сарадња унутар актива Чланови Св 

Посета часовима колега, састанци 

Стручног већа, заједничке 

активности 

Током  школске 

године 
Стручно веће 

Праћење и анализа реализације наставног 

плана и програма и годишњег плана рада и 

предлог мера за побољшање 

Чланови СВ 

Ако постоје потреба кориговати 

наставне планове да би се 

прилагодили потребама ученика 

Током  школске 

године 
Стручно веће 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Унпређивње 

сарадње са 

локалном 

самоуправом 

Организовање наставних и вананставних 

активности у организаци локалне 

самоуправе 

Чланови СВ, 

сајмови, музејима 

Учествовање у трци „1300 

каплара“, Крос РТС,  

Обележавање Дана без 

аутомобила... 

Током школске 

године 

Директор, Савет 

родитеља, Ученички 

парламент 
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 Јавни час :,,Утицај здраве исхране и 

физичке активности на здравље и квалитет  

живота“ који укључује међупредметну 

повезаност и сарадњу са локалном 

заједницом 

Предметни 

наставници 

(српски, енглески, 

физичко 

васпиттање, 

хемија, 

предузезтништво) 

Усаглашавање, рад на реализацији 

јавног часа, одржавање часа, 

укључивање представника локалне 

заједнице 

Друго полугодиште 
Тим за међупредметне 

компетенције 

Планирање и органреализација пројеката у 

оквиру којих се добијају наставна средств и 

реквизити  

Чланови СВ, 

секције,друга СВ, 

основне школе 

Организовање Видовданског 

турнира, Турнира у одбојци 4*4 

Током школске 

године 
Директор 

Унапређива

ње  

квалитета 

наставе 

Израда и усаглашавање планова рада 

орјентисаних на исходе и развијање 

међупредметних и стручних компетенција 

унутар већа и са другим стручним већима  

Чланови СВ, 

Педагошки 

колегијум 

Радионице на СВ уз присуство 

педагога и представника других 

СВ као и интерни рад са 

наставницима нарочито 

приправницима за примену 

савремених облика и метода рада 

Израда планова, консултације, 

дискусија..   

Усаглашавање планова и 

корекција израђених планова 

Септембар 2022. ПП служба, директор 

Идентификација ученика за допунску  

наставу и планирање допунске наставе за 

2021/22. годину и усклађивање плана према 

реалним потребама ученика 

Чланови СВ 

На основу спроведених 

иницијалних тестова планирати и 

израдити планове редовне и 

допунске наставе 

Септембар 2022. ПП служба, директор 

Утврђивање списка ученика за додатну 

наставу и планирање додатне наставе за 

2021/22. годину на основу календара 

такмичења и израда индивидуалних 

планова, припрема за такмичења, 

консултације са ментором... 

Чланови СВ 

Идентификовање ученика који се 

додатно интересују за поједине 

предмете и корекција планова и 

израда планова за додатну наставу 

Септембар 2022. ПП служба, директор 

Анализа успеха ученика  на сваком 

класификационом периоду и мере за 

побољшање успеха  

Планирање реализације допунске и додатне 

наставе из стручних предмета 

Чланови СВ 

Анализа успеха и реализованих 

наставних садржаја, дискусија, 

предлог мера за побољшање, 

анализа мера за побољшање 

успеха, анализа реализације 

допунске и додатне наставе и 

напредовања ученика  

Септембар 2022. 

Новембар 2022. 

фебруар 2023. 

април 2023.  

 јун 2023. 

ПП служба, директор 

Вредновање постигнућа ученика који 

похађају додатну наставу и секције из 
Чланови СВ 

Сагледавање могућности школе, 

заинтересованих наставника, 

Септембар 2022. 

Фебруар 2023. 
ПП служба, директор 
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стручних предмета и   

презентовање резултата рада. 

подела задужења, дефинисање 

области којима ће се бавити, 

писање плана рада таквих секција, 

анкетирање ученика, анализа и 

сагледавање рада на свака три 

месеца, истицање и промоција 

ученичких радова за Дан школе и 

приликом организовања отворених 

врата у циљу промоције  

Јун 2023. 

Разматрање метода и начина укључивања 

већег броја ученика у такмичења која су 

верификована од стране МПНТР 

Чланови СВ 

Промоција бенефита од тих 

такмичења (проширење знања, 

дружење са вршњацима на 

Регионалним и Републичким 

такмичењима....) 

Сагледавање постигнутих 

резултата, истицање резултата и 

успеха у одељењима, школи... 

Септембар - 

октобар 2022.  

Јун 2023. 

директор 

Професионалн

и развој 

наставника и 

примена 

стечених 

знања. 

Планирање и реализација угледних и 

сарадничких часова 
Чланови СВ 

Договор о распореду и избору 

наставних јединица и начину 

обраде. Анализа угледних часова 

реализованих током школске 

године 

Током школске 

године 
Стручна већа 

Планирање стручног усавршавања 

појединачно и на нивоу СВ и предлог 

заједничких семинара за школску 2022/23. 

годину 

Чланови СВ 

Предлог 

Дискусија  

Договор о заједничким 

семинарима,  

Август - септембар 

2022. 

Тим за професионални 

развој и стручно 

усавршавање 

Извештаји са посећених акредитованих 

семинара и преношење искустава на остале 

чланове већа (хоризонтално учење) 

 

Чланови СВ 

Извештаји са различитих 

семинара, угледних и огледних 

часова, дискусија и анализа 

посећених часова 

Континуирано 
ПП служба, Тим за 

професионални развој 

Размена искустава везаних за различите 

облике писане припреме, методе и облике 

рада и примене различитих дидактичких 

решења на часу 

Чланови СВ 

Разговор о примерима добре 

наставне праксе, корисним идејама 

са семинара 

Током школске 

године 
Стручно веће 

Давање мишљења СВ за напредовање 

наставника који припадају СВ 
Чланови СВ 

Разговор, дискусија, дефинисан 

предлог 
Мај -  јун 2023. 

ПП служба, Тим за 

професионални развој 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Превенција 

насиља 

Сарадња са Тимом за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

Чланови Тима и 

одељењске 

Извештавање чланова Тима за 

превенцију насиља  добијеним 

Септембар 2022. 

Континуирано 
ПП служба 
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Председник Стручног већа физичког васпитања 

занемаривања старешине из СВ информацијама од основних 

школа 

Периодично извештавање Тима за 

заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

током школске 

године 

Планирање активности на тему фер плеја 

(игра и навијање) и здравих стилова живота 

Чланови СВ, ПП 

служба 
Предавање, разговор, дискусија 

Континуирано 

током школске 

године 

ПП служба 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Планирање стручног усавршавања 

појединачно и на нивоу СВ и предлог 

заједничких семинара за школску 2022/23. 

годину  

Планирање стручног усавршавања 

појединачно и на нивоу СВ унутар установе 

- интерна едукација. 

Чланови СВ 

Предлог и дискусија о предлогу. 

Договор о заједничким 

семинарима у области 

информатике и примене ИКТ у 

настави (К1, П1). Сагледавање 

потреба за приручницима и 

дефинисање предмета за које је то 

неопходно,  

Август - септембар 

2022. 

ПП служба, Тим за 

професионални развој 

Извештаји са посећених акредитованих 

семинара и преношење искустава на остале 

чланове већа  

Анализа угледних часова реализованих 

током школске године 

Чланови СВ 

Извештаји са различитих 

семинара, угледних и огледних 

часова, дискусија и анализа 

посећених часова 

Континуирано 
ПП служба, Тим за 

професионални развој 

Давање мишљења СВ за напредовање 

наставника који припадају СВ 
Чланови СВ 

Разговор, дискусија, дефинисан 

предлог 
Мај -  јун 2023. 

ПП служба, Тим за 

професионални развој 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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Организација праћења успешност ученика 

од уписа у средњу школу до запослења или 

уписа на факултет и завршетка факултета 

Чланови СВ 

Дефинисање методологије 

праћења и прикупљања 

података,бројчано стање ученика 

који су уписали факултет за 

физичко васпитање и који се 

професионално баве спортом 

Континуирано  

ПП служба, Тим за 

каријерно вођење и 

саветовање 

Престављање резултата  и постигнућа 

ученика и бивших ученика који су 

завршили школу 

 

Чланови СВ 

Прикупљање података, анализа, 

иницирање представљања 

података на сајту школе, facebook 

профилу школе, медијима, 

ученицима основних школа 

Континуирано 

ПП служба, Тим за 

каријерно вођење и 

саветовање 
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Далибор Богданов 
 

7.4.5. Машинство и обрада метала 
 

Чланови стручног већа за школску 2022/23. су: 

 

 
Предраг Радисављевић  Славиша Ивановић   Мирјана Дивљановић   Наташа Петровић  

Драган Недељковић   Предраг Петровић   Горица Лазовић Поповић  Бојана Крстић  

Јелена Милосављевић,  Јован Милојевић  Александар Павловић  Синиша Марковић 

Мирослав Радоњић,  Радивоје Ранковић  Александра Пауновић  Радивоје Ранковић 

Ђорђе Швабић,  Раде Петровић   Марина Крстовић, председник стручног већа 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Планирање и 

организација 

рада Стручног 

већа 

Усвајање извештаја о раду већа и 

извештаја о стручном усавршавању 

чланова већа.  

Израда акционог плана за 2022/23. 

годину и подела послова у оквиру 

стручног већа. 

Чланови СВ 

Извештај о раду већа и извештај 

о стручном усавршавању.  

Акциони план стручног већа 

усклађен са РПШ-ом. 

Август 2022. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

Предлог плана уписа за наредну 

школску годину и разматрање 

могућности за увођење нових 

образовних профила. 

Активности везане за промоцију 

образовних профила подручја рада 

Машинство и обрада метала.  

Извештај колега који су учествовали у 

реклами школе у основним школама. 

Чланови СВ 

Предлог План уписа и израда 

елабората за нова занимања ако 

буде било потребе.  

Предлог Педагошком колегијуму 

о начину промоције, изради 

брошуре. 

Промоција образовнх профила и 

школе кроз посете основним 

школама и организације 

огледних часова за осмаке у 

школи (Дан отворених врата). 

Записник стручнг већа о 

утисцима и заинтересованости 

осмака за занимања у подручју 

рада МАШИНСТВО И ОБРАДА 

МЕТАЛА 

Децембар 2022 Март - 

јун 2023. Јун 2023. 
ПК, НВ, директор 

Организовање школских такмичења из 

Практичне наставе. 

Чланови СВ 

Наставници 

Организована припремна настава 

за такмичење из Практичне 

Новембар - Април 

2023.  

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 
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Извештаји ментора о реализованим 

такмичењима и постигнутим 

резултатима на Републичким 

такмичењима. 

ментори наставе. 

Израда календара школских 

такмичења, припремљени 

тестови, реализација.  

Извештај ментора,  

Анализа постигнутих резултата.   

Предлог ученика за похвале и 

награде... 

Јун 2023 установе, НВ, директор 

Планирање активности везаних за 

реализацију једногодишњег образовања 

за специјализацију. Формирање и 

разматрање комисија и подела послова 

за специјалистичке испите. 

Чланови СВ 

Извештај СВ  

Предлог комисија, урађене 

скрипте и испитна питања 

Септембар 2022. 
Директор  

Секретар 

Припрема прославе школске славе и 

Дана школе. 
Чланови СВ 

Практични радови израђени за ту 

прилику 

Новембар - децембар 

2022. 
ПК, директор 

Анализа остварености Акционог плана 

за период септембар-децембар и 

евентуалне измене Акционог плана. 

Анализа остварености Акционог плана 

за период јануар-септембар.  

Чланови СВ Анализе, извештаји 
Фебруар 2023. 

Јул 2023. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

Утврђивање фонда часова за наредну 

школску годину.  

Договор о расподели часова за наредну 

школску годину. 

Чланови СВ Извештај Јун 2023. Директор 

Формирање листе потребних наставних 

средстава и уџбеника за наредну 

школску годину. 

Чланови СВ Набављени уџбеници Јун-јул 2023. Директор 

Унапређење 

образовно - 

васпитног рада 

Прављење предлога  распореда за блок 

наставу и предлога реализације и 

организације блок наставе. 

Прављење предлога за обиласке 

компанија у окружењу, организовања 

стручних екскурзија и стручних 

сајмовима, музејима... 

Чланови СВ 

Израђен план и календар блок 

наставе, план стручних посета и 

екскурзија 

Септембар 2022. 

Континуирано током 

школске године у 

складу са ГПРШ 

НВ, директор 

Организовање припреме наставе и  

полагања матурских и завршних испита.  

Прављење  предлога тема за завршни и 

матурски рад. 

Чланови СВ, 

ментори 

Реализована припремна настава. 

Предлог тема за матурски и 

завршни испит. Предлог 

комисија за завршне и матурске 

испите. Завршни и матурски 

испити. 

Фебруар 2023.- јун 

2023. 
НВ, директор 
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Извештај о реализацији завршних и 

матурских радова и презентовање 

појединих радова.  

Ментори Извештај, анализа презентовање Јун - јул 2023. ПК, НВ, директор 

Прилагођавање 

начина рада и 

наставног 

материјала 

индивидуалним 

карактеристикам

а сваког ученика  

Дефинисање нивоа постигнућа за сваки 

предмет и / или групу предмета. 

Анализа и размена задатка на нивоу СВ 

за групе предмета на основу нивоа 

постигнућа. 

Анализа постојећих припрема задатака 

и наставног материјала. 

Размена задатака и наставног 

материјала унутар већа. 

Посета часова  

Анализа посећених часова. 

Чланови СВ, 

Педагог и 

психолог 

Иницијални тестови, задаци. 

Чек листе са посећених часова. 

Педагошки профили ученика. 

Записник СВ. 

 

Септембар 2022. 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, Тим за 

ИОП 

Eфикасније 

управљање 

процесом учења 

на часу 

Подстицање вршњачког учења. 

Осмишљавање часова употребом 

различитих облика, метода и техника 

рада.  

Планирање, организовање и 

размењивање припрема за часове у 

оквиру СВ. 

Израда упитника за самоеваулацију. 

Израда евиденционих листова за 

вредновање часа. 

Чланови СВ, 

Педагог и 

психолог 

Одржани часови на којима су 

примењене нове наставне методе. 

Припреме за час. 

Евиденциони листови, попуњени 

упитници. 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање 

Унапређење 

критеријума: 

Наставник 

примењуjе 

специфичне 

задатке/активнос

ти/материjале на 

основу ИОП-а и 

плана 

индивидуализаци

jе 

Припрема и планирање часова где 

наставник прилагођава облике рада и 

технике рада образовним и васпитним 

потребама ученика, ствара подстицајну 

атмосферу, прилагођава наставне 

методе, и прилагођава начин 

проверавања ученичких постигнућа 

њиховим образовним и васпитним 

потребама. 

Прикупљање података о ученицима за 

које се примењује неки ИОП са циљем 

процене способности. 

Израда педагошког профила и плана 

индивидуализације (ИОП-а). 

Израда упитника за еваулацију и 

Чланови СВ, 

педагог и 

психолог 

Припреме за часове. 

Попуњени упитници и чек листе. 

Записници. 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, Тим за 

ИОП 
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самоеваулацију. 

Општа питања 

наставе 

Идентификација ученика за допунску  

наставу и планирање допунске наставе 

за 2022/23. годину и усклађивање плана 

према реалним потребама ученика. 

Чланови СВ 

Резултати иницијалних тестова.  

Планови редовне и допунске 

наставе. 

Септембар 2022. 
Педагог и психолог, 

директор 

Идентификација ученика за додатну 

наставу и планирање додатне наставе за 

2022/23. годину на основу календара 

такмичења и израда индивидуалних 

планова, припрема за такмичења, 

консултације са ментором, рад у 

истраживачкој делатности... 

Чланови СВ 

Планови за додатну наставу. 

Ес дневник. 

Евиденција предметних 

наставника. 

Записници СВ. 

Септембар 2022. 
Педагог и психолог, 

директор 

Анализа успеха ученика који похађају 

подручје рада Машинство и обрада 

метала на сваком класификационом 

периоду и мере за побољшање успеха. 

Планирање реализације допунске 

наставе из стручних предмета. 

Планирање реализације додатне наставе 

из стручних предмета. 

Чланови СВ 

Записник СВ на коме је 

анализиран успех. 

Предлози мера за побољшање 

успеха. 

Урађени планови подршке 

ученицима. 

Септембар 2022. 

Новембар 2022. 

фебруар 2023. 

април 2023. 

 јун 2023. 

Педагог и психолог, 

директор 

Дефинисање 

јасних 

критеријума 

вредновања који 

су  су у функцији 

даљег учења 

Анализа и корекција критеријума 

оцењивања за предмете или групу 

предмета на нивоу СВ.  

Осмишљавање метода квалитативне 

анализе напредовања ученика.  

Праћење напредовања и вредновање 

рада ученика. 

Чланови већа, 

Педагошки 

колегијум и 

Педагог и 

психолог 

Критеријуми оцењивања за 

предмете, групу предмета или 

СВ. 

„Модели“ формативних оцена. 

Урађене и осмишљене методе и 

технике. 

Септембар – 

децембар 2022. 

ПК, Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, НВ 

Предузимање 

разноврсних 

мера за пружање 

подршке 

ученицима у 

учењу 

Идентификација ученика који показују 

изузетне способности и стварање 

услове за њихово напредовање. 

Анализа и размена наставног и 

ваннаставног материјала и задатака који 

за ученике са изузетним способностима. 

Извештавање Стручног већа о 

напредовању ученика. 

Праћење постигнућа надарених 

ученика. 

предметни 

наставници 

(ментор) 

Додатни материјали. 

Постигнућа ученика. 

континуирано током 

године 

Стручно веће 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, Тим за 

ИОП 

Формирање секција које обједињују 

програм више стручних предмета.  

Вредновање постигнућа ученика који 

Чланови СВ 

Планови  рада секција. 

Анкете ученика.  

Анализа и сагледавање рада на 

Септембар 2022. 

Фебруар 2023. 

Јун 2023. 

Педагог и психолог, 

директор 
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похађају додатну наставу и секције из 

стручних предмета.  

Представљање резултата рада секција 

из стручних предмета. 

свака три месеца.  

Ученички радови.  

Разматрање метода и начина 

укључивања већег броја ученика у 

такмичења која су верификована од 

стране Министарства просвете. 

Чланови СВ Резултати и успех ученика 

Септембар - октобар 

2022.,  

Јун 2023. 

Директор 

Професионални 

развој 

наставника и 

примена 

стечених знања. 

Планирање стручног усавршавања 

појединачно и на нивоу СВ и предлог 

заједничких семинара за школску 

2022/23. годину.  

Интерна едукација - планирање 

стручног усавршавања појединачно и на 

нивоу СВ унутар установе. 

Чланови СВ 

Дефинисан развој одређене 

компетенције. 

Предлог семинара који развијају 

дефинисану компетенцију. 

Израђени приручници за 

предмете за које је то неопходно.  

Реализовани угледни часови и 

сараднички часови. 

Август - септембар 

2022. 

Педагог и психолог, Тим 

за професионални развој 

Извештаји са посећених акредитованих 

семинара и размена искустава са 

осталим члановима већа.  

Анализа угледних часова реализованих 

током школске године. 

Чланови СВ 

Извештаји са различитих 

семинара, угледних и огледних 

часова, дискусија и анализа 

посећених часова. 

Континуирано 
Педагог и психолог, Тим 

за професионални развој 

Давање мишљења СВ за напредовање 

наставника који припадају СВ. 
Чланови СВ 

Разговор, дискусија, дефинисан 

предлог. 
Мај -  јун 2023. 

Педагог и психолог, Тим 

за професионални развој 

Унапређивање 

безбедности у 

школи 

Сарадња са Тимом за заштиту ученика 

од насиља, дискриминације, 

злостављања и занемаривања. 

Чланови Тима и 

одељењске 

старешине из СВ 

Извештај Тима. 

Септембар 2022. 

Континуирано током 

школске године 

/ 

Организовање радионица за примену 

различитих вештина за конструктивно 

превазилажење сукоба и конфликата: 

разноврсне наставне и ваннаставне 

активности, радионице, предавања, 

састанци Тима за заштиту деце од 

насиља са Ђачким парламентом. 

Чланови СВ, 

Педагог и 

психолог 

Одржани часови одељењског 

старешине тако да садржајно 

испуњавају подстицање 

унапређивања безбедности у 

школи (радионице...) 

(слике, извештаји...). 

Континуирано током 

школске године 
Педагог и психолог 
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7.4.6. Хемија, неметали и графичарство 

 

Чланови стручног већа за школску 2023/22. су: Зорица Бабић-председник Стручног већа, Весна Димитријевић, Селена Поповић, Виолета 

Маринковић, Данијела Милијановић, Маријана Николић, Драган Батрићевић, Валентина Марковић, Нада Филиповић, Драгана Турковић, Јелена 

Војчић, Ана Милић, Тијана Лукић, Мирјана Ранковић, Ивана Кусић и Данијела Васић. 
 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Планирање и 

организација 

рада Стручног 

већа 

Усвајање извештаја о раду већа и 

извештаја о стручном усавршавању 

чланова већа  

Израда акционог плана за 2022/23. 

годину и подела послова у оквиру 

стручног већа 

Чланови СВ 

Извештај о раду већа и извештај 

о стручном усавршавању  

Акциони план стручног већа 

усклађен са РПШ-ом 

Август 2022. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

Планирање активности везаних за 

реализацију једногодишњег образовања 

за специјализацију Формирање и 

разматрање комисија и подела послова 

за специјалистичке испите 

Чланови СВ 

Извештај СВ  

Предлог комисија, урађене 

скрипте и испитна питања 

Септембар 2022. 
Директор  

Секретар 

Предлог плана уписа за наредну 

школску годину и разматрање 

могућности за увођење нових 

образовних профила  

Активности везане за промоцију 

образовних профила подручја рада 

хемија,неметали и графичарство. 

Извештај колега који су учествовали у 

реклами школе у основним школама 

Чланови СВ 

Предлог План уписа и изађени 

елаборати за нова занимања 

уколико их буде  

Предлог Педагошком колегијуму 

за начин промоције, израђене 

брошуре 

Промоција образовнх профила и 

школе кроз посете основним 

школама и организације 

огледних часова за осмаке у 

школи (Дан отворених врата) 

Записник стручног већа о 

утисцима и заинтересованости 

осмака за занимања у подручју 

рада хемија,неметали и 

графичарство. 

Децембар 2022 Март - 

јун 2023. Јун 2023. 
ПК, НВ, директор 

Организовање школских такмичења из Чланови СВ Организована припремна настава Новембар 2022 - Тим за обезбеђивање 
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Опште и неорганске хемије, и Хемијске 

технологије. 

Извештаји ментора о реализованим 

такмичењима и постигнутим 

резултатима (Регионалних и 

Републичких) 

Наставници 

ментори 

за такмичење из Опште и 

неорганске хемије,и Хемијске 

технологије 

Календар школских такмичења, 

Тестови, реализација  

Извештај ментора,  

анализа постигнутих резултата,   

Предлог ученика за похвале и 

награде... 

Април 2023.  

Јун 2023 

квалитета и развој 

установе, НВ, директор 

Припрема прославе школске славе и 

Дана школе 
Чланови СВ 

 видео снимци 

Практични радови израђрни за ту 

прилику 

Новембар - децембар 

2022. 
ПК, директор 

Анализа остварености Акционог плана 

за период септембар-децембар и 

евентуалне измене Акционог плана 

Анализа остварености Акционог плана 

за период јануар-септембар  

Чланови СВ Анализе, извештаји 
Фебруар 2023. 

Јул 2023. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

Утврђивање фонда часова за наредну 

школску годину  

Договор о расподели часова за наредну 

школску годину 

Чланови СВ Извештај 

Јул 2023.-после 

уписаученика у први 

разред 

Директор 

Формирање листе потребних наставних 

средстава и уџбеника за наредну 

школску годину 

Чланови СВ Набављени уџбеници Јун-јул 2023. Директор 

Унапређење 

образовно - 

васпитног рада 

Предлагање распореда блок наставе и 

предлог реализације и организације 

блок наставе, организовања стручних 

екскурзија и стручних посета 

сајмовима, музејима... 

Чланови СВ 

Израђен план и календар блок 

наставе, план стручних посета и 

екскурзија 

Септембар 2022. 

Континуирано током 

школске године у 

складу са ГПРШ 

НВ, директор 

Организовање припреме наставе и  

полагања матурских и завршних испита  

Усаглашавање и предаја предлога тема 

за завршни и матурски рад 

Чланови СВ, 

ментори 

Реализована припремна настава, 

Предлог тема за матурски и 

завршни испит, предлог комисија 

за завршне и матурске испите, 

завршни и матурски испити 

Фебруар 2023.- јун 

2023. 
НВ, директор 

Извештај о реализацији завршних и 

матурских радова и презентовање 

појединих радова  

Ментори Извештај, анализа презентовање Јун - јул 2023. ПК, НВ, директор 
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Eфикасније 

управљање 

процесом учења 

на часу 

Планирање, организовање и 

размењивање припрема за часове у 

оквиру СВ  

Осмишљавање часова употребом 

различитих облика, метода и техника 

рада, уз подстицање вршњачког учења  

Израда упитника за самоеваулацију 

Израда евиденционих листова за 

вредновање часа 

Чланови СВ, 

Педагог и 

психолог 

Припреме за час 

Одржани часови на којима су 

примењене нове наставне методе 

Евиденциони листови, попуњени 

упитници 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање 

Прилагођавање 

начина рада и 

наставног 

материјала 

индивидуалним 

карактеристикам

а сваког ученика  

Дефинисање нивоа постигнућа за сваки 

предмет и / или групу предмета. 

Анализа и корекција састава задатка на 

нивоу СВ за групе предмета на основу 

нивоа постигнућа 

Анализа постојећих типова задатака и 

наставног материјала 

Размена задатака и наставног 

материјала унутар већа 

Посета часова  

Анализа посећених часова 

Чланови СВ, 

Педагог и 

психолог 

Иницијални тестови, задаци 

Чек листе са посећених часова 

Педагошки профили ученика 

Записник СВ 

 

Септембар 2022. 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, Тим за 

ИОП 

Унапређење 

критеријума: 

Наставник 

примењуjе 

специфичне 

задатке/активнос

ти/материjале на 

основу ИОП-а и 

плана 

индивидуализаци

jе 

Припрема и планирање часова где 

наставник прилагођава наставне методе, 

облике рада и технике рада образовним 

и васпутним потребама ученика, ствара 

подстицајну атмосферу и прилагођава 

начин проверавања ученичких 

постигнућа њиховим образовним и 

васпитним потребама 

Прикупљање података о ученицима за 

које се примењује неки ИОП са циљем 

процене способности 

Израда педагошког профила и плана 

индивидуализације (ИОП-а) 

Чланови СВ, 

педагог и 

психолог 

Припреме за часове 

Попуњени упитници и чек листе 

Записници 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, Тим за 

ИОП 

Дефинисање 

јасних 

критеријума 

вредновања који 

су  су у функцији 

даљег учења 

Анализа и корекција критеријума 

оцењивања за предмете или групу 

предмета на нивоу СВ  

Осмишљавање метода квалитативне 

анализе напредовања ученика  

Праћење напредовања и вредновање 

рада ученика 

Чланови већа, 

Педагошки 

колегијум и 

Педагог и 

психолог 

„Модели“ формативних оцена 

Критеријуми оцењивања за 

предмете, групу предмета или СВ 

Урађене и осмишљене мероде и 

технике 

Септембар – 

децембар 2022. 

ПК, Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, НВ 
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Општа питања 

наставе 

Идентификација ученика за допунску  

наставу и планирање допунске наставе 

за 2022/23. годину и усклађивање плана 

према реалним потребама ученика 

Чланови СВ 

Резултати иницијалних тестова  

планови редовне и допунске 

наставе 

Септембар 2022. 
Педагог и психолог, 

директор 

Идентификација ученика за додатну 

наставу и планирање додатне наставе за 

2022/23. годину на основу календара 

такмичења и израда индивидуалних 

планова, припрема за такмичења, 

консултације са ментором, рад у 

истраживачкој делатности... 

Чланови СВ 

Планови за додатну наставу 

Ес дневник 

Евиденција предметних 

наставника 

Записници СВ 

Септембар 2022. 
Педагог и психолог, 

директор 

Анализа успеха ученика који похађају 

подручје рада електротехника на сваком 

класификационом периоду и мере за 

побољшање успеха  

Планирање реализације допунске 

наставе из стручних предмета,  

Планирање реализације додатне наставе 

из стручних предмета 

Чланови СВ 

Записник СВ на коме је 

анализиран успех 

Предлози мера за побољшање 

успех 

Урађени планови подршке 

ученицима 

Септембар 2022. 

Новембар 2022. 

фебруар 2023. 

април 2023. 

 јун 2023. 

Педагог и психолог, 

директор 

Унапређивање 

безбедности у 

школи 

Сарадња са Тимом за заштиту ученика 

од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Чланови Тима и 

одељењске 

старешине из СВ 

Извештај Тима 

Септембар 2022. 

Континуирано током 

школске године 

/ 

Организовање радионица за примену 

различитих вештина за конструктивно 

превазилажење сукоба и конфликата: 

разноврсне наставне и ваннаставне 

активности, радионице, предавања, 

састанци Тима за заштиту деце од 

насиља са Ђачким парламентом 

Чланови СВ, 

Педагог и 

психолог 

Одржани часови одељењског 

старешине тако да садржајно 

испуњавају подстицање 

унапређивања безбедности у 

школи (радионице...) 

(слике, извештаји...) 

Континуирано током 

школске године 
Педагог и психолог 

Предузимање 

разноврсних 

мера за пружање 

подршке 

ученицима у 

учењу 

Идентификација ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за 

њихово напредовање 

Разматрање и размена наставног и 

ваннаставног материјала и задатака који 

за ученике са изузетним способностима 

Извештавање Стручног већа о 

напредовању ученика 

Праћење постигнућа ових ученика 

предметни 

наставници 

(ментор) 

Додатни материјали  

Постигнућа ученика 

континуирано током 

године 

Стручно веће 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, Тим за 

ИОП 

Формирање секција које обједињују 

програм више стручних предмета  

Вредновање постигнућа ученика који 

Чланови СВ 

Планови  рада секција, 

 анкете ученика,  

анализа и сагледавање рада на 

Септембар 2022. 

Фебруар 2023. 

Јун 2023. 

Педагог и психолог, 

директор 
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похађају додатну наставу и секције из 

стручних предмета  

Представљање резултата рада секција 

из стручних предмета 

свака три месеца,  

ученички радови  

Разматрање метода и начина 

укључивања већег броја ученика у 

такмичења која су верификована од 

стране МПНТР 

Чланови СВ Резултати и успех ученика 

Септембар - октобар 

2022.,  

Јун 2023. 

Директор 

Професионални 

развој 

наставника и 

примена 

стечених знања. 

Планирање стручног усавршавања 

појединачно и на нивоу СВ и предлог 

заједничких семинара за школску 

2022/23. годину  

Планирање стручног усавршавања 

појединачно и на нивоу СВ унутар 

установе - интерна едукација 

Чланови СВ 

Дефинисан развој одређене 

компетенције 

Предлог семинара који развијају 

дефинисану компетенцију 

Реализовани угледни часови и 

сараднички часови 

Август - септембар 

2022. 

Педагог и психолог, Тим 

за професионални развој 

Извештаји са посећених акредитованих 

семинара и преношење искустава на 

остале чланове већа  

Анализа угледних часова реализованих 

током школске године 

Чланови СВ 

Извештаји са различитих 

семинара, угледних и огледних 

часова, дискусија и анализа 

посећених часова 

Континуирано 
Педагог и психолог, Тим 

за професионални развој 

Давање мишљења СВ за напредовање 

наставника који припадају СВ 
Чланови СВ 

Разговор, дискусија, дефинисан 

предлог 
Мај -  јун 2023. 

Педагог и психолог, Тим 

за професионални развој 

 

 

7.4.7. Електротехника 
 

Чланови стручног већа за школску 2023/22. су: 

1. Крстић – Тодосијевић Љиља 

2. Крстић Јасмина 

3. Јовановић Марина 

4. Ћираковић Иван 

5. Ризнић Иван 

6. Манојловић Миленко 

7. Радивојевић Биљана 

8. Мијајловић Горан 

9. Вулићевић Биљана 

10. Томић Милош 

11. Михајловић Драгана, председник стручног већа 
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ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Планирање и 

организација 

рада Стручног 

већа 

Усвајање извештаја о раду већа и 

извештаја о стручном усавршавању 

чланова већа  

Израда акционог плана за 2022/23. 

годину и подела послова у оквиру 

стручног већа 

Чланови СВ 

Извештај о раду већа и извештај 

о стручном усавршавању  

Акциони план стручног већа 

усклађен са РПШ-ом 

Август 2022. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

Планирање активности везаних за 

реализацију једногодишњег образовања 

за специјализацију Формирање и 

разматрање комисија и подела послова 

за специјалистичке испите 

Чланови СВ 

Извештај СВ  

Предлог комисија, урађене 

скрипте и испитна питања 

Септембар 2022. 
Директор  

Секретар 

Предлог плана уписа за наредну 

школску годину и разматрање 

могућности за увођење нових 

образовних профила  

Активности везане за промоцију 

образовних профила подручја рада 

електротехника  

Извештај колега који су учествовали у 

реклами школе у основним школама 

Чланови СВ 

Предлог План уписа и изађени 

елаборати за нова занимања 

уколико их буде  

Предлог Педагошком колегијуму 

за начин промоције, израђене 

брошуре 

Промоција образовнх профила и 

школе кроз посете основним 

школама и организације 

огледних часова за осмаке у 

школи (Дан отворених врата) 

Записник стручнг већа о 

утисцима и заинтересованости 

осмака за занимања у подручју 

рада електротехника 

Децембар 2022 Март - 

јун 2023. Јун 2023. 
ПК, НВ, директор 

Организовање школских такмичења из 

ОЕТ 1 и 2, Електронике 1 и 2 и 

Електронике у енергетици  

Извештаји ментора о реализованим 

такмичењима и постигнутим 

резултатима (Регионалних и 

Републичких) 

Чланови СВ 

Наставници 

ментори 

Организована припремна настава 

за такмичење из Програмирања 

ОЕТ 1 и 2, Електронике 1 и 2 и 

Енергетске елеклтронике  

Календар школских такмичења, 

Тестови, реализација  

Извештај ментора,  

анализа постигнутих резултата,   

Предлог ученика за похвале и 

награде... 

Новембар - Април 

2023.  

Јун 2023 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, НВ, директор 

Припрема прославе школске славе и 

Дана школе 
Чланови СВ 

Дликр, видео снимци 

Практични радови израђрни за ту 

прилику 

Новембар - децембар 

2022. 
ПК, директор 
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Анализа остварености Акционог плана 

за период септембар-децембар и 

евентуалне измене Акционог плана 

Анализа остварености Акционог плана 

за период јануар-август  

Чланови СВ Анализе, извештаји 
Фебруар 2023. 

Јул 2023. 

ПК, НВ, Тим за 

обезбеђивање квалитета 

и развој установе 

Утврђивање фонда часова за наредну 

школску годину  

Договор о расподели часова за наредну 

школску годину 

Чланови СВ Извештај Јун 2023. Директор 

Формирање листе потребних наставних 

средстава и уџбеника за наредну 

школску годину 

Чланови СВ Набављени уџбеници Јун-јул 2023. Директор 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Организација 

образовно - 

васпитног рада 

Предлагање распореда блок наставе и 

предлог реализације и организације 

блок наставе, организовања стручних 

екскурзија и стручних посета 

сајмовима, музејима... 

Чланови СВ 

Израђен план и календар блок 

наставе, план стручних посета и 

екскурзија 

Септембар 2022. 

Континуирано током 

школске године у 

складу са ГПРШ 

НВ, директор 

Организовање припреме наставе и  

полагања матурских и завршних испита  

Усаглашавање и предаја предлога тема 

за завршни и матурски рад 

Чланови СВ, 

ментори 

Реализована припремна настава, 

Предлог тема за матурски и 

завршни испит, предлог комисија 

за завршне и матурске испите, 

завршни и матурски испити 

Фебруар 2023.- јун 

2023. 
НВ, директор 

Извештај о реализацији завршних и 

матурских радова и презентовање 

појединих радова  

Ментори Извештај, анализа презентовање Јун - јул 2023. ПК, НВ, директор 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Општа питања 

наставе 

Идентификација ученика за допунску  

наставу и планирање допунске наставе 

за 2022/23. годину и усклађивање плана 

према реалним потребама ученика 

Чланови СВ 

Резултати иницијалних тестова  

планови редовне и допунске 

наставе 

Септембар 2022. 
Педагог и психолог, 

директор 

Идентификација ученика за додатну 

наставу и планирање додатне наставе за 

2022/23. годину на основу календара 

такмичења и израда индивидуалних 

планова, припрема за такмичења, 

консултације са ментором, рад у 

истраживачкој делатности... 

Чланови СВ 

Планови за додатну наставу 

Ес дневник 

Евиденција предметних 

наставника 

Записници СВ 

Септембар 2022. 
Педагог и психолог, 

директор 

Анализа успеха ученика који похађају Чланови СВ Записник СВ на коме је Септембар 2022. Педагог и психолог, 
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подручје рада електротехника на сваком 

класификационом периоду и мере за 

побољшање успеха  

Планирање реализације допунске 

наставе из стручних предмета,  

Планирање реализације додатне наставе 

из стручних предмета 

анализиран успех 

Предлози мера за побољшање 

успех 

Урађени планови подршке 

ученицима 

Новембар 2022. 

фебруар 2023. 

април 2023. 

 јун 2023. 

директор 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Eфикасније 

управљање 

процесом учења 

на часу 

Планирање, организовање и 

размењивање припрема за часове у 

оквиру СВ  

Осмишљавање часова употребом 

различитих облика, метода и техника 

рада, уз подстицање вршњачког учења  

Израда упитника за самоеваулацију 

Израда евиденционих листова за 

вредновање часа 

Чланови СВ, 

Педагог и 

психолог 

Припреме за час 

Одржани часови на којима су 

примењене нове наставне методе 

Евиденциони листови, попуњени 

упитници 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање 

Прилагођавање 

начина рада и 

наставног 

материјала 

индивидуалним 

карактеристикам

а сваког ученика  

Дефинисање нивоа постигнућа за сваки 

предмет и / или групу предмета. 

Анализа и корекција састава задатка на 

нивоу СВ за групе предмета на основу 

нивоа постигнућа 

Анализа постојећих типова задатака и 

наставног материјала 

Размена задатака и наставног 

материјала унутар већа 

Посета часова  

Анализа посећених часова 

Чланови СВ, 

Педагог и 

психолог 

Иницијални тестови, задаци 

Чек листе са посећених часова 

Педагошки профили ученика 

Записник СВ 

 

Септембар 2022. 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, Тим за 

ИОП 

Унапређење 

критеријума: 

Наставник 

примењуjе 

специфичне 

задатке/активнос

ти/материjале на 

основу ИОП-а и 

плана 

индивидуализаци

jе 

Припрема и планирање часова где 

наставник прилагођава наставне методе, 

облике рада и технике рада образовним 

и васпутним потребама ученика, ствара 

подстицајну атмосферу и прилагођава 

начин проверавања ученичких 

постигнућа њиховим образовним и 

васпитним потребама 

Прикупљање података о ученицима за 

које се примењује неки ИОП са циљем 

процене способности 

Израда педагошког профила и плана 

Чланови СВ, 

педагог и 

психолог 

Припреме за часове 

Попуњени упитници и чек листе 

Записници 

Током школске 

године 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, Тим за 

ИОП 



Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

Техничка школа „Милета Николић“  88 

индивидуализације (ИОП-а) 

Израда упитника за еваулацију и 

самоеваулацију 

Дефинисање 

јасних 

критеријума 

вредновања који 

су  су у функцији 

даљег учења 

Анализа и корекција критеријума 

оцењивања за предмете или групу 

предмета на нивоу СВ  

Осмишљавање метода квалитативне 

анализе напредовања ученика  

Праћење напредовања и вредновање 

рада ученика 

Чланови већа, 

Педагошки 

колегијум и 

Педагог и 

психолог 

„Модели“ формативних оцена 

Критеријуми оцењивања за 

предмете, групу предмета или СВ 

Урађене и осмишљене мероде и 

технике 

Септембар – 

децембар 2022. 

ПК, Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, НВ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Унапређивање 

безбедности у 

школи 

Сарадња са Тимом за заштиту ученика 

од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Чланови Тима и 

одељењске 

старешине из СВ 

Извештај Тима 

Септембар 2022. 

Континуирано током 

школске године 

/ 

Организовање радионица за примену 

различитих вештина за конструктивно 

превазилажење сукоба и конфликата: 

разноврсне наставне и ваннаставне 

активности, радионице, предавања, 

састанци Тима за заштиту деце од 

насиља са Ђачким парламентом 

Чланови СВ, 

Педагог и 

психолог 

Одржани часови одељењског 

старешине тако да садржајно 

испуњавају подстицање 

унапређивања безбедности у 

школи (радионице...) 

(слике, извештаји...) 

Континуирано током 

школске године 
Педагог и психолог 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Предузимање 

разноврсних 

мера за пружање 

подршке 

ученицима у 

учењу 

Идентификација ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за 

њихово напредовање 

Разматрање и размена наставног и 

ваннаставног материјала и задатака који 

за ученике са изузетним способностима 

Извештавање Стручног већа о 

напредовању ученика 

Праћење постигнућа ових ученика 

предметни 

наставници 

(ментор) 

Додатни материјали  

Постигнућа ученика 

континуирано током 

године 

Стручно веће 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, Тим за 

ИОП 

Формирање секција које обједињују 

програм више стручних предмета  

Вредновање постигнућа ученика који 

похађају додатну наставу и секције из 

стручних предмета  

Представљање резултата рада секција 

из стручних предмета 

Чланови СВ 

Планови  рада секција, 

 анкете ученика,  

анализа и сагледавање рада на 

свака три месеца,  

ученички радови  

Септембар 2022. 

Фебруар 2023. 

Јун 2023. 

Педагог и психолог, 

директор 

Разматрање метода и начина Чланови СВ Резултати и успех ученика Септембар - октобар Директор 
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укључивања већег броја ученика у 

такмичења која су верификована од 

стране МПНТР 

2022.,  

Јун 2023. 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Развијање и 

промовисање 

резултата 

ученика и 

наставника 

Дефинисање методологије праћења и 

прикупљања података о успешност 

ученика од уписа у средњу школу до 

запослења или уписа на факултет и 

завршетка факултета 

Чланови СВ 

Прикупљени и обрађени подаци 

објављени на фб профилу школе 

и сајту школе 

Континуирано  

Педагог и психолог, Тим 

за каријерно вођење и 

саветовање 

Прикупљање података, анализа и 

престављање резултата  и постигнућа 

ученика и бивших ученика који су 

завршили школу 

Чланови СВ 
facebook профил школе,  

медији,  
Континуирано 

Педагог и психолог, Тим 

за каријерно вођење и 

саветовање 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Професионални 

развој 

наставника и 

примена 

стечених знања. 

Планирање стручног усавршавања 

појединачно и на нивоу СВ и предлог 

заједничких семинара за школску 

2022/23. годину  

Планирање стручног усавршавања 

појединачно и на нивоу СВ унутар 

установе - интерна едукација 

Чланови СВ 

Дефинисан развој одређене 

компетенције 

Предлог семинара који развијају 

дефинисану компетенцију 

Израђени приручници за 

предмете за које је то неопходно,  

Реализовани угледни часови и 

сараднички часови 

Август - септембар 

2022. 

Педагог и психолог, Тим 

за професионални развој 

Извештаји са посећених акредитованих 

семинара и преношење искустава на 

остале чланове већа  

Анализа угледних часова реализованих 

током школске године 

Чланови СВ 

Извештаји са различитих 

семинара, угледних и огледних 

часова, дискусија и анализа 

посећених часова 

Континуирано 
Педагог и психолог, Тим 

за професионални развој 

Давање мишљења СВ за напредовање 

наставника који припадају СВ 
Чланови СВ 

Разговор, дискусија, дефинисан 

предлог 
Мај -  јун 2023. 

Педагог и психолог, Тим 

за професионални развој 
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7.4.8 План рада организатора практичне наставе  

 

• организује рад у радионици,  

• одговоран је за инвентар у радионици,  

• одговоран је за обезбеђење материјала и алата за производне вежбе ученика,  

• брине о реализацији наставе  у радионици,  

• обавља и друге послове из домена практичне наставе. 

 

 

За школску 2022/2023. годину, одлуком директора школе извршена је процентуална расподела координатора практичне наставе, тако да 

подручје рада: 

1. Машинство и обрада метала – координатори Радисављевић Предраг и Крстовић Марина  са 65% 

2. Електротехника - координатор   Драгана Михајловић са       35% 
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ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ/САДРЖАЈ 

РАДА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ/САРАДНИЦИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Планирање рада у школској 

радионици и кабинетима за 

практичну наставу 

Директор и наставници 

практичне наставе 
Израда плана рада 

Август/Септембар 

2022., Јануар 2023. 

Планирање реализације и 

израда распореда блок наставе 

Директор и наставници 

практичне наставе 

Израда распореда блок 

наставе 

Август/Септембар 

2022., 

Планирање и организовање 

практичне наставе у школским 

радионицама 

Директор и наставници 

практичне наставе 

Израда плана рада и 

организација рада у 

току школске године 

Август/Септембар 

2022., Јануар 2023. и 

континуирано 

Планирање и организовање 

практичне наставе ван школе 

Директор, секретар, Тим за 

каријерно вођење  

Израда плана рада и 

организација рада, 

израда уговора и упута  

Август/Септембар 

2022., Јануар 2023. и 

континуирано 

Планирање и организовање 

блок наставе у школи 

Директор и наставници који 

реализују блок наставу 

Израда плана рада и 

организација рада у 

току школске године 

Август/Септембар 

2022., Јануар/Фебруар 

2023. и континуирано 

Планирање и организовање 

блок наставе ван школе 

Директор и наставници који 

реализују блок наставу 

Израда плана рада и 

организација рада, 

израда уговора и упута 

Август/Септембар 

2022., Јануар 2023. и 

континуирано 

Организовање практичне 

наставе за ванредне ученике 
Директор, секретар 

Израда плана рада и 

организација рада, 

израда упута и уговора 

Новембар 2022., 

јануар 2023., април 

2023., мај 2023., 

август 2023. 

Праћење остваривања 

наставних планова 
Директор, педагог 

Праћење рада 

наставника практичне 

наставе кроз посете 

часу и педагошко-

инструктиван рад 

Континуирано 

Праћење и обезбеђење 

исправности школских уређаја, 

мерних инструмената и  др. 

Директор 

Редовно контактирање 

и разговор са 

наставницима 

практичне наставе ради 

периодичних прегледа, 

поправки, набавке 

нових 

Континуирано 

Координирање рада наставника 

практичне наставе 
Директор, педагог 

Надзор и договор са 

наставницима 

практичне наставе, 

повезивање наставних 

планова 

Континуирано 

Посета предузећима у којима 

ученици реализују практичну 

наставу и старање о 

испуњавању уговорних обавеза 

Наставници практичне наставе 

Редовна посета 

предузећима у 

сарадњни са 

наставницима 

практичне наставе 

Континуирано 

Сагледавање потреба за 

набавком материјала и алата за 

школске радионице, 

лабораторије 

Наставници практичне наставе, 

директор 

У складу са 

материјалним 

могућностима, према 

планским захтевима и 

потребама редовно 

набављање нових алата 

и инструмената 

Август/Септембар 

2022., Јануар/Фебруар 

2023. и континуирано 

Рад у стручним органима 

школе 
директор 

Активно учешће на 

састанцима ОВ, ПК, 

НВ..../спровођење 

договора и закључака 

Континуирано 

Учешће у сређивању школских 

радионица, текућем одржавању 

алата, инструмената, прибора 

Наставници практичне наставе, 

директор 

Планирање, 

организација и 

координација рада на 

текућем одржавању 

Континуирано 
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алата и прибора 

Учешће у раду стручних органа 

ради планирања уписа за 

наредну школску годину 

Директор 

Активно учешће на 

састанцима ОВ, ПК, 

НВ... 

Децембар 2022.-април 

2023. 

Учешће у припремама 

презентације школе ученицима 

основних школа 

Учении и наставници практичне 

наставе 

Израда презентације, 

макета... и рекламног  

материјала за рекламу 

школе 

Фебруар-април 2023. 

Учешће у активностима у вези 

анализу реализације Годишњег 

плана рада за 2022/23. 

Наставници практичне наставе, 

директор 

Припрема извештаја,  

прикупљање података 

Јануар 2023. 

Август 2023. 

Учешће у изради Годишњег 

плана рада за школску 

2022/2023..г. 

Тим за ГПР, директор, стручни 

органи, 

Планирање, 

прикупљање података, 

писање плана 

Август 2022. 

Други послови по налогу 

директора 
Директор / Континуирано 

 
Координатор практичне наставе: 

Драгана Михајловић 
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Подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

Ред. 

бр. 

Школска 2022/2023. гoдина 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊЕ 

1. Планирање рада у школској радионици Септембар Предраг Радисављевић Израдапрограма Директор 

2. 
Набавка наставних средстава расходованих у 

предходној години 

Организација слања ученика по фирмама 

Септембар Предраг Радисављевић 

Прављење листе потреба и набавка 

средстава 

Израда плана и распореда блок и 

практичне наставе 

Директор 

3. 
Посета часу практичне наставе .Менторска 

посета часу. 
Октобар Предраг Радисављевић 

На часовима практичне наставе 

Угледни час 
Директор 

4. 
Увођење дневника практичне 

наставе.Оцењивање ученика који праксу 

обаваљају по предузећима. 

Новембар Предраг Радисављевић 
Разговор са ученицима на часовима 

практичне наставе 
Директор 

5. 
Посета часу практичне наставе механичара 

моторних возила 
Новембар Предраг Радисављевић Угледни час Директор 

6. 
Контрола посећености праксе по 

фирмама,саанализом за њено побољшање и 

оцењивање ученика 

Јануар Предраг Радисављевић Посета предузећима и аутосервисима Директор 

7. 
Припрема ученика за такмичење по 

занимањима 
Фебруар Предраг Радисављевић 

Организација,  планирање и координација 

са привредним субјектима 
Директор 

8. 
Организовање такмичења по струкама OMO 

Бравар-заваривач и Индустриски механичар 

,посета сајму аутомобила у Београду 

Март Предраг Радисављевић Организација Директор 

 

9. 

Активности на популаризацији машинске 

струке сарадња са основним школамa.Анкета 

ученика првог разреда који се упућују на 

праксу по предузећима. 

Посета сајму технике у Београду 

Мај Предраг Радисављевић 

Посета основним школама и организовање 

посете ученика завршних разреда основне 

школе нашој школи 

Директор 

10. Организовањеблокнаставе и завршнихиспита Током године Предраг Радисављевић Заједно са стручним службама у Школи Директор 

12. 
Вођење и ажурирање сопствене радне 

документације 
Током године Предраг Радисављевић 

У складу са пословном политиком и 

пословним процесимаШколе 
Директор 

13. 
Опремање радионица, кабинета и лабораторија 

Практичне наставе 
Јул - август Предраг Радисављевић 

У складу са материјалним могућностима, 

према планским захтевима и потребама 
Директор 

14. Израда извештаја о практичној настави Август Предраг Радисављевић 
У електронској форми, у складу са 

пословном политиком Школе 
Директор 

 

Координатори практичне наставе
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7.5 ИСПИТНИ ОДБОР 

 

На основу члана 39. Правилника o организацији и спровођењу испита, Техничке школе 

„Милета Николић“, усвојеног на седници Школског одбора, фебруара 2014. године, за 

организацију и спровођење Матурскиог испита задужен је испитни одбор и испитна комисија. 

Испитни одбор чине председник испитног одбора, сви чланови испитних комисија и 

секретар одбора. Председник испитног одбора је директор школе. 

Записник о раду испитног одбора води секретар испитног одбора кога именује директор 

на почетку школске године. 

Чланови испитног одбора за школску 2022/2023. годину су: 
 

ДРАГАН РАНКОВИЋ Директор 

ДРАГАНА МИХАЈЛОВИЋ Помоћник 

директора 
МИРЈАНА САВИЋ Секретар школе 

ЈЕЛЕНА РИСТИЋ  Педагог школе 

Далибор Богданов 
Одељењски 

старешина 4/1 
Драган Швабић 

Одељењски старешина 

4/2 

Биљана Милановић 
Одељењски 

старешина 4/3 
Зорица Ђорђевић  

Одељењски старешина 

4/4 

Ирена Недић  
Одељењски 

старешина 4/5 
Ана Недић 

Одељењски старешина 

3/2 

Биљана Радивојевић  
Одељењски 

старешина 3/3 

Наставници подручја рада МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА (у зависности од изабраних предмета) 

Наставници подручја рада Електротехника (у зависности од изабраних предмета) 

Наставници подручја рада ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ и ГРАФИЧАРСТВО (у зависности од изабраних 

предмета) 

 

 

7.6 TИM ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

У овој школској години, Актив и тимови за самовредновање и вредновање рада школе 

наставиће процес у овој области. Посебна пажња биће посвећена : 

- завршавању анализа, извештаја и акционих планова кључних области НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ И ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА. 

- анализирању и упоређивању материјалног обезбеђивања наставе и располагањем (степен 

коришћења) наставних средстава и дидактичког материјала 

- анализирањем примене различитих облика рада 

- социјалној бризи и безбедности ученика. 

    

      ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ: 

 

Одговорно лице : Ирена Недић  

Остали чланови актива:  

Весна Димитријевић 
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Драгица Каличанин 

Вулићевић Биљана 

Ана Милић 

Бојана Крстић 

Тамара Проковић 4/5 Ученички парламент  

________________________________ Савет родитеља 

 

 

ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.: 

  

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

И ПРАЋЕЊА 

август Формирање Тима – ревидирање чланова Тима 
директор школе и 

координатор Тима 

Именовање и усвајање од 

стране Школског одбора 

септембар  

Израда плана рада Тима за самовредновање. 

Одабир кључних области самовредновања и 

вредновања школе 

чланови Тима Састанак Тима 

октобар  

Избор техника и конструисање инструмената за 

самовредновање. 

Припрема материјала и одређивање обима 

случајног узорка. 

чланови Тима 

Прикупљање података о 

броју ученика, наставника 

и родитеља. Израда 

потребног броја упитника 

у папирној форми, израда 

онлајн упитника. 

новембар – 

фебруар 

Сакупљање информација. Статистичка обрада 

података . Израда чек-листе.  
чланови Тима 

Израда упитника, 

организација интервјуа. 

Извештај 

март-

април 
.Писање извештаје чланови Тима 

Састанак Тима 

Извештај 

јун Припрема акционог плана чланови Тима Састанак Тима 

јун- јул 

Инфомисање Наставничког већа,  Школског 

одбора, Савета родитеља и Ученичког 

парламента. 

координатор Тима Подношење извештаја 

август 
Анализа реализације Плана за самовредновање 

у току протекле школске године. 
чланови Тима Извештај 

септембар - 

август 

Сарадња са тимовима за самовредновање из 

партнерских школа и ШУ 
чланови Тима 

Прикупљање предлога за 

побољшање нивоа 

остварености у појединим 

кључним областима и/или 

представљање области које 

могу да послуже као 

примери добре праксе 

 

 

7.7 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ 

 

У школској 2022/23. години, Стручни актив за развојни план школе радиће на реализацији 

следећих активности: 

1. Праћење реализације Акционог плана у вези са приоритетном потребом Настава и учење, 

2. Праћење реализације Акционог плана у вези са приоритетном потребом Подршка 

ученицима у напредовању, 

3. Праћење реализације Акционог плана у вези са приоритетном потребом ЕТОС. 

 

Чланови Актива за развојни план школе су: 
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Одговорно лице: Драган Швабић 

 

 

Остали чланови актива: 

Драгана Михајловић 

Марина Ђурић  

Горица Поповић - Лазовић 

Селена Поповић  

Јелена Ристић  

Слађана Ђуровић 4/2 Ученички парламент,  

_____________________________ Савет родитеља 
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7.7.1 Акциони план развојног планирања школе за 2022/2023. 

  
Б) Област  вредновања: Настава и учење 

 

Развојни циљ 1. Eфикасније управљање процесом учења на часу 

Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Критеријуми 

за вредновање 

Време 

реализације 
Извештавање 

1.3. Наставник усмерава интеракциjу међу 

ученицима тако да jе она у функциjи учења 

(користи питања, идеjе, коментаре 

ученика, подстиче вршњачко учење). 

1.3.4. Организовање групног рада на часу и 

позивање ученика да постављају питања групи 

која извештава 

1.3.5. Организовање вршњачког учења (помоћ и 

сарадња у учењу и ван школе) 

1.3.6. Реализација радионица на часовима 

Одељењске заједнице и Грађанског васпитања  

(развој социјалних и комуникацијских вештина) 

Предметни 

наставници, 

Одељењске 

старешине 

Припреме, Ес 

Дневник,  

Евиденциони 

листови о посети 

часова 

Током наставног 

периода 

ПП служба, Тим за 

САМОВРЕДНОВ

АЊЕ, Тим за 

квалитет 

Развојни циљ 2. Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика 

2.1. Прилагођавање начина рада и 

наставног материјала индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика 

2.1.1. Употреба дидактичког материјала 

прилагођеног могућностима и способностима 

сваког ученика 

2.1.2. Усмеравање ученика на циљ који је 

потребно остварити у учењу 

2.1.3. За поједине ученике је смањен број и 

промењена врста задатка и вежбе 

2.1.4. Наставник прилагођава начин проверавања 

ученичких постигнућа њиховим образовним и 

васпитним потребама 

2.1.5. Наставник укључује ученике у тимски рад 

у складу са њиховим образовним и васпитним 

потребама 

Предметни 

наставници 

Припреме, Ес 

Дневник,  

Евиденциони 

листови о посети 

часова 

Током наставног 

периода 

ПП служба, Тим за 

ИОП, Тим за 

САМОВРЕДНОВ

АЊЕ 

2.3.Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на основу 

ИОП-а и плана индивидуализациjе 

2.3.1. Употреба дидактичког материјала 

прилагођеног могућностима и способностима 

ученика по ИОП-у 

2.3.2. Прикупљање података о ученику са циљем 

процене способности 

Предметни 

наставник, 

Одељењски 

старешина, 

Тим за ИОП 

Документација 

Тима за ИОП, 

Припреме, 

Евиденциони 

листови о посети 

Током наставног 

периода 

ПП служба, Тим за 

САМОВРЕДНОВ

АЊЕ 
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2.3.3. Израда педагошког профила и плана 

индивидуализације (ИОП-а) 

часова 

Развојни циљ 4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења 

4.1. Познати су и јасни критеријуми 

оцењивања ученицима 

4.1.1.Наставник упознаје ученике о критеријуму 

оцењивања, на почетку школске године 
Предметни 

наставник и 

Стручна већа 

Евиденција 

наставника, 

Записници стручних 

већа 

Септембар 

ПП служба, Тим за 

квалитет, Тим за 

САМОВРЕДНОВ

АЊЕ 

4.1.2.Ученицима је јасно шта треба да знају за 

који ниво постигнућа и за коју оцену 
Предметни 

наставник и 

Стручна већа 

Евиденција 

наставника, 

Записници стручних 

већа 

Септембар 

ПП служба, Тим за 

САМОВРЕДНОВ

АЊЕ 

 
Ц) Област вредновања: Подршка ученицима у напредовању 

 

Развојнициљ 1: Оснаживање функционалног система пружања подршке свим ученицима  

Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Критеријуми 

вредновања 
Извештавање 

1.1.   Предузимање разноврсних мера 

за пружање подршке ученицима у 

учењу 

1.1.1. Идентификација ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово 

напредовање 

предметни 

наставници 
1. класификиаци-

они период 
Тестови 

Одељењски 

старешина, 

педагошки 

колегијум 

1.1.2. Пружање подршке ученицима у процесу 

учења из одређених предмета 

предметни 

наставници 

(ментор) 

континуирано 

током године 

Додатни 

материјали Стручно веће 

1.1.3. Пружање подршке ученицима за убрзано 

савладавања одређеног градива 

предметни 

наставници 

(ментор) 

континуирано 

током године 

Додатни 

материјали Стручно веће 

1.1.4. Подстицање ученика за учешће на 

такмичењима, пројектима, конкурсима 

предметни 

наставници 

(ментор) 

континуирано 

током године 

Додатни 

материјали Стручно веће 

1.1.5. Праћење напредовања ученика предметни 

наставници 

(ментор) 

континуирано 

током године 

Додатни 

материјали 

Стручно веће, 

педагошки 

колегијум, 

Наставничко 
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веће, Тим за 

САМОВРЕДН

ОВАЊЕ 

1.2. Организовање ваннаставних  

активности  у  школи у функцији 

задовољавања  различитих  потреба  и  

интересовања  ученика, у складу  са  

ресурсима  школе 

1.2.1. Идентификовање и груписање ученика  

према способностима и интересовањима 
предметни 

наставници 

1. класификиаци-

они период Анкета 
Наставничко 

веће 

1.2.2. Мотивисање и оспособљавање ученика за 

самостални и креативни рад 
одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници, педагог 

континуирано током 

године 
Извештаји СВ 

Стручно веће, 

педагошки 

колегијум, 

Наставничко 

веће 

1.2.3. Омогућавање ученицима да организују 

активности у циљу презентације радова предметни 

наставници 
континуирано током 

године 
Извештаји СВ 

Стручно веће, 

педагошки 

колегијум, 

Наставничко 

веће 

1.3. Превенција насиља у школи 

1.3.1. Формирање вршњачког тима 

одељењске 

старешина,  Педагог 

и психолог 
Септембар 

Педагошка 

документација 

Тим за заштиту 

деце од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Тим за 

САМОВРЕДНО

ВАЊЕ 

1.3.2. Едукација ученика и организовање 

радионица, трибина, предавања 

одељењске 

старешина, чланови 

тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

континуирано током 

године 

Педагошка 

документација 

Тим за заштиту 

деце од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

1.3.3. Инсталација расвете око школе и на путу до 

школе 
директор Септембар 

Техничка 

документација, 

Допис 

Школски одбор, 

Савет родитеља, 

Наставничко 

веће 
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Д) Област вредновања: Етос 

Развојни циљ 3: Развијање сарадње у школи 

3.1. Организовање заједничких 

активности са циљем јачања осећања 

припадности школи и побољшању 

радне атмосфере и међуљудских односа 

у колективу 

3.1.1. Организовање заједничких активности 

(екскурзије, излети, стручне посете, спортске и 

културне манифестације) 

директор, наставници 
Током развојног 

периода 

Извештаји, 

фотографије, 

сајт, facebook 

школе 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе, 

Тим за 

САМОВРЕДНО

ВАЊЕ 

3.1.2. Учествовање у реализацији заједничких 

пројеката унутар школе 

директор, наставници 
Током развојног 

периода 

Извештаји, 

фотографије, 

сајт, facebook 

школе 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе, 

Тим за 

САМОВРЕДНО

ВАЊЕ 

3.1.3. Организовање дебата, панел дискусија у оквиру 

Стручних већа, Актива и Тимова 

Наставници, Стручна 

већа 

Током развојног 

периода 

Записници, 

Извештаји 

Тим за 

професионални 

развој, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе, 

Тим за 

САМОВРЕДНО

ВАЊЕ 

 

Развојни циљ 1: Успостављање и одржавање добрих међуљудских односа 

Задатак Активност Носиоци 
Време 

реализације 

Критеријуми 

вредновања 
Извештавање 

1.1 За новопридошле ученике и 

запослене у школи примењују се 

разрађени поступци прилагођавања на 

нову школску средину 

1.1.1. Континуирано упознавање и подсећање на 

правилнике и прописе које постоје у школи, а којима 

је регулисан рад одељењског старешине, понашање и 

одговорност свих страна у школи,  менторски рад са 

приправницима 

Директор, педагог, 

одељењске 

старешине, ментори, 

наставници 

Током развојног 

периода 

Записници, 

Извештаји 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе,  

Тим за 

САМОВРЕДНО

ВАЊЕ 1.1.2. Праћење поштовања норми и правила Записници 



Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

Техничка школа „Милета Николић“  101 

 

7.7 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМA 

 

У школској 2022/23. години, Стручни актив за развој школског програма  биће ангажован на 

реализацији следећих активности: 

 

• Усклађивање Школског програма са променама у наставном плану и програму  

• Контрола усклађености Школског програма са Годишњим планом рада школе 

• Праћење остваривања Школског програма 

 

ЧЛАНОВИ АКТИВА: 

 

Одговорно лице: Вида Швабић 

Остали чланови актива:  

Марина Крстовић  

Нада Филиповић  

Наташа Чоловић  

Миленко Манојловић  

Јована Димић  2/5 Ученички парламент,  

________________________________ Савет родитеља 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Планирање и 

организација 

рада Стручног 

актива 

Усвајање извештаја о раду 

актива 
Чланови актива 

Анализа, дискусија по 

тезама 
Август 2022. 

Предлог акционог плана за 

2022/23. годину 
Чланови актива Договор, планирање Август 2022. 

Подела послова у оквиру 

Стручног актива 
Чланови актива Договор, планирање Август 2022. 

Унапређење 

квалитета 

наставе 

Допуна Школског 

програма у складу са 

изменама у наставном 

плану и програму за  

Оператера машинске 

обраде резањем и друге 

образовне профиле 

Чланови актива и 

стручних већа 

Израда Анекса Школског 

програма због 

новонасталих измена код 

датих образовних 

профила 

Септембар – децембар 

2022. 

Контрола измена и допуна 

Школског програма 

Усвајање измена и допуна 

Школског програма 

Чланови актива и 

стручних већа, 

Наставничко веће, 

Школски одбор  

Контрола и евентуалне 

измене и допуне 
Јануар - јун 2023. 

Праћење измена 
Чланови актива и 

стручних већа 
Допуна, комплетирање Током године 

Напомена: Нови Школски програм (2022-2026) је усвојен  на седници Школског одбора, 01.07.2022. године. 



Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

Техничка школа „Милета Николић“  102 

 

 

7.8 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 
Педагошки колегијум је педагошко-консултативни орган Школе.Чине га директор, помоћник 

директора, педагог, психолог и руководиоци стручних већа и тимова. На својим састанцима разматра 

питања која су од значаја за стручнији, квалитетнији, креативнији и ефикаснији рад. 

Педагошки колегијум прати, анализира, вреднује васпитно – образовне активности, даје мишљења, 

предлоге и сугестије за њихово унапређивање, бави се педагошко-кадровским питањима као и 

иновацијама у настави. Седнице сазива и њима руководи Директор. 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
еп

т
е
м

б
а

р
 

− Конституисање већа Педагошког колегијума 

− Евалуација рада Педагошког колегијума у 

школској 2021/22. 

− Давање мишљења о Извештају Годишњег плана 

рада школе 

− Давање мишљења о Годишњем плану рада школе 

− Упознавање са Развојним планом школе и 

Школским програмом 

− Утврђивање предлога Плана стручног 

усавршавања 

− Упознавање са планом и програмом свих Тимова 

 

Састанак ПК 

(Увид у записнике, 

подела задужења 

анализа рада, 

извештаји, давање 

предлога, договор) 

Чланови ПК 

(директор, 

помоћник 

директора, 

педагог) 

О
к

т
о

б
а

р
 

− Праћење реализације образовно-васпитног рада  

(огледних часова, иновација у настави, 

имплементације новина и сл) 

− Планирање Педагошко- инструктивног рада и 

предлагање мера за побољшљње квалитета наставе 

− Информације о сарадњи са локалном самоуправом, 

организацијама и удружењима 

− Увид у рад секција ученика и давање предлога за 

обогаћивање ваннаставних садржаја 

Састанак ПК 

(Увид у записнике, 

подела задужења 

анализа рада, 

извештаји, давање 

предлога, договор) 

Чланови ПК 

(директор, 

помоћник 

директора, 

педагог) 

Н
о

в
е
м

б
а

р
 

− Анализа успеха ученика на првом 

класификационом периоду и мере за побољшање 

успеха 

− Адаптација ученика I године 

− Анализа реализације свих облика образовно -

васпитног рада 

− Договор у вези са такмичењима ученика 

Састанак ПК 

(Увид у записнике, 

подела задужења 

анализа рада, 

извештаји, давање 

предлога, договор) 

Чланови ПК 

(директор, 

помоћник 

директора, 

педагог) 

Д
ец

е
м

б
а

р
 

− Праћење реализације образовно-васпитног рада 

− Планирање уписа за 2023/24. школску годину 

− Организација прославе школске славе Светог Саве 

и Дана школе 

Састанак ПК 

(Увид у записнике, 

подела задужења 

анализа рада, 

извештаји) 

Чланови ПК 

(директор, 

помоћник 

директора, 

педагог) 
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Ф
еб

р
у

а
р

 
− Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта и мере за побољшање успеха 

− Анализа реализације свих облика образовно -

васпитног рада 

− Анализа инструктивно-педагошког рада директора 

и стручних сарадника 

− Извештај о реализацији свих Тимова 

− Извештај о напредовању ученика са сметњама у 

развоју 

− Извештај о предузетим мерама над заштитом 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

− Сагледавање стања у стручном усавршавању 

наставника и запослених 

Састанак ПК 

(Увид у записнике, 

подела задужења 

анализа рада, 

извештаји, давање 

предлога, договор) 

Чланови ПК 

(директор, 

помоћник 

директора, 

педагог) 

М
а

р
т

 

− Планирање екскурзије 

− Припрема промоције Школе за упис ученика у 

први разред (организовање Дана отворених врата и 

начина презентације школе) 

− Анализа прелиминарних резултата на 

такмичењима 

Састанак ПК 

(Увид у записнике, 

подела задужења 

анализа рада, 

извештаји, давање 

предлога, договор)  

Чланови ПК 

(директор, 

помоћник 

директора, 

педагог) 

А
п

р
и

л
 /

 М
а

ј 

− Анализа успеха ученика на трећем 

класификационом периоду и мере за побољшање 

успеха 

− Анализа реализације свих облика образовно -

васпитног рада 

− Анализа реализације часова додатне и допунске 

наставе 

− Анализа постигнутих резултата на такмичењима 

− Организација матурских и завршних испита 

− Покретање поступка за доделу награда и 

похвалница, дипломе „Вук Караџић“ и за избор 

ученика генерације 

Састанак ПК 

(Увид у записнике, 

подела задужења 

анализа рада, 

извештаји, давање 

предлога, договор) 

 

Чланови ПК 

(директор, 

помоћник 

директора, 

педагог) 

Ј
у

н
 /

 Ј
у
л

 

− Анализа резултата образовно – васпитног рада на 

крају другог полугодишта 

− Анализа реализације матурских и завршних испита 

− Извештај о  реализацији акционог плана Развојног 

планирања школе за 2022/23 

− Извештај о реализацији свих Тимова 

− Сагледавање потреба набавке наставних средстава 

и стручне литературе 

− Подела задужења (конкретизација задатака)за 

израду Извештаја о остварености ГПР 

 

Састанак ПК 

(Увид у записнике, 

подела задужења 

анализа рада, 

извештаји, давање 

предлога, договор) 

Чланови ПК 

(директор, 

помоћник 

директора, 

педагог) 

А
в

г
у

ст
 

− Анализа успеха на крају школске године 

− Анализа рада Педагошког колегијума на крају 

школске године 

− Усмеравање активности на израду Годишњег 

плана рада 

− Утврђивање предлога Календара образовно-

васпитног рада са наставом у блоку 

− Подела часова и припрема података за израду 

распореда часова 

− Сагледавање кадровских потреба школе 

− Информација о припремљености школе за почетак 

школске године 

− Усвајање Плана рада ПК 

Састанак ПК 

(разговор,Увид у 

записнике, подела 

задужења, анализа 

рада, извештаји, 

давање предлога, 

договор) 

Чланови ПК 

(директор, 

помоћник 

директора, 

педагог) 
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7.9 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

7.9.1 Школскa педагошко-психолошка служба 
 

Педагошко-психолошка служба стручним радом доприноси остваривању циљева и 

задатака утврђених наставним планом и програмом и законом о средњем образовању и 

доприноси унапређивању свих облика образовно-васпитног рада школе. 

  

Педагошко-психолошка служба посебно: 

 

• учествује у стварању позитивних услова за оптимална школска постигнућа и 

професионални развој ученика, као и подстицању и праћењу тог развоја; 

• обавља саветодавноваспитни рад с ученицима и педагошко-инструктивни рад с 

наставницима; 

• пружа подршку родитељима, односно старатељима у јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за 

васпитање и образовање деце и ученика, 

• доприноси ширењу и обогаћивању педагошких, дидактичко-методичких знања 

наставника, родитеља, ученика и учествује у њиховој  практичној примени у 

образовно-васпитном раду ; 

• доприноси стварању позитивних интерперсоналних односа између ученика, ученика и 

наставника у образовно-васпитном раду; 

• сарађује са другим институцијама и локалном самоуправом ради успешнијег рада 

установе  

• стручно се усавршава и припрема за област  у којој остварује садржаје програма свог 

рада; 

 

       Педагошко-психолошка служба обавља следеће послове:  

 

• планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада; 

• реализација наставног плана и програма у сарадњи са наставницима ; 

• рад с ученицима ; 

• сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика; 

• аналитичко-истраживачки рад  

   

Поред наведених послова педагошко-психолошка служба  обавља и следеће послове: 

учествује у раду стручних органа; припрема се за рад; стручно усавршава; ради документацију и 

сарађује са стручним институцијама. 

 
7.9.1.1. Акциони план рада педагошко-психолошка служба 

 
1.     ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Активности/теме Начин реализације 
Време 

реализације 
Сарадници Извештавање 

Учешће у изради Годишњег 

плана рада школе за школску 

2022/2023.године 

- Координација са 

Тимовима, Стручним 

већима, Активима  

- Сакупљање података 

- Осмишљавање, 

планирање и писање 

Годишњег плана рада 

школе 

Август-

Септембар  

Стручна већа 

Активи 

Тимови 

 

Директор 

Школски 

одбор 

Учешће у организацији почетка - Припремање садржаја Август Одељењске Директор 
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школске године и материјала за 

одељењске старешине 

- организација пријема 

ученика првог разреда 

старешине Педагошки 

колегијум 

Наставничко 

веће 

Израда оперативног плана рада 

педагога/психолога  

- Осмишљавање 

активности на  

месечном нивоу 

Август-Јун 

. 

Стручни 

сарадник 
Директор 

Израда Плана стручног 

усавршавања унутар и ван 

установе 

- Урађена анкете о 

самопроцени 

компетенција и 

изабрани 

акредитовани 

семинари из Каталога 

стручног 

усавршавања и ОКЦ-а 

Август 
Стручни 

сарадник 

Тим за 

професионалн

и развој 

Пружање помоћи при планирању  

наставника за реализацију 

програма образовно васпитног 

рада (годишњи и оперативни 

планови, дневне припреме) 

- слање предлога 

образаца свим 

предметним 

наставницима 

- индивидуални 

разговори и 

консултације са 

предметним 

наставницима 

Август 
Педагошки 

колегијум 

Директор 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој 

установе 

Учешће у планирању и 

организовању појединих облика 

сарадње са другим 

институцијама, КЗМ, школама, 

факултетима, невладиним 

органиѕацијама 

- планирање и 

организовање 

активности у сарадњи 

са психологом, 

помоћником 

директора и 

предметним 

наставницима 

Током целе 

године 

Стручна већа 

Предметни 

наставници 

 

Директор 

Учешће у изради планова свих 

Тимова и Актива у школи  

- Давање предлога за 

израду планова, 

координација, 

дискусија, договор,  

сугестија 

Август  

Стручна већа 

Активи 

Тимови 

 

Директор 

Учешће у планирању и 

реализацији ваннаставних 

активности, излета и културних 

манифестација 

- Организација и 

координација са 

наставницима, 

Ученичким 

парламентом као и 

установама културе 

Током целе 

године 

Стручна већа 

Ученички 

парламент 

Директор 

 

Израда плана педагошко-

инструктивног рада  

- Праћење и 

вредновање наставе 

кроз непосредан рад 

са ученицима (и по 

потреби онлајн и 

комбинован модел 

наставе) 

- Сарадња са 

предметним 

наставницима у вези 

ученика који прате 

наставу на даљину 

(уколико има таквих 

ученика) 

Током целе 

године 
Директор 

Наставничко 

веће 

Учешће у припремању 

одељенских старешина за 

планирање и реализацију 

програма образовно-васпитног 

рада 

- Индивидуални и 

групни разговори 

- Припремање 

материјала,  садржаја 

упућивање на 

Август-

Септембар 

 

 

Одељењске 

старешине 
Директор 
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Приручнике, 

планирање 

органиѕације 

родитељских 

састанака   

- Инфотмативно 

саветодавни рад у 

вези мера заштите од 

ширења заразне 

болести Ковид-19 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Систематско праћење реализације 

васпитно-образовног рада и 

наставног процеса 

- Увидом у 

документацију, 

часове, ваннаставне 

активности и др.  

- Преглед и анализа 

педагошке 

документације 

наставника – 

глобални и месечни 

планови, писане 

припреме 

- Увид у начин 

рализације онлајн и 

комбиноване наставе 

уколико за то има 

потребе 

 

Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 

Директор 

Педагошки 

колегијум 

Наставничко 

веће 

Праћење и анализа облика, 

метода и средстава рада у 

одељењима који раде по дуалном 

образовању  

- Посматрање часова и 

увид у педагошку 

документацију 

- Анализа постигнућа 

ученика  

Током целе 

године 

Наставници 

практичне 

наставе 

Директор 

Праћење и вредновање примена 

мера индивидуализације и ИОП-а 

- Самостално, у 

сарадњи са 

психологом, кроз рад 

тима за инклузивно 

образовање 

Током целе 

године 

Тим за ИОП Директор 

Педагошки 

колегијум 

Учествовање у праћењу и 

вредновању васпитно-образовног 

рада установе и предлагање мера 

за побољшање ефикасности и 

успешности установе у 

задовољавању потреба деце 

- Самосатлно, у 

сарадњи са, 

члановима стручних 

већа, одељењским 

старешинама, 

педагошким 

колегијумом на 

основу спроведених 

анализа, запажања, 

истраживања 

На крају 1. и 

2. 

полугодишта 

Стручна већа 

Одељењска 

већа 

Педагошки 

колегијум 

Директор 

Наставничко 

веће 

 

Посета, снимање и анализа часова 

и других облика образовно-

васпитног рада 

- Присуство  часовима 

наставника као и 

праћење наставе 

онлајн у Гугл 

уционицама 

Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 

Директор 

 

Праћење успеха и дисциплине 

ученика на класификационим 

периодима и израда предлога  

мера за њихово побољшање; 

 

- Присуство  на 

часовима 

- Индивидуални и 

групни разговори 

- Давање предлога мера 

за побољшање 

 

Квартално 

Одељењска 

већа 

Одељењске 

старешине 

Директор 

Педагошки 

колегијум 

Наставничко 

веће 

 

Учешће у изради годишњег 

извештаја о раду установе у 

- Присуство на 

састанцима Стручних 

Током целе 

године 

Стручна већа 

Активи 

Директор 

Педагошки 
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остваривању свих програма 

васпитно-образовног рада 

актива, Тимова, Већа 

- Дискусија, договор, 

анализа, сугестија, 

писање извештаја 

Тимови 

Одељењска 

већа 

колегијум 

Наставничко 

веће 

Иницирање различитих 

истраживања ради унапређења 

образовно васпитног рада 

- У сарадњи са 

психологом, управом 

школе, стручним 

већима и тимовима 

На крају 1. и 

2. 

полугодишта  

Стручни 

сарадник 

Директор 

Наставничко 

веће 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Пружање помоћи наставницима у 

изради годишњих и  оперативних 

планова, као и писаних припрема 

- Обезбеђивање 

образаца 

- непосредан рад са 

наставницима и 

председницима 

стручних већа 

Септембари 

током године 

по потреб 

Предметни 

наставници 

Стручни 

сарадници 

Директор 

Педагошки 

колегијум 

Наставничко 

веће 

 

Пружање помоћи наставницима у 

усклађивању програмских захтева 

са  специфичностима ученика 

(индивидуалним 

карактеристикама, породично 

окружење...) 

- индивидуални и 

групни разговори 

-  прављење и 

кориговање 

индивидуалног плана 

Током целе 

године 

 

Предметни 

наставници 

Стручни  

сарадник 

Тим за ИОП 

 

Унапређивање педагошко 

инструктивног рада са 

наствницима 

- Консултације и 

договори са 

психологом 

- приспитивање и 

усаглашавање 

критеријума за 

посматрање наставе и 

вредновање 

педагошке 

документације 

наставника 

Током целе 

године 

Предметни 

наставници 

Стручни 

сарадници 

Директор 

Пружање подршке јачању 

наставничких компетенција у 

областима: комуникација и 

сарадња, конструктивно решење 

сукоба и проблема, подршка 

развоју личности детета, односно 

ученика . 

- Договор, pазговор, 

консултација, 

припрема и 

дистрибуција 

матерјала  

Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 

Предметни 

наставници 

Тим за 

међупредметн

е 

компетенције 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

дискриминаци

је, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Усмеравање наставника у 

креирању плана стручног 

усавршавања и њиховог 

професионалног развоја 

- индивидуални и 

групни разговори 

-  организовање 

семинара и других 

облика стручног 

усавршавања 

- сарадња са 

наставницима, 

директором и 

помоћником 

директора 

Током целе 

године 

Предметни 

наставници 

Тим за 

професионалн

и развој 

Пружање помоћи и смерница  

наставницима приликом израде 

индивидулних образовних 

планова за ученике који раде по 

индивидуално-образовном плану; 

помоћ у рад са ученицима који су 

укључени у процес инклузије 

- Сарадња са основним 

школама 

- Координација са 

Тимом за ИО и 

Одељењским 

старешинама 

- Индивидуални 

разговори са 

 

Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 

Тим за ИОП 
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ученицима и помоћ у 

раду 

 

Педагошка и дидактичко-

методичка припрема наставника 

приправника за полагање испита 

за стицање лиценце 

- индивидуалне 

разговоре са 

приправницима 

-  подела материјала, 

литературе 

-  организовањем 

различитих облика 

стручног 

усавршавања и посета 

часовима 

Током целе 

године 

Предметни 

наставници 

Директор 

 

Помоћ и припрема наставника 

ментора за рад са приправницима 

-  индивидуалне 

разговоре, 

-  припрема 

материајала и 

литературе 

Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 
Директор 

Саветодавни рад са наставницима 

давањем повратне информације о 

посећеној активности, односно 

часу, као и предлагањем мера за 

унапређење праћеног сегмента 

васпитно-образовног, односно 

образовно-васпитног процеса  

- Индивидуални 

разговори 

- Анализа часова 

- Писани извештаји 

Током целе 

године 

Предметни 

наставници 

Стручни 

сарадник 

Директор 

Сарадња са одељенским 

старешинама и пружање помоћи 

у реализацији појединих садржаја 

часа одељењске заједнице  

 

- скупљање  

расположиве 

документације, 

- организовање 

активности и 

радионица за ученике 

- разговори и 

предавања на 

одређене теме 

Током целе 

године 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадник 

Директор 

 

 

 

 

Упознавање одељењских 

старешина и одељењских већа са 

релевантним карактеристикама 

нових ученика 

 

 

- идентификовање 

педагошких узрока 

поремећених односа и 

других проблема у 

ученичком колективу 

и осмишљавање 

начина за њихово 

превазилажење 

- добијање  

информација 

прикупљених кроз 

разговоре са 

ученицима, 

родитељима, сарадње 

са другим 

институцијама 

- помоћ у избору 

садржаја, метода и 

облика рада са 

одељењем, 

упознавање 

одељенских 

старешина са 

ученицима; припрема 

и организација 

родитељских 

састанака 

Током целе 

године 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадник 

Одељењско 

веће 
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Реализација садржаја и облика 

појединих тема у складу са 

предвиђеним планом одељењске 

заједнице, одељењског 

старешине,  планом за заштиту 

ученика од насиља, и др. 

- разговор, дискусија, 

дебата, предавње, 

радионичарски рад 

Током целе 

године 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадник 

Директор 

Пружање подршке наставницима 

у раду са родитељима, односно 

старатељима 

- сарадња са 

Одељењским 

старешином, 
разговори, договори, 

израда и праћење 

плана рада и плана 

побољшања  

Током целе 

године 

Предметни 

наставници 

Стручни 

сарадник 

Директор 

Помоћ наставницима у раду са 

ученицима који претерано 

изостају и имају друге проблеме у 

школском животу и раду 

- индивидуални и 

групни разговори са 

ученицима 

- сарадња са 

Одељењским 

старешином и 

родитељима 

Током целе 

године 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадник 

Директор 

Тим за Иоп 

Педагошко увођење наставника 

приправника и наставника са 

ненаставничких факултета у 

послове и радне задатке 

Образовног система 

- непосредни увид у 

рад 

- сарадња са ментором 

и приправницима 

Током целе 

године 

Предметни 

наставници 

Стручни 

сарадник 

Директор 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Учешће у организацији пријема 

деце, праћења процеса адаптације 

и подршка деци у превазилажењу 

тешкоћа адаптације 

- Помоћ у организацији 

и упознавање ученика 

са новом средином 

На почетку 

школске 

године 

Одељењске 

сатрешине 

Стручни 

сарадник 

Одељењско 

веће 

Учешће у праћењу ученичког 

напредовања у развоју и учењу 

- Разговори, договори 

са одељењским 

старешинама 

Током целе 

године 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадник 

Одељењско 

веће 

Саветодавно-инструктивни рад са 

ученицима који имају тешкоће у 

учењу, развојне, емоционалне и 

социјалне тешкоће, проблеме 

прилагођавања и понашања  

- спровођење мини 

анкета ученика првог 

разреда 

- индивидуални 

разговори са 

ученицима, 

родитељима 

-  анализа расположиве 

документације 

Током целе 

године 

Одељењске 

сатрешине 

Стручни 

сарадник 

 

Одељењско 

веће 

Анализирање предлога и 

сугестија ученика за 

унапређивање рада школе и 

помоћ у њиховој реализацији 

-  групни и 

индивидуални 

разговори са 

ученицима 

- сарадња са 

Ученичким 

парламентом 

Током целе 

године 

Ученици 

Стручни 

сарадник 

Ученички 

парламент 

Директор 

Пружање подршке ученичком 

активизму и партиципацији у 

школском животу 

 

- разговори 

- радионице 

- предавања, трибине, 

радионице на 

часовима Одељењског 

старешине  

- сарадња са Тимом за 

заштиту ученика од 

насиља, злостављања 

и занемаривања, 

наставницима 

Током целе 

године 

Ученици 

Стручни 

сарадник 

Ученички 

парламент 

Директор 
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грађанског васпитања, 

Ученичким 

парламентом и  

другим институцијама 

у вези организације 

неких активности 

Пружање подршке ученицима за 

које се - обезбеђује рад по ИОП –

у - из осетљивих друштвених 

група  

- саветодавни рад 

- прикупљање података 

- писање извештаја 

- праћење адаптације и 

помоћ при стварању 

оптималних услова за 

рад у школи 

- предлози, мере за 

побољшање  

Током целе 

године 

Тим за ИОП 

Одељењске 

старешине 

Родитељи 

Лични 

пратиоци 

Директор 

Педагошки 

колегијум 

Идентификовање ученика са 

изузетним способностима 

(даровити и талентовани) и 

пружање подршке таквим 

ученицима 

- Самостално и у 

сарадњи са 

одељенским 

старешинама и 

предметним 

наставницима, кроз 

рад Тима за 

инклузивно 

образовање 

Током целе 

године 

Предетни 

наставници 

Стручни 

сарадник 

Ученици 

Директор 

Педагошки 

колегијум 

Пружање помоћи ученику, групи, 

односно одељењу у акцидентним 

кризама. 

- Разговори са 

учеником, одељењем, 

сарадња са другим 

установама, 

саветовалиштима 

Током године 

по потреби 

Одељењски 

старешина 

Стручни 

сарадник 

Тим за 

заштиту 

Ученици 

Директор 

Одељењско 

веће 

Учествовање у појачаном 

васпитном раду за ученике који 

врше повреду правила рада, 

неоправдано изостају са часова 

- Разговори са 

учеником, у сарадњи 

са одељенским 

старешином, 

родитељима, 

психологом 

Током године 

по потреби 

Одељњски 

стрешина 

Стручни 

сарадник 

Ученици 

Родитељи 

Директор 

Секретар 

Пружање помоћи и подршке 

укључивању ученика у различите 

секције, пројекте, и активности 

стручних и невладиних 

организација 

- подстицање ученика 

да се укључе у 

различите секције и 

пројекте у складу са 

својим афинитетима 

- сарадња са 

координаторима 

секција 

Током целе 

године 

Ученици 

Тимови 

Стручни 

сарадник 

Директор 

Наставничко 

веће 

Рад са ученицима на унапређењу 

кључних компетенција, ставова и 

вредности потребних за живот 

- Предавања, 

разговори, трибине, 

вршњачке радионице, 

сарадња са ђачким 

парламентом 

Током целе 

године 

Ученички 

парламент 

Вршњачки 

тим 

Директор 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 

Прикупљање релевантних 

података значајних за упознавање 

и праћење ученика 

- сарадња са 

родитељима 

- међусобно 

информисање 

- прикупљање података 

- чување материјала 

који садржи личне 

податке о деци 

односно ученицима у 

складу са етичким 

кодексом стручних 

Током целе 

године 

Родитељи 

Стручни 

сарадник 

Основне 

школе 

Релевантне 

институције 

(сарадници 

ДЗ, Центра за 

социјални 

рад, Центра 

 

 

Директор 
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сарадника за 

хранитељство

, СУП...) 

Пружање психолошке помоћи 

родитељима, односно 

старатељима чија су деца у 

акцидентној кризи 

-  индивидуални  

разговори , 

родитељски састанци, 

сарадња са 

одељењским 

старешином и 

психологом школе 

Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 

Родитељ 

Директор 

Саветодавни рад са родитељима, 

старатељима у раду са децом, 

односно ученицима са тешкоћама 

у учењу, проблемима у 

понашању, проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији 

-  индивидуални и 

групни разговори са 

родитељима а у 

сарадњи са 

Одељенским 

сатрешинама  

Током целе 

године 

Родитељи 

Стручни 

сарадник 

Одељењски 

старешина 

Директор 

Организовање и учешће у 

сусретима родитеља, наставника 

и ученика ради договора о 

узајамним очекивањима, 

потребама и захтевима 

-  индивидуални и 

групни састанци у 

сарадњи са 

Одељенским 

сатрешинама  

Током године 

по потреби 

Родитељи 

Стручни 

сарадник 

Одељењски 

старешина 

Ученици 

Директор 

Упознавање родитеља, старатеља 

са важећим законима, 

конвенцијама, протоколима о 

заштити деце, односно ученика 

од занемаривања и злостављања и 

другим документима од значаја за 

правилан развој деце, односно 

ученика у циљу представљања 

корака и начина поступања 

установе 

 

- индивидуални 

разговори 

 родитељски састанци,  

- координација са 

Тимом за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

- сарадња са 

директором, 

помоћником и 

секретаром школе 

Током целе 

године 

Родитељи 

Одељењски 

старешина 

Стручни 

сарадник 

Секретар 

Директор 

Информисање Савета родитеља о 

питањима која су од значаја 

(извештавање, резултати 

истраживања и сл.) 

- усмени и писмени 

извештаји 

- припрема 

презентација  

Током целе 

године  

Директор 

Секретар 

Стручни 

сарадник 

Савет 

родитеља 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Сарадња са директором и 

помоћником директора на 

истраживању О-В праксе, 

специфичних потреба и проблема 

школе и предлог мера за њихово 

отклањање 

- анализа, дискусије, 

истраживања;  

-  сарадња са 

помоћником 

директора и 

директором 

Током целе 

године 

Директор, 

Помоћник 

Стручни 

сарадник 

Педагошки 

колегијум 

Тим за 

квалитет 

Наставничко 

веће 

Сарадња са директором, 

помоћником и психологом на 

припреми докумената, прегледа, 

извештаја, анализа 

- Анализа, договори, 

размена информација 

Током целе 

године 

Директор 

Помоћник 

Стручни 

сарадник 

Наставничко 

веће 

Сарадња са директором и 

помоћником директора у оквиру 

рада стручних Тимова школе 

- Анализа извештаја и 

резултата 

истраживања, 

- Дискусија, давање 

предлога сугестија у 

раду стручних Тимова  

- сарадња са члановима 

и координаторима 

тимова; 

Током целе 

године 

Директор 

Помоћник 

Стручни 

сарадник 

Наставничко 

веће 

Педагошки 

колегијум 

Сарадња са директором и 

помоћником директором на 

заједничком планирању 

активности, изради стратешких 

- анализа, дискусија, 

истраживање 

Током целе 

године 

Директор 

Помоћник 

Секретар 

Стручни 

Наставничко 

веће 

Школски 

одбор 
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докумената установе, анализа и 

извештаја о раду школе и 

годишњем плану рада школе 

сарадник 

Сарадња са директором и 

секретаром по питању приговора 

и жалби ученика и родитеља на 

оцену из предмета или владања 

- реаговање на основу 

Закона о основама 

система образовања и 

васпитања и 

правилника, у 

сарадњи са 

секретаром и 

директором школе; 

У складу са 

потребама 

Директор 

Стручни 

сарадник 

Одељењски 

старешина 

 

Одељењско 

веће 

Осмишљавање начина за и 

планирање активности у циљу 

јачања професионалних  

компетенција наставника 

-  упознавањем 

наставника са 

могућностима 

професионалног 

напредовања и 

стицања звања, израду 

портфолиа; 

Током целе 

године 

Директор 

Помоћник 

Тим за 

професионал

ни развој 

Наставничко 

веће 

Сарадња са директором и 

стручним сарадницима у 

организовању трибина, 

предавања, радионица за ученике, 

запослене, родитеље 

- учешће у 

организовању 

семинара, предавања, 

радионица, размена 

информација 

Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 

Директор 

Помоћник 

Стручна веће 

Тимови 

Праћење, анализа и израда 

предлога мера за превенцију 

насилничког понашања у школи 

- Вођењем евиденције и 

у сарадњи са Тимом 

за заштиту ученика од 

насилничког 

понашања, 

одељенским 

старешинама и   

директором школе 

На крају 

сваког 

полугодишта 

 

Стручни 

сарадник 

Директор 

Помоћник 

Тим за 

заштиту 

Наставничко 

веће 

Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма 

за увођење у посао наставника 

- Присуствовање на 

часовима и 

оцењивање 

Током целе 

године 

Директор 

Стручни 

сарадник 

Предметни 

наставник 

Наставничко 

веће 

7. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са образовним, 

васпитним, здравственим, 

социјалним и другим 
институцијама значајним за 

реализацију програма о-в рада 

школе  

- посете, организовање 

састанака 

- осмишљавање 

програмских 

активности за 

унапређивање 

партнерских односа 

породице, установе и 

локалне самоуправе у 

циљу подршке развоја 

деце и младих 

Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 
Директор 

Учествовање у истраживањима 

научних, просветних и других 

установа 

-  посете, организовање 

састанака 

- узимање учешћа у 

истраживањима 

Током целе 

гоСтручни 

сарадникдине 

Стручни 

сарадник 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој 

установе 

Сарадња са удружењима ‘’Деца у 

срцу’’, „Млади Ар, „Ја сам за“, 

„Фондацијом Тијане Јурић“, 

Фондацијом ‘’Ана и Владе 

Дивац’’, итд… 

- Организовање  

састанака, посета 

- Осмишљавање и 

реализација 

појединачних 

активности  

Током целе 

године 

Наставници 

Стручни 

сарадник 

Директор 

Учествовање у раду Актива 

стручних сарадника на нивоу 

- Организовање  

састанака, посета 

Током целе 

године 

Стручни 

сарадник 

Директор 



Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

Техничка школа „Милета Николић“  113 

општине и  региона - Узимање учешћа у 

истраживањима 

8. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом 

раду на дневном (Дневник рада), 

месечном и годишњем нивоу 

- Писмено или у 

електронској форми 

На почетку 

сваког месеца 

Стручни 

сарадник 
Директор 

Израда, припрема и чување 

посебних протокола, чек листа за 

праћење наставе и ваннаставних 

активности упитника на нивоу 

школе 

- Писмено или у 

електронској форми 

Током целе 

године  

Стручни 

сарадник 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој 

установе 

Стручно усавршавање 

- израда плана стручног 

усавршавања, и 

извештавање о 

реализацији 

- учешће на 

семинарима 

акредитованим од 

стране МП-е 

-  учешће у раду 

Актива стручних 

сарадника  

У складу са 

потребама и 

терминима 

организовања 

семинара и 

састанака 

Стручни 

сарадник 

Тим за 

професионалн

и развој 

 

Јелена Ристић, педагог 

Марија Ракочевић, психолог 

 

 

7.9.2 Школски библиотекар 

 

• Одговорно лице:  Настић Ана 

• Остали чланови тима : Ђорђевић Зорица, Спасић Вукосава  
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Унапређивање наставе и 

учења 

Евиденције књига које 

нису враћене на крају 

претходне школске 

године 

Упис нових чланова 

Договор са стручним 

већима око набавке 

нових уџбеника и 

књига 

Вођење евиденције о 

броју корисника 

библиотеке 

Учешће у изради 

годишњег плана рада и 

самовредновање рада 

установе 

Септембар / 

октобар 

2022. 

  

Увид у картоне 

корисника,евиден

ција нових 

чланова,разговор 

са директором и 

наставницима 

Са ученицима је 

оствариван 

контакт уз 

поштовање 

свихмера 

предвиђених 

Правилникком о 

превенцији и 

сузбијању 

Корона вируса  

Унапређивање наставе и 

учења 

Непосредан рад са 

ученицима 

Обележавање дечије 

недеље 

Вођење евиденције о 

читању књига 

Октобар 

2022. 

Континуира

но 

Осим 

непосредно

г рада са 

ученицима 

остале 

активности 

 

Издавање књига 

ученицима узу 

поштовање мера  
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појединих ученика и 

одељења 

Рад на развијању 

позитивног односа 

према читању 

Сарадња са другим 

школама,школском,нар

одном и другим 

библиотекама, 

нису 

спроведене 

због 

актуелне  

пандемије 

Корона 

вирса  

Унапређивање наставе и 

учења 

Сарадња са издавачким 

кућама 

Посета градској 

библиотеци 

Сарадња са културним 

центром Аранђеловац 

Новембар 

2022. 

Континуира

но 

активности 

нису 

спроведене 

због 

актуелне  

пандемије 

Корона 

вирса 

  

Унапређивање наставе и 

учења 

Упућивање ученика  да 

на коришћење  

енциклопедија 

лексикона и речника 

 

Подстицање 

наставника да користе 

ресурсе библиотеке 

Децембар 

2022. 

Јануар 

2023. 

активности 

нису 

спроведене 

због 

актуелне  

пандемије 

Корона 

вирса 

 

Заинтересованост 

и ученика и 

наставника 

Унапређивање наставе и 

учења 

Стварање навике код 

ученика да самостално 

налазе књиге 

Предавање о Светом 

Сави  

Јануар 

2023. 

активности 

нису 

спроведене 

због 

актуелне  

пандемије 

Корона 

вирса 

 

Заинтересованост 

ученика за 

школску славу 

Унапређивање наставе и 

учења – обнављање 

књижног фонда  

Стварање навике код 

ученика да самостално 

налазе књиге 

Предавање о Светом 

Сави  

Саствљање списка 

књига које је 

неопходно набавити да 

би ученици несметано 

могли да прате и читају 

лектиру која је 

прописана планом и 

програмом како за све 

претмете тако и са 

посебним освртом 

наматерњи језик 

Јануар  

Фебруар  

Март 

2023.т 

  

Заинтересованост 

ученика, 

наставника, 

библиотекара  

Унапређивање наставе и 

учења – обнављање 

књижног фонда  

Формирање свести и 

става ученика према 

писаном тексту – 

књизи, књизи која се 

мпже наћи у онлајн 

издању, стручним 

часописима, 

часописима етд  

Јануар  

Фебруар  

Март 

2023.т 

-наставниии 

цу већ  деци 

слали 

материјал и 

задатке 

укључивши 

их у 

активнији 

групни рад. 

 

Заинтересованост 

ученика 

.наставника, 

директора школе  

Унапређивање наставе и 

учења – обнављање 

књижног фонда  

Обавестити разредне 

старешине да апелују 

на ученике да врате 

књииге које су 

Јануар  

Фебруар  

Март 

2023.т 

  

Заинтересованост 

ученика  и 

наставника за 

реализацију 
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позајмили из 

пбиблиотеке 

Ученици који су 

избили књигу купили 

су другу заменску која 

је одоговарла плану  

наведеног  

 

➢ обнављање књижног фонда 

➢ дигитализација евиденције кљижног фонда 

➢ осмишљавање пројеката кроз које би библиотека добиа књиге или средстава  

➢  детааније упознавање ученицима са бенефитима библиотеке 

➢ омогућити да простор библиотеке буде кориштен за слободне активности и секције, а не за 

редовну наставу  
   

 

 

7.10 ТИМОВИ У ШКОЛИ 

 

7.10.1 Тим за ИОП 

 

Тим за инклузивно образовање чине: 

 

Одговорно лице: Ана Недић 

Остали чланови Тима:  

Драгана Јовановић 

Јасмина Крстић 

Милица Ракић 

Марија Ракочевић 

Милијановић Данијела 

Јован Милојевић 

Јелена Ристић,  

Матеја Јовановић 2/4 Ученички парламент,  

_________________________________ Савет родитеља 

 

Инклузија је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика кроз све 

веће учествовање у учењу, културама и заједницама и све мању искљученост у оквиру образовања и 

из њега. Инклузија обухвата промене и измене садржаја, приступа, структура и стратегија, са 

заједничком визијом која обухвата сву децу одговарајуће старосне доби и са убеђењем да је редовни 

образовни систем одговоран за образовање све деце. 

• Сва деца могу да уче и имају право на образовање и васпитање 

• Деца најбоље уче у природној вршњачкој групи. Из тог разлога треба им омогућити 

образовање у редовним предшколским, основним и средњошколским установама 

• Наставници и школе треба да прилагоде начин рада тако да излазе у сусрет  потребама 

деце 

• Некој деци, због сметње у развоју, потребна је додатна помоћ у образовању 

 

ОПШТИ ЦИЉ: Спровођење свих активности везаних за примену принципа инклузивног 

образовања утврђених законским актима као и специфичностима школе и ученика. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

• Информисање свих запослених о принципима инклузивног образовања 

• Праћење потребе за едукацијом запослених у овој области 

• Праћење и прикупљање информација о ученицимакод којих се јавља потреба за неким од 

облика пружања додатне подршке 
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• Подизање свести наставницима, стручним сарадницима за препознавање и прилагођавање 

рада у случајевима који потпадају под стандарде инклузивног образовања 

• Сарадња са свим релевантним установама и појединцима у подршци ученицима из осетљивих 

група 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

АКТИВНОСТ/ КОРАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

ИЗВЕШТАВА

ЊЕ 

Конституисање Тима за 

инклузивно образовање за 

школску 2022/23.годину 

Август 

Упознавање нових чланова 

са обавезама у Тиму и 

именовање новог 

координатора 

Чланови Тима 

Директор 

Педагошки 

колегијум 

Израда годишњег плана 

рада Тима за Инклузивно 

образовање 

Август 
Осмишљавање активности, 

давање предлога, идеја  
Чланови тима 

Директор 

Педагошки 

колегијум 

Информусање свих 

запослених о   плану рада 

Тима за текућу школску 

годину 

Август 

На седници Наставничког 

већа усмено упознавање   са 

садржајима, циљевима, и 

активностима инклузивне 

наставе. Наставници могу 

подробно да се информишу и 

на Д-диску у одељку 

Инклузивно образовање које 

је запослено свим 

запосленим 

 

Руководилац 

Тима 

Наставничко 

веће  

Пружање помоћи 

Одељењским старешинама 

у  сарадњи са родитељима 

ученика којима је потребна 

додатна подршка и 

одржавању родитељских 

састанака и добијање 

сагласности родитеља 

Септембар  

Индивидуални и групни 

разговори, давање предлога, 

сугестија, разговори са 

родитељима и указивање на 

потребе и истицање користи 

од примене ИОП-а и 

добијање њихове 

сагласности за исто, израда 

Педагошких профила 

Чланови Тима 

Одељењски 

старешина 

Родитељи 

ПП служба 

Педагошки 

колегијум 

Формирање подтимова за 

израду и примену ИОП-а 
Септембар 

Формирање тимова од  

наставника Одељењског 

већа, стручних сарадника и 

родитеља, мали ИО 

Чланови тима 

Предметни 

наставници  

ПП служба 

Родитељи 

Директор 

Одељењско 

веће  

Идентификовање ученика 

за ИОП3 
Септембар/Октобар 

Предметни наставник 

праћењем рада и 

вредновањем постигнућа 

ученика предлаже 

Одељењском већу и Тиму 

потенцијалне ученике  

Предметни 

наставници 

Директор 

Педагошки 

колегијум 

Бирање родитеља чије дете 

ради по Иопу за Савет 

родитеља 

Септембар 

На родитељском састанку 

предочити да је потребно да 

буду укључени и родитељи 

чија деца раде по ИОП-у у  

рад Савета родитеља  

Одељењски 

старешина 
Секретар 

Пружање помоћи 

Одељењским старешинама 

око формирања и рада 

вршњачке групе подршке 

Током целе године 

У оквиру одељења одредити 

ученике који ће помагати 

ученику који испољава 

потешкоће у праћењу 

наставе или имају 

поремећаје у понашању 

Чланови Тима 

Одељењски 

старешина 

ученици 

ПП служба 

Тим за заштиту 

од насиља 

дискриминациј

е и 

злостављања 

Организовање предавања 

или трибина на којима ће 
Током целе године 

Набавка едукативног 

материјала, организација 

ПП служба 

Ученички 
Директор 
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ученици излагати проблеме 

са којима се суочавају у 

школи и у настави 

предавања, позивање 

едукатора  

парламент 

 Тимом за ИО 

Посматрање напредовања 

ученика који понављају 

разред, долазе из друге 

средине, маргинализоване, 

запостављене и 

злостављане деце 

Током целе године 

Прикупљање података, 

прављење педагошких 

досијеа 

Чланови Тима 

ПП служба 

Одељењски 

старешина 

Одељењско 

веће 

Наставничко 

веће 

Јачање професионалних 

компетенција наставника 

путем: 

- Предавања 

- Саветодавно 

- Упућивањем на 

стручну литературу 

- Организовањем 

семинара 

Током целе године 

Организовање акредитованих 

семинара,предавања, набавка 

стручне литературе и 

упућивање на њих, групни и 

ндивидуални разговори 

Чланови Тима 

Тим за 

професионални 

развој  

Директор 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

 

Појачана сарадња са 

породицама које имају децу 

са тешкоћама у учењу и 

понашању 

Током целе године  

Разговор са родитељима и 

упознавање са породичним  

приликама, посета 

породицама (по потреби), 

ангажовање Центра за 

социјални рад, сарадња са 

Интересорном комисијом 

ПП служба 

Одељенски 

старешина 

Чланови Тима 

Директор 

Обележавање 

Међународног дана особа 

са инвалидитетом 

Децембар 
Организовање радионица са 

Вршњачким тимом 

ПП служба 

Чланови  Тима 

Ученици 

Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Праћење адаптације нових 

ученика 
Октобар 

Посете часова, 

разговори,сарадња са 

основним школама  

 

Одељењске 

старешине 

предметни 

наставници  

ПП служба  

Наставничко 

веће 

Планирање, спровођење  и 

праћење превенције 

осипања ученика  

Током школске 

године 

Идентификовање ученика 

који су у ризику од осипања 

путем индикатора који ће се 

делити одељењским 

старешинама 

Обезбеђивање отклањања 

физичких и комуникацијских 

препрека, прилагођавање, 

израда, доношење и 

остваривање ИОП-а  

Чланови Тима 

Одељењске 

старешине  

Директор 

Одељењска 

већа 

Педагошки 

колегијум 

Тим за 

Развојно 

планирање 

 

Помоћ у организовању 

наставе за ученике којима 

је потребна додатна 

подршка 

Током целе године 

Посета часова, прегледање 

планова и праћење 

напредовања  

Чланови тима 

Одељењска 

већа 

Тим за 

самовредновањ

е 

ПП служба 

Примена ИОП-а у 

одељењима и њихово 

вредновање 

Током целе године  

Израда припрема наставника 

које садрже задатке за 

ученике који раде по ИОП-

у., праћење и евидентирање 

потреба ученика и 

евидентирање проблема 

током  реализације плана, 

вредновање у првој години 

квартално а у каснијим 

годинама полугодишње 

Предметни 

наставници 

Чланови Тима 

Родитељи 

ПП служба 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 
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Анализа успеха 

инклузивних ученика по 

предметима на крају 

класификационих периода 

  

Новембар - јун  
Усмени и писмени 

извештаји, анализа успеха 

Тим за ИОП 

Одељењске 

старешине 

 ПП служба 

Директор 

Педагошки 

колегијум  

Праћење напредовање 

ученика и корекција истих 

После сваког 

тромесечја 

-анализа постигнућа ученика 

-израда новог ИОП-а (по 

потреби) 

-Задовољство ученика 

Чланови Тима 

Родитељи 

Наставничко 

веће 

ПП служба  

Активности везане за 

прихватање различитости, 

израда паноа, презентација 

Током целе године 

Организовање предавања, 

трибина на тему толеранције 

и различитости, реализација 

радионица 

Чланови тима 

за ИО, 

Одељењске 

старешине и 

ПП служба 

Наставничко 

веће 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминациј

е, насиља и 

злостављања 

Едукација ученика из 

редовне популације о 

сузбијању предрасуда о 

ученицима који раде по 

ИОП- у 

Током целе године 

Организовање предавања, 

набавка стручне литературе, 

помоћ приликом 

презентовања 

 

Чланови Тима, 

Наставници 

грађанског 

васпитања 

Ученички 

парламент и 

Вршњачки тим 

 ПП служба 

Наставничко 

веће 

Јачање међуресорске 

сарадње: 

-унапредити сарадњу са 

другим ОВ институцијама 

по питању инклузивног 

образовања 

-унапредити сарадњу са 

другим значајним 

институцијама и НВ 

сектором 

 

Током целе године 

Организовање поосета, 

индивидуални и групни 

разговори, заједничка 

предавања, дописи, усмени и 

писмени извештаји  

Чланови Тима  

ПП служба 
Директор 

Извештавање одељењских 

већа 
Квартално 

 

подношење извештаја о 

напредовању ученика са 

посебни потребама  

 

Чланови 

подтимова 

Наставничко 

веће 

Анализа рада Тима за ИО и 

вредновање резултата рада 

На крају I и II 

полугодишта 

Подношење усменоог и 

писменог  извештаја, 

евиденције Тима  

Чланови Тима  

Педагошки 

колегијум 

Наставничко 

веће 

Евалуација плана и предлог 

за израду плана за наредну 

школску годину 

Август 

Анализа плана рада, 

подношење извештаја, 

израда новог плана и  

Чланови Тима  Директор 
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7.10.2 Тим ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине : 

 

Одговорно лице: Биљана Милановић 

Остали чланови Тима:  

Драган Ранковић  

Дивна Симић  

Далибор Богданов  

Ракочевић Марија 

Јелена Ристић  

Павловић Александар 

Жарко Бакић  

Војин Савић 4/3 Ученички парламент,  

________________________________ Савет родитеља 

 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Анализа реализације 

плана рада Tима за  

заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања за 

претходну школску 

годину  

Август  

 

Усмени и писмени извештаји, 

излиставање мера за 

побољшање, евиденцијаТима Чланови Тима Директор 

Израда годишњег плана 

рада Тима за  заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Август 

/Септембар 

Осмишљавање активности, 

давање предлога, идеја, 

доношење плана за наредну 

школску годину 
Чланови Тима 

Школски одбор 

Директор 

Усклађивање постојећих 

подзаконских аката 

школе са Законом и 

Посебним протоколом за 

заштиту ученика од 

насиља 

По потреби 

Сарадња са секретаром 

школе, ажурирање 

Чланови Тима Секретар 

Упознавање свих 

запослених са 

Правилником о 

протоколу поступања у 

установи у одговору на 

насиље, злостављање и 

занемаривање 

Септембар 

Послати електронским путем 

Правилник 

 Запослене упознати са 

садржајем видео обуке о 

примени Правилника на 

Наставничком већу или 

слањем исте  електронским 

путем 

Чланови Тима 

  

Директор 

Наставничко веће 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Сарадња са основним 

школама (Тимом за 

заштиту ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања и ПП 

службом)  

Август 

/Септембар  

Прибављање информација о 

ученицима код којих је 

уочено ризично понашање 

(циљ ове активности није 

етикетирање деце, већ 

превентива на потенцијалну 

могућност понављања 

ризичног понашања) и 

 

 

Чланови Тима, 

 ПП служба Одељењске 

старешине 
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ученицима који су били жртве 

насиља 

Праћење рада  дежурних 

наставника и школског 

полицајца са циљем 

подизања нивоа 

безбедности ученика и 

превенције насилног 

понашања  

Током школске 

године  

Чланови Тима се делегирају  

као главни дежурни 

наставници у другој смени и 

сваки евентуални проблем 

који се дешава се пријављује 

њима. 

Редовна сарадња, и 

састанцима Тима присуствује 

припадник МУП-а 

Чланови Тима  

 

 Школски 

полицајац 

Директор 

 

Интезивирано 

информисање ученика и 

родитеља или другог 

законског заступника са 

Општим и Посебним 

протоколом као и са 

активностима Тима  

Септембар 

 

Информисање  ученика о 

правилима понашања и 

упућивање у могућност 

тражења помоћи  и подршке 

од Тима на часовима 

одељењских старешина 

Долазак једног члана Тима на 

први родитељски састанак 

прве године и упознавање 

родитеља са протоколима и 

активностима 

Чланови Тима 

Одељењски 

старешина 

Директор  

Постављање плаката с 

правилима понашања и 

саветима за ненасилну 

комуникацију по 

учионицама и 

ходницима школе као и 

прослеђивање истих 

онлајн 

Током целе 

године 

Прикупљљање података и 

материјала за плакате и 

презентације. Израда кутије 

поверења у коју би ученици 

могли да пишу своје идеје, 

сугестије, проблеме... 

Чланови Тима 

Ученички 

парламент 

Чланови 

Вршњачког тима 

ПП служба 

 

Подстицање наставника 

на похађање обука на 

Националној платформи 

„Чувам те“  

Август/Септемба

р  

Информисање о националмој 

платформи  и коришћење 

едукативног материјала са 

платформе  

Чланови Тима Наставничко веће 

Формирање и обука 

чланова вршњачког тима 

за заштиту ученика од 

насиља 

Септембар 

Одабир ученика, 

органиѕовање обуке, 

предавања, радионице 

Чланови Тима, 

Ученици 

 ПП служба 

Одељењске 

старешине 

Актив за развојно 

планирање 

Организовање 

слободних активности 

према предлозима 

Ученичког парламента 

Током школске 

године 

Спремање предавања, 

презентација набавка стручне 

литературе, осмишљавање 

активности 

Чланови Тима 

Ученички 

парламент  

Наставничко веће 

Реализација 

превентивних 

активности у циљу 

јачања компетенција за 

препознавање 

феномена трговине 

људима, ризика и 

начина заштите 

Октобар 

Осмишљавање и реализација 

радионица, предавања 

поводом обележавања 

Међународног дана трговине 

људима. Гледање и 

анализирање филма „Сестре“. 

Слање едукативног 

материјала на вибер групу 

Ученичког парламента 

Чланови Тима, 

Ученички 

парламент 

Црвени крст 

Наставничко веће 

Обележавање месеца 

борбе против болести 
Новембар 

Едукација ученика о 

психоактивним супстанцама и 

Чланови Тима 

Ученички 
Наставничко веће 
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зависности последицама њиховог 

коришћења  кроз 

 -обавезне и изборне предмете 

-пројектне школске 

активности 

-реализацијом радионица 

-ангажовањем Ученичког 

парламента 

парламент 

Обележавање 16. 

новембра -Светског дана 

толеранције  
Новембар 

Спремање предавања, 

радионице презентација 

набавка стручне литературе, 

осмишљавање активности 

Чланови Тима, 

Ученички 

парламент 

Наставничко веће 

Обележавање 

Међународног дана 

борбе против вршњачког 

насиља 

Фебруар 

Осмишљавање и реализација 

активности (радионице, 

плакати, књижевни конкурс 

са темом „Лепа реч сва врата 

отвара“...) 

Чланови Тима 

Предметни 

наставници 

Наставничко веће 

Организовање  

спортских такмичења 

између ученика и 

ученика и наставника 
Јун  

Организовање екипа, 

разговори на тему фер плеј 

навијања, организовање 

спортских дана посвећеним 

безбедном и сигурном 

школском окружењу (фудбал, 

кошарка, одбојка, стони 

тенис, рукомет) 

Чланови Тима, 

Наставници 

физичког 

васпитања 

Наставничко веће 

Тим за развојно 

планирање 

Едукација ученика о 

сексуланом насиљу, 

дигиталном насиљу и 

ризичном понашању 

ученика приликом 

употребе 

информационо-

комуникационе 

технологије 

Током школске 

године  

Имплементирање поменутих 

тема у наставни план 

(обавезних и изборних 

предмета – српски језик, 

грађанско, биологија, верска 

настава, социологија, 

филозофија...)  

Чланови тима  

Предметни 

наставници 

 Одељењске 

старешине 

 Ученички 

парламент 

Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Обезбеђивање додатних 

вештина и компетенција 

запослених, како да 

реагују и поступају када 

се криза појави у школи. 

Током школске 

године  

Упућивање запослених на 

Приручник „Психолошке 

кризне интервенције у 

образовно васпитним 

установама“ 

Чланови Тима 

Одељенске 

старешине, 

ПП служба 

Директор 

Упућивање запослених 

ученика и родитеља  на 

сајт Националне 

платформе „Чувам те“  Током школске 

године 

На првом родитељском 

састанки и на часу 

одељењског старешине 

информисати родитеље и 

ученике о платформи.  

Садржаје који се налазе на 

платформи користити у 

настави   

Чланови Тима  Директор 
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Умрежавање и сарадња 

са релевантним 

установама (спољашња 

заштитна мрежа) и 

сарадња са фондацијама 

и удружењима 

Током школске 

године по 

потреби 

 

 

 

 

Састанци, размена 

информација, прављење и 

реализација планова  

Органиѕовање радионица за 

ученике и трибина за 

родитеље и наставнике 

Чланови Тима 

Директор 

 ПП служба 

Директор 

Евидентирање и 

праћење првог нивоа 

насиља а у случају 

поновљене радње 

укључивање Тима 

Током школске 

године 

Одељењске старешине 

квартално обавештавају Тим о 

уоченим ризичним 

понашањима  

Чланови Тима 

Одељењске 

старешине 

Директор 

Наставничко веће 

Подршка ученицима, 

родитељима и 

запосленима у кризним 

ситуацијама 
Септембар и по 

потреби 

Упознавање са упутствима и 

поступањима у кризним 

ситуацијама и упућивање на 

приручник „Психолошке 

кризне интервенције у 

образовно-васпитним 

установама“ 

Чланови Тима за 

заштиту 

ПП служба 

Директор 

Наставничко веће 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Континуирано 

евидентирање  и 

праћење свих врста 

насиља 

Током школске  

године  

Вођење евиденције, прављење 

педагошких досијеа за 

ученике  

ПП служба 

Чланови Тима 

Одељењски 

старешина 

Директор  

Препознавање ризика од 

потенцијалног 

укључивања ученика у 

ланац 

трговине људима и 

интервенција 
Током школске  

године 

Праћење, детаљна процена 

понашања и ситуације, а по 

потреби и информисање и 

укључивање других 

институција у складу са 

процедурама 

прописаним Правилником о 

протоколу поступања у 

установи у одговору на 

насиље, 

злостављање и занемаривањ 

Чланови Тима 

ПП служба 

Одељењски 

старешина 

Директор  

Поступање по 

прописаним корацима – 

редоследу поступака у 

случају интервенције: 

процена нивоа ризика, 

заустављање насиља, 

заштитне мере, 

информисање 

надлежних служби, 

праћење ефеката 

предузетих мера 

 

Током школске  

године 

 

 

Праћење прописа и Закона 

Писање извештаја, изјава, 

решења 

  

 

Чланови Тима 

Директор 

Секретар 

ПП служба 

Секретар 

Директор 
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Сарадња са: 

- надлежним органима 

унутрашњих послова 

(СУП) 

-центром за социјални 

рад 

-здравственом службом 

-јединицом локалне 

самоуправе 

Током школске  

године  

 

Усмени и писмени извештаји, 

писање изјава, дописа, 

консултације, размена 

мишљења 

Чланови Тима 

ПП служба 

Директор 

Секретар 

Директор 

Обезбеђивање подршке 

ученицима у процесу 

реинтеграције, након 

што су били изложени 

неком облику насиља 

или трговини људима  

Током школске 

године. 

Праћење ученика  и пружање 

подршке (да ли се повлачи у 

себе, да ли тражи подршку и 

на који начин, да постаје 

агресивно...) 

Педагошка документација, 

саветодавни рад, групни и 

индивидуални разговори 

Чланови Тима 

 ПП служба 

Одељењски 

старешина 

Директор 

Одељењско веће 

 

Рад са ученицима који 

врше насиље  
Током школске 

године  

Праћење детета које се 

понаша насилно (да ли 

наставља са нападима, да ли 

тражи друге жртве, да ли га 

деца одбацују, подржавају...) 

Педагошка докуметација, 

извештаји, упућивање на 

друге значајне институције 

 

Чланови Тима 

Одељенске 

старешине 

ПП служба 

Директор 

Одељењско веће 

 

Саветодавни рад са 

родитељима  

Током школске  

године  

Педагошка документација 

(приручници;, саветодавни 

рад, групни и индивидуални 

разговори 

Чланови Тима 

Одељенске 

старешине 

ПП служба 

Директор 

 

Евалуација и извештај о 

предузетим мерама над 

заштитом деце/ученика  На крају првог и 

другог 

полугодишта 

Пратити пасивне посматраче 

(да ли се обраћају 

наставницима за помоћ, ко им 

је особ од поверења, да ли се 

плаше, да ли сами 

предузимају неке акције..) 

Праћење атмосфере у 

одељењу и укључивање  

родитеља са циљем 

смањивања насиља 

Чланови Тима 

Одељењски 

старешина 

Директор 

Наставничко веће 
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ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНИТАРНОГ ПОНАШАЊА 

И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ 

 

 

Стални састав Тима за заштиту чине: 

Драган Ранковић- директор 

Јелена Ристић-педагог 

Марија Ракочевић - психолог 

Мирјана Савић-секретар 

Остали чланови се укључују за конкретне случајеве из реда наставника а може и из реда родитеља, 

Ученичког парламента, јединице самоуправе... 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ ИЗВЕШТАВАЊЕ 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Упознавање запослених 

са различитим облицима 

дискриминације и 

понашања којима се 

вређа углед, част и 

достојанство личности, 

препознавању и мерама 

за спречавање 

сегрегације 

- Упућивање 

наставника на 

Правионик о 

поступањуустанове у 

случају сумње или 

утврђеног 

дискриминаторног 

понашања и вређања 

угледа, части или 

достојанстав 

личности 

-  

Чланови Тима Септембар Наставничко веће 

Информисање родитеља 

и ученика о правима у 

образовању 

- Информисање на 

часовима одељењског 

старешине и 

родитељским 

састанцима о 

могућностима 

прилагођавања 

пријемних и 

завршних испита, о 

афирмативним 

мерама за ученике из 

осетљивих група 

- Саветодавни рад са 

родитељима (Живот и 

одрастање у 

демократској 

породици) 

Одељењске 

старешине 

ПП служба 

Септембар 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Сарадња са УП и 

реаизација активности 

на теме које се тичу 

спречавања 

дискриминаторног 

понашања као и 

подстицање толерантних 

и другарских односа у 

школи и ван ње  

- Реализација 

радионица и 

предавања на тему 

„Дискриминације, 

стереотипи, 

предрасуде“, „У 

туђим ципелама“, 

„Како се заштитити 

од дискриминације“, 

„Медијатор у 

Ученички 

парламент 

ПП служба 

Одељењски 

старешина 

Током године 

Наставничко веће 

Тим за 

међупредметне 

компетенције 
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огледалу“ 

- промовисање 

мултикултуралне, 

вишејезичне, 

интеркултуралне 

перспективе у 

образовању 

Прожимање наставних 

планова и програма 

неких предмета 

садржајима о 

дискриминацији и 

њеним последицама 

- Састанци са 

Стручним Већима  

ради прожимања у  

плановима и 

програмима садржаја 

везаних за 

дискриминацију 

(Српски језик, 

Енглески језик, 

Грађанско, 

Социологија, 

Историја...) 

Предметни 

наставници 

Август 

/септембар 

Стручна већа 

 

Укључивање родитеља 

ученика припадника 

националне мањине или 

ученика којима је 

потребна подршка у раду 

у Савет родитеља 

- Договарање на 

родитељским 

састанцима и 

подстицање родитеља 

осетљивих група да 

се ангажују у  Савету 

родитеља 

Одељењске 

старешине 

Септембар Секретар школе 

Пружање додатне 

подршке ученицима и 

родитељима из 

мањинских и осетљивих 

друштвених група, у 

случају сметњи у 

развоју, инвалидитета 

,недовољног познавања 

Српског језика 

- Укључвање у 

вршњачку групу 

- Израда ИОпа  

- Вршњачко учење 

- Индивидуални и 

групни разговори 

Одељењске 

старешине  

ПП служба  

Тим за ИОП 
Током школске 

године 

Педагошки 

колегијум 

Превазилажење 

стереотипа и предрасуда, 

развијање свести о 

опасности и штетним 

последицама 

дискриминације, 

подстицање на  

поштовање различитости 

- Активирање ученика 

из осетљивих и 

ризичних група у 

реализацију 

различитих 

активности 

- Учествовање на 

конкурсима 

- Кутија поверења 

Тим за заштиту 

Одељењске 

старешине, 

 Ученички 

парламент 
Током школске 

године 
ПП служба 

Рад са ученицима који 

трпе, чине или сведоче о 

дискриминаторном 

понашању 

- Разговори и 

саветодавни рад 

- Укључивање детета у 

вршњачку групу 

Тим за заштиту 

Одељењске 

старешине 

 ПП служба 

Током школске 

године 
Директор 

Сарадња са Центром за 

социјални рад, Домом 

здравља, МУП-ом ради 

сталног протока 

релевантних података о 

ученицима 

- Састанци  

- Организовање 

предавања, трибина  

Тим за заштиту 
Током школске 

године 
Директор 

Подстицање свести о 

значају родне 

равниоправности 

- Обрађивање ове теме 

кроз часове 

одељењског 

старешине, 

грађанског васпитања 

и друге наставне и 

Предметни 

наставници 

Тим за заштиту 

Одељењске 

старешине 

Током школске 

године 

Тим за 

Међупредметне 

компетенције 
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ненаставне 

активности 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Проверавање добијене 

информације у случају 

сумње или откривања 

дискримиације,насиља,з

лостављања и 

занемаривања 

- Разговор 

- Видео записи 

- Анкете, изјаве 

Лице коме је 

пријављено, 

Одељењски 

старешина 

Одмах по 

сазнању 
Директор 

Заустављање 

дискриминароног 

понашања и смиривање 

учесника у случају 

непосредног случаја 

-Смиривање 

ситуације, разговори, 

узимање изјава 

Сви запослени у 

школи 

Одмах по 

сазнању 

Директор 

Обавештавање 

родитеља, пружање прве 

помоћи, позивање 

лекарске помоћи, 

обавештавање полиције 

и Центра за социјални 

рад 

- На основу процена 

ситуаије извршити 

потрбнр предвиђене 

радње 

Одељењски 

старешина, 

Директор,ПП 

служба, Тим за 

заштиту 

Одмах по 

сазнању 

Директор 

Консултације у установи - Преглед видео 

записа, 

разговори са 

ученицима, 

прикупљање 

информација 

директно или 

индиректно 

Директор, 

Чланови Тима, 

Одељењски 

старешина 

Одмах по 

сазнању 
Директор 

Израда Оперативног 

плана заштите  

- План се израђује за 

конкретну ситуацију 

другог или трећег 

нивоа насиља за све 

ученике/учеснике 

насиља и 

злостављања 

Чланови Тима 

ПП служба 
Током године  

Директор 

Наставничко веће 

Педагошки 

колегијум 

Подношење пријаве 

надлежним органима 

- За сваки процењени 

ниво  

дискриминације и 

насиља 

директор установе 

подноси пријаву 

надлежним 

органима, 

организацијама и 

службама и 

обавештава Јавног 

тужиоца, 

Министарство – 

надлежну школску 

управу, у року од 24 

сата од догађаја. Пре 

пријаве обавља се 

Директор 

По потреби у 

зависности од 

конкретне 

ситуације 

Школска управа 
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разговор са 

родитељима, осим 

ако тим за заштиту, 

полиција или 

центар за социјални 

рад процене да тиме 

може да буде 

угрожен најбољи 

интерес детета и 

ученика 

Ефекти 

предузетих мера 
и активности 

- Праћење понашања 

ученика, које је 

трпело и извршило 

насиље и ученика 

који су били 

индиректно 

укључени у насиље 

(сведоци) и 

укљученост 

родитеља и других 

надлежних служби. 

Подношење 

извештаја о 

реализацији 

оперативних 

планова заштите и 

реализацији 

појачаног васпитног 

рада 

Чланови Тима 

ПП служба 
Током године Директор 

Извештавање о 

остваривању и 

ефектима 

програма заштите 

- Реализатори 

активности сумирају 

дотадашње ефекте 

рад 

Чланови Тима 

Одељењски 

старешина 

Пп служба 

Током године Директор 

Медијација у 

случају 

конфликта на 

релацији 

ученик-ученик, 

ученик- 

наставник 

- Коришћење 

медијације на 

састанцима, 

решавање 

конфликата 

Чланови Тима 

ПП служба 

Током године 

по потреби 
Директор 

Извештај о броју 

предмета, и 

решених 

конфлитних 

случајева 

- Анализа и су,ирање 

случајева 
 

На крају првог 

и другог 

полугодишта 

Директор 

Школска управа 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Појачан 

васпитни рад 

- Индивидуални 

разговори са 

актерима и 

родитељима 

Чланови Тима 

Пп служба 
Током године Директор 

Рад са 

родитељима 

- Индивидуални 

разговори са 

родитељима и 

одељењским 

Чланови Тима 

Пп служба 
Током године Директор 
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7.10.3 Тим за ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Професионални развој наставника омогућава континуирано стицање, проширивање и 

продубљивање знања, развијање вештина и способности које су релевантне за успешност наставних 

и ваннаставних активности ученика. 

 

Тим за професионални развој, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 

органа, обавља посебно следеће послове:  

1) учествује у изради аката који се односе на професионални развој ученика; 

 2) израђује пројекте који су у вези с професионалним развојем ученика; 

 3) прати реализацију одредаба прописа, Статута и других општих аката чија је примена 

важна за професионални развој ученика;  

4) сарађује са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању 

задатака из своје надлежности;  

 

Тим за професионални развој чине: 

• Јелена Милосављевић 

• Милена Вујановић Павловић  

• Ана Настић 

• Зорица Бабић 

• Марина Јовановић 

• Јелена Ристић 

• Весна Першић 

• _______________________, Савет родитеља 

• _______________________, Ученички парламент 

 

 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Упознавање нових 

чланова  са задацима 

и активностима Тима 

Август 

Размена информација, 

дискусија, 

договарање 

Милена Вујановић 

Павловић као 

претходни 

координатор Тима 

Директор 

Анализа извештаја 

рада Тима за 

претходну школску 

годину  

Август 
Састанци, дискусија, 

размена информација 
Чланови Тима 

 

Педагошки колегијум 

Тим за унапређивање 

квалитета и развој 

установе 

 

Израда годишњег Август Дискусија, Чланови Тима Директор 

старешином 

Рад са 

одељењском 

заједницом 

- Час одељењског 

старешине, посета 

часова од стране 

педагошко- 

психолошке службе, 

радионице 

Чланови Тима 

Пп служба 
Током године Директор 

Евалуација 

ефеката 

предузетих мера 

- Састанци и разговори 

са родитељима и 

Одељењским 

старешином 

Чланови Тима 

Пп служба 
Током године Директор 
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плана рада за 

школску 2022/23. 

годину 

договарање, 

планирање 

Школски одбор 

Унапређивање плана 

набавке уџбеника  
Август 

Контактирање и 

организовање 

Издавачких кућа за 

уџбенике средње 

школе 

Чланови Тима 

 

Директор 

Стручна већа 

Упознавање 

запослених са 

Каталогом сталног 

стручног 

усавршавања ОКЦ 

онлајн семинарима 

Септембар 
Електронско слање 

материјала и  линкова 
Чланови Тима 

 

Наставничко веће 

Самопроцена 

компетенција 

наставника и израда 

личних планова 

стручног 

усавршавања 

Август-Септембар 

Анкетирање, размена 

информација, 

планирање 

Чланови Тима 

Наставничко веће 

Директор 

Стручна већа 

 

Праћење планираних 

и реализованих 

активности на 

годишњем нивоу у 

оквиру 

професионалног 

развоја запослених у 

установи и ван ње 

Квартално 

Увид у годишње 

планове запослених, 

планове стручних 

Тимова, РПШ и ШП 

 

Чланови Тима, ПП 

служба 

Директор 

Педагошки колегијум 

Тим за унапређивање 

квалитета и развој 

установе 

Ажурирање 

постојећих 

портфолија 

Током године 

Свођење бројева 

остварених бодова у 

установи и ван ње у 

текућој школској 

години, преглед 

личних досијеа  и 

извештаја о стручном 

усавршавању 

Чланови Тима 

Наставници 
Директор 

Уочавање и издвајање 

циљних група којима 

је потребно додатно 

професионално 

усавршавање и 

давање предлога 

Наставничком већу  

Новембар 

Анализа обједињених 

података и давање 

прелога за 

организацију 

неопходних семинара 

у складу са 

финансијским 

могућностима и 

потребама школе 

Чланови Тима, ПП 

служба 

Директор 

Педагошки колегијум 

 

Подстицање 

Стручних већа да се 

интезивира 

реализација  угледних 

и сарадничких часова 

Током године 

 Међусобно 

одржавање 

угледних и 

сарадничких 

часова и 

упознавање 

наставника са 

иновативним 

методама или 

приступима 

Чланови Тима, 

Стручна већа 

Тим за унапређивање 

квалитета и развој 

установе 

ПП служба 

Приказивање 

стручних тема и 

литературе на већима, 

активима и 

Педагошком 

колегијуму 

Током године 

 Презентовање тема и 

литература у 

зависности од 

интересовања и 

потреба 

Чланови Тима 

Стручна већа, 

тимови, активи 

Педагошки колегијум 

Тим за унапређивање 

квалитета и развој 

установе 

 



Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

Техничка школа „Милета Николић“  130 

Планирање 

активности у оквиру 

Стручних већа 

(посете Музејима, 

позориштима,библио

теци, биоскопу...) 

Током године 

Организовање 

посета и сарадња 

са установама и 

институцијама 

Чланови Тима Директор 

Побољшање 

мотивације ученика 

за учешће на 

школским 

такмичењима 

Друго 

полугодиште 

Презентовање 

резултата са 

такмичења, 

награђивање ученика, 

јавне похвале, 

организовање свечане 

доделе на крају 

школске године 

Чланови Тима, 

Стручна Већа 

Директор 

Наставничко веће 

Школски одбор 

Савет родитеља 

 

Праћење и 

вредновање резултата 

рада Тима у школској 

2022/23.год 

Јун/јул  

Анализа спроведених 

активности и учешћа 

чланова Тима 

Чланови Тима 

 

Директор 

Тим за унапређивање 

квалитета и развој 

установе 

 

 

Кординатор Тима: Јелена Милосављевић 

 

7.10.4 Тим ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се стара о обезбеђивању и унапређивању 

квалитета образовно – васпитног рада установе; прати остваривање школског програма; стара се о 

остваривању циљева и стандарда постигнућа; развоја компетенција; вреднује резултате рада 

наставника, васпитача и стручног сарадника; прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе треба да чине представници запослених, 

родитеља, односно других законских заступника, ученичког парламента, јединице локалне 

самоуправе, односно стручњака за поједина питања. 

 

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се стара о обезбеђивању и унапређивању квалитета 

образовно – васпитног рада установе; прати остваривање школског програма; стара се о остваривању 

циљева и стандарда постигнућа; развоја компетенција; вреднује резултате рада наставникa и стручног 

сарадника; прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе треба да чине представници запослених, родитеља, 

односно других законских заступника, ученичког парламента, јединице локалне самоуправе, односно 

стручњака за поједина питања. 

 

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине: 

 

Одговорно лице: Драган Ранковић 

Остали чланови Тима: 

Драгана Михајловић  

Јелена Ристић  

Весна Димитријевић  

Марина Крстић 

Драган Швабић  

Зорица Бабић 

Ана Влајић 

Марина Ђурић 

Сузана Ђуровић 2/7 Ученички парламент,  

_________________________________ Савет родитеља 
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ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Конституисање Тима  Август 
Именовање чланова Тима и 

упознавање са надлежностима  
Чланови Тима Директор 

Израда Плана рада 

Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе за школску 

2022/23.годину 

Август-

Септембар 

Осмишљавање активности 

којима ће се Тим бавити током 

године као и подела задужења 

унутар Тима 

Чланови Тима 
Директор 

Наставничко веће 

Разматрање 

Извештаја о 

реализацији 

Годишњег плана 

Август-

Септембар 

Систематизовање података о 

активностима стручних органа 

и тимова у школи из Извештаја 

о раду и предложеним мерама 

за унапређење 

Чланови Тима 

Директор 

Педагошки 

колегијум 

Усклађивање Плана 

рада Тима за  

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе са ШП, 

РПШ и ГПРШ за 

школску 2022/23.год  

Септембар 

Консултација, дискусија, 

разматрање на састанцима ПК, 

НВ и стручних актива Чланови Тима, 

Стручни активи за 

РПШ, ШП 

Директор 

Праћење 

остваривања 

Школског програма 

Током школске 

године 

Анализом Извештаја Актива за 

развој школског програма  Чланови Тима 

Директор 

Педагошки 

колегијум 

Коришћење 

аналитичко- 

истраживачких 

података за даљи 

развој школе 

Током школске 

године 

Резутате аналитичко-

истраживачког рада корстити 

за унапређивање и развој 

школе  

Чланови Тима 
Директор 

Наставничко веће 

Формирање Тима за 

промоцију школе 
Септембар 

Именовање чланова тима који 

ће се бавити промоцијом 

школе током текуће школске 

године, у циљу повећања броја 

ученика за упис у наредну 

школску годину 

Чланови Тима 

Директор Педагог 

Директор 

Наставничко веће 

Сарадња са 

члановима тима за 

самовредновање у 

циљу развоја 

методологије 

самовредновања у 

односу на стандарде 

квалитета рада 

уставове 

Септембар 

 

Анализа и издвајање стандарда 

и индикатора квалитета рада 

установе који су релевантни за 

области самовредновања и 

планирања различитих начина 

процене остварености 

појединих индикатора (израда 

инструмента за праћење, чек 

листа, упитника, смерница за 

квалитативну анализу...) 

Чланови Тима 

Стручна већа 

Тим за 

самовредновање 

Наставничко веће 

Сарадња са тимом за 

стручно усавршавање 

у циљу праћења 

развоја компетенција 

наставника и давања 

стручног мишљења у 

поступцима за 

стицање звања 

наставника и 

стручних сарадника 

Током године 

Анализира извештаје о 

стучном усавршавању 

наставника и израђује 

смернице за даљи развој 

потребних компетенција 

наставника и мотивисање 

наставника да током рада и 

професионалног развоја 

напредују стицањем звања 

Чланови Тима Тим 

за професионални 

развој  

Директор 

Школски одбор 

Сарадња са тимом за 

каријерно вођење и 

саветовање у циљу 

Током године 

Анкетирањем ученика, 

разговором са ученицима и 

менторима, праћење ученика 

Чланови Тима ПП 

служба Ментори 
Директор 
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праћење 

задовољстава 

ученика 

организацијом и 

реализацијом стручне 

праксе кроз процес 

Дуалног образовања   

на пракси  

Праћење резултата 

ученика на 

матурском испиту, и 

поређење са 

резултатима ученика 

претходних 

школских година 

Јун 

Сарадња са члановима 

матурских комисија, 

евалуација матуре, предлагање 

мера усмерених на даље 

унапређивање ученичких 

постигнућа, сарадња са 

наставницима приликом израде 

акционих планова за 

реализацију предложених мера 

Чланови Тима 

Предметни 

наставници 

Директор 

Наставничко веће 

Укључивање у 

пројекте 

Током целе 

године 

Пријављивање и израда 

пројеката од значаја за 

унапређење школе 

Чланови Тима 

ПП служба 

Директор 

Наставничко веће 

Школски одбор 

Уређење школског 

простора и стварање 

задовољавајућих 

услова за квалитетан 

образовно – васпитни 

рад 

Током целе 

године 

 

Естетско и еколошко уређење 

школе и школског простора; 

набавка савремених наставних 

средстава, опреме  за 

лабораторије, кабинете, 

радионице, спортских 

реквизита за фискултурну 

салу,итд. 

Чланови Тима 

Стручна већа 

Педагог  

Директор 

 

7.10.5 Тим ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва обавља следеће послове:  

 

• учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и 

предузетништва; 

• израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и предузетништвом;  

•  прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена 

важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва;  

• учествује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и предузетништва;  

• сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе н аиспуњавању 

задатака из своје надлежности;  

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва чине: 

 
Одговорно лице: Марија Јевић 

Остали чланови Тима: 

Обрен Перовић 

Валентина Марковић 

Јелена Ристић 

Драган Недељковић 

Милош Томић 

Маринковић Виолета 

Прекић Страхиња 2/6 Ученички парламент,  

_________________________________ Савет родитеља 
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ПЛАНИРАНА  

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Конституисање Тима за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Август 

Именовање чланова Тима 

и координатора Тима као и 

упозавање чланова са 

задацима и обавезама  

Чланови Тима Директора 

 

Креирање плана рада Тима 

за школску 2022/23.  

Август  

Операционализација рада, 

договор, планирање, 

размена идеја 
Чланови Тима  

Школски одбор 

Директор  

Колерација са стручним 

већима   тимовима и 

активима , у циљу активног 

учествовања у планирању и 

евалуац ји планова Стручног 

већа и подстицања  

 имплементирања 

међупредметних 

компетенција у планове 

Септембар 

-Електронски путем свим 

наставницима послати 

Правилник о 

међупредметним 

компетенцијама  

-Упознати све чланове 

Стручног већа о 

активностима  Тима и 

квартално извештавати 

Тим о реализованим 

наставним и ваннаставним 

активностима 

- Сарадња са Тимовима и 

Активима у вези 

планираних активности са 

очигледним примерима 

развијања међупредметних 

компетенција 

Чланови Тима 

 ПП служба 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Израда и ажурирање базе 

припрема за час 

Током целе 

године 

 

Прикупљање припрема, 

посећивање и праћење  

часова у циљу реализације 

међупредметних 

компетенција  

Чланови Тима 

 

Директор 

Наставничко веће 

Развијање компетенција за 

целоживотно учење 

Током 

школске 

године 

Организовање едукативних 

радионица и прављење 

плаката на тему облици и 

методе учења, радне 

навике добра организација 

слободног  времена 

Чланови Тима 

Професор 

грађанског 

васпитања 

ПП служба 

Одељењске 

старешине 

Директор 

Наставничко веће 

Развијање компетенција за 

комуникацију 

Током 

школске 

године 

-Учешће на литерарним 

конкурсима 

-Учешће на  књижевним 

вечерима и организовање 

истих у школи 

- Укључивање ученика у 

рад дебатне секције 

-Организовање 

презенттације филма и 

организовање дебате на 

тему 

-Организовање предавања 

на тему вештине асертивне 

комуникације, ненаислне 

комуникације, 

толеранције... 

Предметни 

наставници 

 Одељењске 

старешине 

Професор 

грађанског 

васпитања 

ПП служба 

Директор 

Наставничко веће 
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Развијање компетенција за 

рад са подацима и 

информацијама 

Током 

школске 

године 

-Коришћење различитих 

извора информација  и 

података за презентације, 

паное 

-Прављење Инфо кутака 

(табле) за ученике са 

битним подацима везаним 

за професионалну 

орјентацију и каријерно 

вођење 

-Учешће у истраживањима 

Чланови Тима 

 Тим за каријерно 

вођење 

Ученички парламент 

Предметни 

наставници 

Директор 

Наставничко веће 

Развијање дигиталних 

компетенција 

Током 

школске 

године 

-Коришћење електронских 

платформи за учење на 

даљину 

-Организовање предавања 

на тему ризици и 

опасности при коришћењу 

ИКТ-а 

-Организовање радионица 

на тему комуникација 

путем друштвених мрежа 

Чланови Тима 

Тим за каријерно 

вођење 

Предметни 

наставници 

Директор 

Наставничко веће 

 

Развијање компетенција за 

решавање проблема 

Током 

школске 

године 

-Примена интерактивног 

учења у  проблемској 

настави  

-Самостални рад ученика 

на решевању проблема 

кроз задавање домаћих 

задатака,пројеката и 

истраживања 

Чланови Тима 

Предметни 

наставници   

Директор 

Наставничко веће 

Развијање сарадње 

Током 

школске 

године 

-У настави акценат 

стављатина групни рад 

-Рад на  пројектима кроз 

сарадњу и координацију 

активности више 

наставника, стручних већа, 

Тимова 

Чланови Тима 

Предметни 

наставници  

Директор 

Наставничко веће 

Развијање компетенција за 

одговорно учешће у 

демократском друштву 

Током 

школске 

године 

-Учествовање у 

хуманитарним акцијама 

-Обележавање 

Мађународног дана борбе 

против расне 

дискриминације и 

Међународног дана 

демократске културе 

-Организовање 

едукативних активности на 

тему дискриминације, 

толеранције 

-Активно учешће свих у 

животу школе 

-Учење засновано на 

пројектима 

-Однос традиционалне и 

савремене породице 

Чланови Тима, 

Ученички парламент 

Предметни 

наставници 

ПП служба 

Директор 

Наставничко веће 

Развијање компетенција за 

одговоран однос према 

здрављу 

Током 

школске 

године 

-Организовање предавања  

о одговорном понашању 

токомтрајање Пандемије  

- Организовање радионица, 

предавања на тему  

репродуктивног  здравља 

-Обележавање 

Међународног дана борбе 

Чланови Тима, 

Ученички парламент 

Одељењске 

старешине 

Црвени крст 

ПП служба 

Директор 

Наставничко веће 
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против ХИВ-а 

-Организовање 

едукативних активности на 

тему превенцији болести 

зависности 

-Обележавање Дана 

пешачења 

-Организовање спотских 

активности и турнира 

-Учествовање у акцијама 

добровољног давања крви 

Развијање компетенција за 

одговоран однос  према 

околини 

Друго 

полугодиште 

-Обележавање Дана 

планете Земље и Дана 

заштите животне средине  

-Укључивање у акцију 

уређењу школског 

дворишта и учионица 

-Обележавање 

Међународног Дана без 

аутомобила 

Чланови Тима 

Ученички парламент 

Професори 

Стручног већа 

Хемије и неметала 

Директор 

Наставничко веће 

Развијање естетичке 

компетенције 

Током 

школске 

године 

-Организовање креативних 

активности у оквиру рада 

наставе ликовне културе  

Чланови Тима, 

Ученички парламент 

Стручно веће 

друштвених и 

хуманистичких 

наука 

Директор 

Наставничко веће 

Развијање предузимљивости 

и предузетничке 

компетенције  

Током 

школске 

године 

-Учешће ученика у 

волонтерским акцијама 

-припремање ученика за 

конкурисање на тржиште 

рада (писање радне 

биографије, мотивационог 

писма 

-Организовање посета 

локалним компанијама 

-Обележавање Дана 

девојчица 

-Оспособљавање ученика 

за планирање, 

осмишљавање и 

реализацију пројеката 

Чланови Тима 

Професори 

грађанског 

васпитања и 

предузетништва  

Директор 

Наставничко веће 

Сарадња са локалним 

предузетницима који су 

укључени у програм 

Дуалног образовања 

Током 

школске 

године 

Ученици на часовима 

практичне наставе израђују 

предмете које користе 

предузећа укључена у 

програм Дуалног 

образовања  

Наставници 

практичне наставе 
Директор 

Сарадња са релевантним 

установама и хуманитарним 

организацијама 

 

Током 

школске 

године 

 

На радионицама ученици 

са предметним 

наставницима одређене 

струке активно учествују у 

изради радова које касније 

излажу на продајним 

изложбама 

Чланови Тима, 

Предметни 

наставници  

Директор 

Стручна већа 

Праћење, вредновање и 

извештавање  резултата рада 

Тима у школској 2022-23.  

Јун/јул. 

 

 

Аналаиза спроведених 

активности и учешћа 

чланова Тима 

Чланови Тима 

Школски одбор 

Директор 

Педагошки 

колегијум 
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7.10.6 Тим ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

 

План Тима за каријерно вођење и саветовање донет је у складу са Правилником о ближим 

условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој 

школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању („ Службени гласник РС“, број 2 од 

16.јануара 2019.године). 

Активности Тима за КВиС су да: 

1) учествује у припреми дела Школског програма и дела Годишњег плана рада школе који 

се односи на активности каријерног вођења и саветовања и прати њихово остваривање; 

2) организује и спроводи активности саветовања, информисања и обучавања за вештине 

управљања каријером у складу са Стандардима и кроз међупредметно повезивање исхода 

и садржаја различитих предмета; 

3) обавља активности ради распоређивања ученика за учење кроз рад, у складу са 

правилником којим се уређује распоређивање ученика за учење кроз рад; 

4) континуирано прати задовољство и мотивацију ученика и послодаваца током учења 

кроз рад; 

5) оснажује и подржава ученика у идентификовању и документовању (у даљем тексту: 

портфолио) искуства и користи од учења кроз рад као и посебних постигнућа и успеха, и 

подстиче ученика да на основу искуства учења кроз рад планира и поставља даље циљеве 

каријерног развоја; 

6) процењује и вреднује програм каријерног вођења на основу остварености исхода 

вештина управљања каријером, у складу са Стандардима; 

7) остварује сарадњу са другим тимовима у школи, Привредном комором, Националном 

службом за запошљавање, привредним субјектима и високошколским установама у 

процесу планирања активности каријерног вођења и саветовања и развија мрежу спољних 

сарадника и организација, ради усмеравања ученика према индивидуалним потребама и у 

њиховом најбољем интересу; 

8) сарађује са тимом за професионалну орјентацију основне школе ради успостављања 

континуитета пружања услуга каријерног вођења и саветовања и информисања ученика и 

њихових родитеља o могућностима школовања на образовним профилима у дуалном 

образовању, условима и контексту у којем се реализује учење кроз рад код послодавца. 

Тим за каријерно вођење и саветовање чине: 

 

Одговорно лице: Наташа Петровић  

Остали чланови Тима: 

Швабић Ђорђе 

Маријана Илић 

Марија Ракочевић 

Предраг Петровић 

Биљана Радивојевић 

Александра Пауновић 

Мирослав Радоњић 

Драгана Турковић 

Анђелка Павловић 4/4 Ученички парламент,  

____________________________________ Савет родитеља 
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ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Конституисање Тима Август 
Упознавање са задацима и 

обавезама Тима 
Чланови Тима Директор 

Израда годишњег Плана 

рада за школску 2022-23 
Август 

Осмишљавање 

активности,давање 

предлога, идеја,договор 

Чланови Тима  
Школски одбор 

Директор 

Информисање запослених 

о активностима Тима и 

плану рада за текућу 

годину 

Септембар 

Координација и сарадња 

са стручним већима, 

активима и Тимовима 

Извештавање, слање 

дописа, размена идеја, 

осмишљавање активности 

Чланови Тима  

Наставничко веће 

Педагошки 

колегијум 

Распоређивање ученика за 

учење кроз рад 
Септембар 

Интервјуисање 

Анкетирање 

Чланови Тима 

представници 

послодаваца 

Директор 

Праћење постигнућа 

ученика после завршетка 

школовања 
Друго 

полугодиште 

Прикупљање података од 

стране Одељењског 

старешине, прављење 

извештаја и базе података 

о ученицима и анализа  

Чланови Тима 

Одељењске 

старешине, ПП 

служба 

Директор 

Педагошки 

колегијум 

Наставничко веће 

Часови одељењског 

старешине о темама 

везаним за каријерно 

вођење и саветовање Током целе 

године 

Координација са 

одељењским старешинама 

у вези са организовањем 

радионица из Приручника 

Каријерно вођење и 

саветовање, индивидуални 

и групни разговори са 

заинтересованим 

ученицима 

Чланови Тима, ПП 

служба, Одељењске 

старешине 

Директор и 

помоћник 

директора 

ПП служба 

Упознавање ученика  са 

могућностима образовања 

и запошљавања  
Током целе 

године 

Прављење Инфо кутка 

Индивидуални и групни 

разговори 

Размена информација 

путем друштвених мрежа  

Чланови Тима 

Ученички парламент, 

Представници 

Националне службе 

за запошљавање 

Директор и 

помоћник 

директора 

ПП служба 

Организовање стручних 

посета привредним 

субјектима и фирмама 

Почетком 

школске 

године  

Реални сусрети 

Организовање посета  

практичне , блок наставе и 

професионалне праксе 

Чланови Тима 

Стручна већа 

Директор  

  

Организовање посете 

сајмовима (Сајам рехнике, 

науке, образовања, 

енергетике, заштите 

животне средине...) 

Током 

школске 

године 

Реализација посета  
Чланови Тима 

Стручна већа 
Директор 

Оспособљавање ученика за 

процедуре пријављивања 

на конкурс 

Током целе 

године 

Прављење радне 

биографије, мотивационог 

писма   

Чланови Тима, 

Предметни 

наставници 

(предузетништво 

грађанско) 

ПП служба 

Ширење мреже подршке у 

локалној заједници и међу 

свим заинтересованим 

актерима 

Друго 

полугодиште 

Организовање реалних 

сусрета, посета у школи, 

организовање Дана 

девојчица, радионице 

ТИм ѕа КВИС, 

Национална служба 

за запошљавање, 

Канцеларија за 

младе, привредни 

субјекти, родитељи 

Директор  

Педагошки 

колегијум 

Сарадња са Тимовима за 

професионалну 

оријентацију основних 

Април-Мај  
Организовање Дана 

отворених врата у школи 

и компанијама, 

Чланови Тима, ПП 

служба,Представниц

и Тимова ОШ, Тим 

Директор  

Педагошки 
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7.10.7. Тим за ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

 

Циљ овог Тима је да се школа представи и промовише на најбољи начин. Обавезе Тима су да 

учествује у Плану и реализацији промоције школе на сајмовима образовања и посетама основним 

школама. Сарадња  са органима школе и субјектима ван школе на испуњњавању задатака из своје 

надлежности и планирању неопходних услова за промоцију школе и образовних профила које школа 

нуди. 

 

Чланови Тима су: 

Јасмина Крстић 

Александар Павловић 

Маријана Илић 

 
ПЛАНИРАНА  

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Конституисање Тима Септембар 

Именовање чланова и 

упознавање са задацима и 

циљевима овог Тима 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Директор 

Креирање плана рада Тима за 

школску 2022/23. 
Септембар 

Операционализација рада, 

осмишљавање активности 

за следећу годину 

Чланови Тима Директор 

Отварање Инстаграм 

странице и редовно 

ажурирање сајта и фб 

странице 

Септембар и 

токо целе 

године 

Праћење дешавања 

везаних за наставу и 

ваннаставне активности,  

прикупљање материјала, 

информација, података и 

објављивање истих 

Чланови Тима 

Стручна већа 

Предметни 

наставници 

Директор 

Планирање и учешће на 

сајмовима образовања 

Током 

школске 

године 

Узимање учешћа на 

сајмовима, организовање 

и презентовање 

образовних профила на 

креативан и интересантан 

начин 

Чланови Тима 

 
Директор 

Израда презентације или 

филма  о школи  

Децембар/Ма

рт 

Укључивање ученика у 

израду презентације или 

филма, осмишљавање 

слогана за промоцију 

Чланови Тима 

Фото секција 

Наставници 

информатике 

Директор 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

школа ради успостваљања 

континуитета пружања 

услуга каријерног вођења 

презентовање школе и 

образовних профиа на 

родитељским састанцима  

за промоцију школе колегијум 

 

Посете представника 

факултета и виших школа  

и подела пропагандног 

материјала 

Друго 

полугодиште  

 

Организовање посете, 

предавање, раѕмена 

искуства, давање 

информација, дељење 

брошура  

Тим за КВИС, 

Одељењске 

старешине, 

представници 

факултета и Високо 

струковних школа 

Директор и 

помоћник 

директора  

Посета ученика 

високошколским 

установама 

Друго 

полугодиште 

Органиѕовање посете, 

обиласка високо 

образовних установа, 

прикупљање информација 

Тим за КВИС, 

Одељењске 

старешине, 

представници 

факултета и Високо 

струковних школа 

Директор и 

помоћник 

директора  

Анализа реализације плана 

рада Tима за  каријерно 

вођење и саветовање за 

претходну школску годину  

Јун/Јул 

Усмени и писмени 

извештаји, излиставање 

мера за побољшање, 

евиденцијаТима 

Чланови Тима 

Директор и 

помоћник 

директора 

Школски одбор 
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школе Ученици установе 

Израда флајера и постера за 

упис у школску 

2023/24.годину 

Март/Април 

Скупљање материјала и 

битних информацијао 

образовним профилима, 

осмишљавање дизајна 

Чланови Тима, 

Наставници 

информатике 

Директор 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Посета наше школе 

основним школама 
Фебруар 

Организовање посете 

основним школама и 

упознавање основаца са 

образовним профилима 

који се нуде 

Чланови Тима 

Ученици  

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Посета основних школа 

нашој школи 
Април 

Упознавање будућих 

средњошколаца са 

образовним профилима . 

школским простором и 

атмосфером на часовима. 

Разговори са 

наставницима и 

ученицима 

Чланови Тима 

Предметни 

наставници 

Ученици  

Директор 

Сарадња са локалним 

медијима 

Током 

школске 

године 

Учешће у 

емисијама,редовно 

информисање и 

објављивање значајних 

дешавања у школи, 

промовисање резултата и 

успеха ученика.  

Чланови Тима 

Директор  
Директор 
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8. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

 
8.1. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

На основу члана 115. и 116. Закона о основама система образовања и васпитања, орган 

управљања школом је школски одбор, који именује Скупштина општине. Школски одбор има 9 

чланова од којих је трећина из редова запослених у школи, три представника родиеља и три 

представника Локалне самоуправе. 

Председник и чланови школског одбора именују се за период од четири године. 

Школски одбор, као орган управљања између осталог: доноси статут школе, усваја годишњи 

план рада школе, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, расписује конкурс за именовање 

директора, одлучује о коришћењу средстава за инвестиције, као и све друге послове који, су утврђени 

законом, статутом школе и актом о оснивању. 

 

За школску 2021/2022.годину Школски одбор је своје редовне активности програмирао на 

следећи начин: 

Ред. 

бр 
ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

1 

Доноси статут, правила 

понашања у установи и 

друге опште акте и даје 

сагласност на акт о 

организацији и 

систематизацији  послова 

Статут –приступити измени акта 

ако настане потреба за тим, 

Правила понашања  

-приступити доношењу или  

измени акта ако настане потреба 

за тим, Акт о систематизацији  

-Разматрати Акта, дати 

сагласност на Акт и упутити га 

Председнику општине на 

сагласност,уколико буде потребе 

за овом процедуром  

током године по 

потреби  

услед статусних 

промена,  

промена у домену 

правила понашања 

и  

услед промена у 

организационојстр

уктури запослених  

Директор, 

Председник УО, 

секретар 

 

2 

Доноси програм, развојни 

план,годишњи план рада, 

усваја извештаје о 

њиховом 

остваривању, вредновању 

и 

самовредновању 

Разматраће и усвојити Годишњи 

план рада за радну2019/2020. 

годину и Извештај о реализацији 

-васпитно образовног рада за као 

и реализацији наведених аката, 

као и извештај о вредновању и 

самовредновању; 

ГПР-рок  

15.септембар и у 

току  

годину по потреби 

директор,  

председник УО, 

секретар 

тим за развојно  

планирање, 

стручнаслужба, 

тим за  

самовредновања 

3 

Финансијски план и 

извештај о пословању, 

годишњи обрачун и 

извештај о извођењу 

излета , односно зимовања 

 

Утврдиће прво нацрт, па предлог 

Фин. плана за 2022. годину, 

након тога разматраће и усвојити 

Финансијски план за 2022. год 

након доношења одлуке о Буџету  

Општине 

Аранђеловац за 2022.год, 

разматраће и усвајати Извештаје 

о реализацији Фин.  

плана за 2019годину, такође ће 

разматрати и усвајати Извештаје 

о реализацији  излета и 

екскурзија 

Доносиће одлуке о битним 

питањима за финансирање  

установе 

Током  

године по  

потреби,  

периодично  

у складу са  

буџетким  

календаром 

 

директор,  

председник УО,  

секретар, 

служба 

рачуноводства  

 

 

4 

Разматра поштовање 

општих принципа, 

остваривање циљева 

образовања и васпитања и 

Разматрање  

извештаја рада  

органа, служби,  

тимова установе 

Периодично  

и по потреби  

 

Директор, 

Председници  

органа 

установе 
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стандарда постигнућа и 

предузима мере за 

побољшање услова рада и 

остваривање образовно 

-васпитног рада 

 Секретар, 

Службе  

установе, 

Тимови  

установе 

5 

Доноси план 

стручног 

усавршавања 

запослених и 

усваја извештај о његовом 

остваривању 

Разматраће и увојити предлог  

плана стручног усаврашавања  

запослених, као и извештај о  

остваривању истог  

План –дo 

15септембра  

2019. год 

Извештај о 

оставривању истог 

-до септембра  

2022 год 

Директор, 

Секретар,  

стручна служба 

6 
Oдлучује по жалби, 

на решење директора 

ШО је другостепени орган који 

одлучује по жалбама, тј  

приговорима  

По потреби у  

току године 

Директор, 

Секретар 

 

9 
Рад 

директора 

Разматраће и усвајати извештаје 

о раду директора Доносиће 

одлуке о правима, обавезама и  

одговорностима директора 

Континуирано 

 током целе  

године, а најманје 

два пута годишње  

директор 

,секретар 

10 
Oстали послови и задаци 

ШО 

Разматраће и доносити одлуке о 

свим другим питањима из своје 

надлежности, према потребама у 

току радне, 

године у складу са законом и 

Статутом установе 

Континуирано 

 током целе године 

 

Директор, 

Службе  

установе, 

Спољни  

сарадници, 

Органи локалне  

самоуправе 

 

8.2. СЕКРЕТАР ШКОЛЕ 

 

План рада секретара школе заснива се на обавезама утврђеним Законом о средњем образовању 

и васпитању, Законом о основама система образовања и васпитања, Статута школе и другим 

нормативним актима школе и Годишњим планом рада школе. 

У свом плану, секретар има следеће послове и задатке: 

• Нормативно правни послови као и праћење примене Закона о основама система образовања и 

васпитања и Закона о средњој школи у области образовања и стручног усавршавања. 

• Послови из областо кадровске службе 

• Праћење и организација ваннаставног особља 

 

Ред. 

бр 
ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

1 

Израда нацрта 

статута, колективних 

уговора и других 

општих аката 

Приступити изради предлога измене 

и допуне општих аката уколико 

настане потреба за  

истим услед измене законских аката 

Током године по 

потреби 

директор, 

помоћник 

директора, 

финансијска 

служба  

радници, 

педагог,психолог, 

Школски  одбор 

 

 

 

 

2 

Праћење и спровођење 

поступака доношења 

општих аката и правно-

стручна помоћ и обрада 

тих аката, од нацрта до 

објављивања коначних 

текстова 

Редовно праћење законских и других 

аката који се примењују у раду 

школе, вршење припремних и  

др.радњи у поступку доношења  

општих аката од израде нацрта па до 

објављивљња коначних текстова 

 

Током године по 

потреби 

директор,  

помоћник 

директора, 

финансијска 

служба 

Школски  одбор 
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3 

Израда свих врста 

уговора 

Израду свих врста 

уговора (уговора о раду, уговора 

остручном оспособљавању,  

уговори практичне наставе, уговора 

о делу, уговора опривременим и  

повременим пословима, уговор о 

куповини роба и услуга...и др. 

Уговори), прикупљање и обрада 

података како би се приступило 

изради уговора 

Tоком године по 

потреби и 

директор, 

помоћник 

директора, 

финансијска 

служба,  

радници, 

друга уговорна 

страна 

4 

Праћење законских и 

других прописа и 

указивање на обавезе 

које проистичу из њих 

Свакодневно праћење прописа и  

обавештавање директора, органа  

установе и запослених на обавезе 

које проистичу из њих 

Свакодневно 

Директор, 

Адекватан  

програм који  

омогућава  

свакодневни  

приступ  

ажурираној бази  

свих прописа 

5 

Праћење примене 

статута, колективних 

уговора и других 

општих аката и 

припремање предлога за 

измене и допуне и 

давање тумачења тих 

аката 

Редовно праћење примене наведених 

аката, тумачење кроз свакодневну 

примену и као  

резултат предлагање измена по 

потреби 

 

Током године 

по потреби 

Директор, 

Запослени, 

Спољни  

сарадници, 

Органи локалне  

самоуправе 

 

6 

Заступа, остварује 

сарадњу и представља 

Школу пред надлежним 

државним органима и 

судовима у оквиру 

писаног овлашћења 

датог од стране 

директора Установе 

Писање поднесака,  

дописа, обавештења, одговарање на 

захтеве наведених органа и 

институција институција, као и 

сарадња и предузимање  

правних радњи личним присуством 

Током године 

по потреби 

Директор, 

Финансијска 

служба , 

стручна служба  

7 

Школски  одбор, 

Савет родитеља 

и други органи установе 

 

Припрема материјала и позива и  

присуствовање седницама ШО,СР и  

других органа у Установи ради  

давања објашњења, тумачења и 

вођења записника,Вођење и 

одлагање  

докуметације за наведене органе 

установе 

Континуирано 

током  целе 

године 

 

 

 

Директор, 

Председници  

органа  

установе,  

Финансијска  

служба, 

Стручни  

сарадници  

и  

други по  

потреби 

 

Припрема ШО,СР  

материјале из домена рада служби 

Установе,стара се о спровођењу 

Одлука донетих на ШО, 

Континуирано 

током  целе 

године 

Обвљање правно-техничке послове 

око избора за органе установе  

По потреби у току 

године 

8 
Запослени,радни односи 

и права запослених 

Обављање стручних 

иадминистративно-техничких 

послова у вези са 

заснивањем,престанком радног 

односа, распоређивањем и  

другим променама статуса 

запослених,упућивање запослене у 

њихова права, обавезе и 

одговорности из радног односакоје 

проистичу из закона и општих аката 

установе,врши пријем  

писаних захтева запослених и  

Континуирано 

током  целе 

године 

 

Директор 

,запослени,финанс

ијска служба 
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обрађује исте,у складу са  

постојећим прописима  и др 

9 Јавне набавке 

Пружа стручну помоћ, води  

поступак јавних набавки у установи 

и учествује у изради  

Плана набавки, конкурсне  

документације,председава  

комисијама за јавне набавке, и све 

друге активности у складу са 

Законом о ЈН Правилником о 

поступку о поступку јавне набавке у 

установи,води евиденцију набавки и 

доставља извештаје 

Управи за јавне набавке   

Током године у 

складу са Планом 

јавних набавки 

Директор, 

Финансијска  

служба, стручна  

служба, 

Руководиоци 

служби   

установе,органи  

установе,  

зпослени 

 

10 
Израда статистике из 

свог делокруга рада 

Сачињавање  извештаја, израда  

статистике праћењем рада  

органа установе и анализом 

доступне документације 

 

Континуирано 

током  целе 

године 

 

Директор, 

Финансијска  

служба, стручн 

служба, 

Руководиоци 

служби,органи  

установе, 

зпослени 

 
8.2.1. План стручног усавршавања секретара 

 

Облик стручног усавршавања Област Време 

Учешће на стручним семинарима и сертификоване 

обуке 

Јавне набаке, примена Закона и 

подзаконских аката и пракса 
Током године 

Учешће на сусретима рачуновођа и правника 

образовних установа који обухватају предавања 

семинарског и радионичарског типа,из области радног 

законодавства 

Радно законодавство Током године 

Учешће на једнодневним семинарима и 

саветовањима(Место одржавања Београд,Крагујевац) 

Област примене прописа из 

области:предшколског образовања и 

васпитања, јавних набавки (планови, 

извештавање, портал...), 

радног законодавства 

, 

Области интересовања 

У предстојећим условима рада који ће бити 

организовани у складу са новим законима који 

регулишу радне односе и рационализацију јавног 

сектора, степен незадовољста радника ће расти. У вези 

са тим имам интересовања да похађам семинар 

или обуку која ће се односити на положај запослених у 

новонасталим условима, правни положај запослених, 

као и предупређење и решавање спорних питања из 

поменутих области. 

Постоји  интересовања за похађањем обука или 

семинара на тему правни аспекти, права, обавезе 

одговорности учесника занемаривања и злостављања 

деце (положај деце, родитеља, државних органа и 

институција) 

Рационализација у јавном сектору. 

Занемаривање и злостављање деце. 
Током године 
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8.3. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 
На основу члана 126 Закона о основама система образовања и васпитања директор је одговоран за 

законитост рада и за успешно обављање делатности установе. Директор за свој рад одговара министру и 

органу управљања. Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:  

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;  

2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење 

спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног 

рада;  

3) је одговоран за остваривање развојног плана установе;  

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и 

наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;  

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;  

6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких 

активности ученика;  

7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и 

педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних 

сарадника;  

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника;  

9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;  

10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. овог закона;  

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника, 

као и других инспекцијских органа;  

12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у 

оквиру јединственог информационог система просвете;  

13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно друге 

законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад установе у 

целини;  

14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без 

права одлучивања;  

15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;  

16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе и 

саветом родитеља;  

17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе;  

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим 

законом;  

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;  

20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и 

запослених, у складу са овим и другим законом;  

21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом;  

23) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;  

23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом. У случају привремене одсутности или 

спречености директора да обавља дужност, замењује га наставник, васпитач или стручни сарадник у установи 

на основу овлашћења директора, односно органа управљања, у складу са законом. 
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1. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ РАДА 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

/ САРАДНИЦИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда плана рада за школску 2022/23. / 

Уз консултације са ПК и Тимом за обезбеђивање квалитета и 

развој установе, дефинисати приоритетне задатке и начин 

рада у наредној школској години 

Август и септембар 

2022. год. 

Планирање и праћење израде Годишњег плана рада 

школе и упућивање Школском одбору на усвајање 

након разматрања на Наставничком већу, Савету 

родитеља и Ученичком парламенту 

Руководиоци СВ, СА за РПШ, 

педагог, психолог, помоћник 

директора 

У сарадњи са руководиоцима стручних већа, актива и 

тимова, помоћником директора, организаторима ПН и 

стручним службама, поделом задужења и праћењем рокова 

израде, обезбеђивањем потребних информација 

Август и септембар 

2022. год. 

Планирање развоја установе у следећој школској 

години. Планирање и праћење израде акционог плана за 

реализацију Развојног плана школе за школску 2022/23. 

годину 

Руководиоци СВ, СА за РПШ, 

педагог, психолог, помоћник 

директора 

Сагледавање потреба наставника, ученика и родитеља и 

учествовање у изради акционог плана СА за РПШ 
Јун - септембар 2022 

Планирање, праћење, усклађивање са РПШ и израде 

ГПРШ 

Помоћник директора и 

руководиоци СВ и СА 

Подела задужења, дефинисање и праћење рокова израде, 

праћење усаглашености са РП школе и обезбеђивање 

потребних информација 

Август и септембар 

2022. год. 

Организација установе Помоћник директора 

Усаглашавање организационе структуре са процесима у 

школи и описом појединих радних места додељивањем 

послова и задужења запосленима у складу са њиховим 

компетенцијама, делегирање запосленима задатака и обавеза. 

Координирање рада стручних органа, тимова и 

организационих јединица и појединаца. Обезбеђивање 

ефикасне комуникације на свим нивоима. 

Август – септембар 

Развијање и реализација система осигурања квалитета 

рада установе 

Tим за обезбеђење квалитета 

и развој установе 

Израда процедура управљања квалитетом, подела задужења, 

праћење процеса самовредновања, праћење рада тимова, у 

сарадњи са тимом за обезбеђење квалитета и развој установе 

Септембар 2022. И 

током школске 

године 

Планирање стратегије дугорочног развоја школе 
Помоћник директора и 

руководиоци СВ 
Сагледавање потребе корекција и усклађивања 

Јун - септембар 2022 

и континуирано 

Планирање набавке нових наставних средстава,  

организациони послови на обезбеђењу материјално –

техничких услова за образовно - васпитни рад 

Председници стручних већа 

Сагледавање потреба СВ и могућности школе,   сагледавање 

и анализа  расположивих наставних средстава са посебним 

освртом на наставна средстава која развијају дигиталне 

компетенције код ученика и наставника  

Август, септембар 

2022. и периодично у 

току године 

Планирање и стварање услова за реализацију наставе на 

даљину 

Помоћник директора и 

педагог 

У складу са ближим условима за реализацију наставе на 

даљину које утврђује министар и развојним планом 

Август 2022. и током 

школске године 

Информисање запослених о стручним упуствима 

добијеним од Министарства просвете и Завода за јавно 

здравље везана за организацију наставе за време 

пандемије 

Помоћник директора и 

педагог 

• У сарадњи са Помоћником и стручним сарадницима 

организовање састанака и прослеђивање информација о 

мерама за време пандемије 

По потреби 



Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

Техничка школа „Милета Николић“  146 

Координација свих активности у вези са реализацијом 

пројеката у школи 
Помоћник директора 

У складу са планом пројекта, поделом задужења, 

реализацијом и праћењем активности планираних пројектом 
По потреби 

Планирање стручног усавршавања запослених и 

професионалног напредовања 
Тим за стручно усавршавање 

Размаатрање организовања акредитованих семинара и 

радионица у школи, планирање и праћење напредовања и 

усмеравње наставника на усавршавање 

Континуирано 

Планирање  и праћење иновације у васпитно-

образовном раду   

Унапређење редовне, допунске и додатне наставе, 

развој секција, прилагођење темпа рада потребама 

ученика 

Педагог, психолог, Тим за 

самовредновање, помоћник 

директора 

Праћење иновација у  васпитно-образовном раду анализом 

одржаних часова и праћењем напредовања ученика и мера 

које наставници уводе да би обезбедили напредовање 

ученика 

Континуирано 

Планирање и организовање редовне, допунске и 

додатне наставе – израде распореда за школску 2022/23. 

годину за све облике наставе и ваннаставних 

активности 

Помоћник директора 

Подела предмета на наставнике, израда распореда часова на 

основу те поделе, организација одељења по учионицама, 

израда распореда додатне, допунске наставе и часа 

одељењског старешине, организовање свих облика васпитно 

- образовног рада током године у складу са ГПРШ  

Усаглашавање распореда свих облика васпитно-образовног 

рада са локалним превозницима 

Август, септембар 

2022. 

Током школске 

године 

Планирање и праћење превенције насиља у школи и 

активно учешће у раду Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

у оквиру посебног протокола за заштиту деце од 

насиља, злостављања и занемаривања 

Педагог, психолог, Тим за 

заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, 

школски полицајац, секретар, 

помоћник директора 

Праћење примене Правилника о правилима понашања у ТШ 

и планирање и праћење реализације радионица у школи за 

конструктивно превазилажење конфликта и сукоба, јасно 

дефинисање улоге дежурног наставника 

Континуирано 

Унапређење и праћење рада Тимова за подршку 

ученицима  

Педагог, психолог, Тим за 

самовредновање, Тим за 

праћење ученичких 

постигнућа, помоћник 

директора 

Помоћ у раду, присуство састанцима, предлог мера за 

побољшање пружања подршке ученицима 
Континуирано 

Помоћ ученицима у остваривању њихових права и 

дужности, ученицима путницима, социјално 

угроженима, даровитим, као и онима с проблемима у 

учењу или прилагођавању на школски кућни ред 

ПП служба, одељењске 

старешине 

У складу са запажањима наставника, стручних служби и 

органа или на основу обраћања ученика и/или родитеља, 

директор ће предузимати активности у овој области 

Континуирано 

Планирање рада, руковођење и активно учешће у раду 

Наставничког већа 

Помоћник директора, 

секретар 

Израда плана рада, усаглашавање термина одржавања НВ, 

руковођење радом НВ 

Током школске 

године 

Планирање рада, руковођење и активно учешће у раду 

Педагошког колегијума 

Помоћник директора и ПП 

служба 

Израда плана рада, усаглашавање термина одржавања ПК, 

руковођење радом ПК 

Током школске 

године 

Планирање реализације самовредновања установе  
Помоћник директора и 

чланови тима 

Учешће у изради плана рада и избору области вредновања, 

присуство састанцима, пружање подршке и информација 

Септембар-децембар 

2022. Године и током 

године 

Осигурање квалитета рада кроз континуирано праћење Помоћник директора и У сарадњи са тимом за самовредновање и тимом за Током школске 
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вредновања области планирање и програмирање, 

програмирање и извештавање, настава и учење, етос, 

образовна постигнућа, подршке ученицима и 

организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима 

чланови тима за 

самовредновање 

обезбеђивање квалитета и развој установе, стручним 

сарадницима, помоћником директора, кроз извештавање и 

информисање на наставничком већу и педагошком 

колегијуму 

године 

Праћење реализације плана унапређења квалитета рада 

школе на основу Извештаја о спољашњем вредновању и 

самовредновању 

Помоћник директора и 

чланови тима за 

самовредновање и 

обезбеђивања квалитета рада 

и развоја установе 

Анализа на стручним органима, праћењем реализације 

акционог плана 
Континуиарано 

Организација извођења наставе у кабинетима и 

лабораторијама и процена искоришћености простора у 

циљу успостављања ефективнијег и ефикаснијег 

система руковођења у складу са развојним планирањем 

Помоћник директора и 

организатор практичне 

наставе и вежби у блоку 

Израда и корекција распореда часова и распореда коришћења 

кабинета и лабораторија 

Организација рада у лабораторијама и кабинетима 

Септембар 2022. и 

током школске 

године 

Организација ажурирања ЈИСП-а, праћење и контрола Помоћник директора Подела задужења, организација рада и снабдевање подацима 

Август, септембар 

2022. и током 

школске године 

Организација израде 40-о часовне радне недеље 
Секретар, помоћник 

директора 
Дефинисање задужења у оквиру 40-о часовне радне недеље Септембар 2022. 

Планирање и организација свих испита за редовне и 

ванредне ученике и испита за специјализацију 

Секретар, председници СВ, 

помоћник директора 

Координисање СВ и предлагање испитних комисија за  

матурске, завршне и разредне испите, ванредне ученике, 

полазнике једногодишњег образовања за специјализацију 

Прћење законитости рада комисија 

У складу са ГПР 

школе у коме су 

дефинисани рокови 

за ванредне ученике 

као и време 

реализације испита за 

редовне ученике 

Планирање уписа за наредну школску годину 
Помоћник директора и 

председници СВ 

Сагледавање потреба привреде општине Аранђеловац, жеља 

родитеља и ученика осмог разреда, могућности школе 

Новембар-децембар 

2022. 

Организација презентације школе ученицима основних 

школа 
Помоћник директора 

Формирање тима за рекламу школе и помоћ тиму око 

прикупљања материјала и изради плана рада 
Фебруар – јун 2023. 

Организација излета и екскурзија за ученике 

Одељењске старешине и 

стручни вођа екскурзија и 

излета 

Учешће у организацији и подела задужења око припреме и 

реализације екскурзија, стручних посета и излета 
Септембар 2022. 

Организација и праћење реализације такмичења и 

смотри ученика 

Предметни наставници и 

педагог 
Прћење организације и реализације такмичења и смотри 

Током године а 

нарочито од  

фебруара до јуна 

2023. 

Организација и усклађивање рада стручних органа у 

школи 

Помоћник директора и 

секретар 

Учешће у изради плана рада стручних органа и руковођење 

седницама Наставничких већа 

Септембар и 

периодично у складу 

са планом одржавања 
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седница НВ 

Организација прославе Школске славе и Дана школе 
Тим за организацију прославе 

Школске славе и Дана школе 

Формирање тима за организацију прославе Школске славе и 

Дана школе и помоћ тиму око организације 

Децембар 2022.-

јануар 2022. 

Учешће у раду и контрола рада Стручних актива, 

Стручних већа и Тимова у школи 
Помоћник директора 

Присуство састанцима Стручних актива,  Стручних већа и 

Тимова у школи, координација рада СВ, СА и тимова... 

Током школске 

2022/23. године 

Контрола реализације ГПРШ Помоћник директора 
Праћење реализације ГПРШ и предузимање корективних 

мера 

Током школске 

године 

Праћење и контрола реализације акционог плана РПШ Помоћник директора Праћење реализације РПШ и предузимање корективних мера 
Током школске 

године 

Праћење и контрола реализације Плана рада школе у 

условима пандемије 
Педагог, помоћник директора 

Израда Плана, ажурирање плана у складу са упутствима 

Тима за школе, ШУ и Министарства 

Август 2022. и током 

школске године 

Организовање и спровођење мера заштите здравља 

ученика и запослених  

Педагог, помоћник директора, 

секретар 

Свакодневно праћење спровођења мера од стране помоћног 

особља, дежурних наставника (дезинфекција просторија, 

дежурства, дистанца, дезинфекција руку) 

Током школске 

године 

Праћење здравственог сртања ученика и запослених и 

извештавање Школској управи 
Помоћник директора 

Свакодневно праћење у сарадњи са одељењским 

старешинама и седмично извештавање  

Током школске 

године 

Праћење припремања и примене нових наставних 

метода и примене искустава са семинара наставника и 

свих осталих запослених. 

Праћење унапређивање наставе у складу са акционим 

планом РП школе 

Педагог, помоћник директора 

У сарадњи са педагогом и помоћником директора 

континуирано прати припремање наставника за наставу, 

примену нових наставних метода, прачење напредовања 

ученика и усаглашавање  темпа рада са потребама ученика 

...кроз посете свим облицима васпитно-образовног рада и  

корективне мере 

Током школске 

године 

Праћење реализације плана стручног усавршавања 

запослених 

Руководилац тима за стручно 

усавршавање 

Увидом у извештаје СВ и тима за стручно усавршавање, 

извештавањем на педагошком колегијуму руководиоца тима 

и руководиоца СВ 

На састанцима 

педагошког 

колегијума у складу 

са планом у ГПРШ 

Праћење примене правилника о оцењивању Педагог, помоћник директора 
Увидом у књиге евиденције, увидом у евиденције 

наставника, присуство часовима утврђивања 

На сваком 

класификационом 

периоду (новембар, 

фебруар, април, јун) 

Праћење и процена реализације наставних планова Помоћник директора, педагог 

Увид у књиге евиденције, обилазак наставе, присуство ОВ, 

сарадња са педагогом, помоћником директора 

Праћење реализације наставе и наставе у блоку у одељењима 

где се настава изводи по дуалном моделу образовања 

На сваком 

класификационом 

периоду (новембар, 

фебруар, април, јун) 

Праћење понашања ученика и њихово доживљавања 

школе  

Унапређење сарадње са ученичким парламентом 

Педагог, психолог, Тим за рад 

са ученичким парламентом 

Присуство састанцима Ђачког парламента , побољшање 

сарадње ученик, родитељ, наставник 

Током школске 

године 

Праћење сарадње са родитељима и њихово 

доживљавање школе 
Савет родитеља Учествовање на седницама Савета родитеља 

Током школске 

године 

Анализа успеха ученика, успеха на Педагог, одељењске На ПК и на ОВ и НВ на сваком класификационом периоду На сваком 
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матурском/завршном испиту, успеха на такмичењима старешине, ментори, и сви 

наставници 

анализирати успех ученика, предложити и тражити предлог 

мера за побољшање успеха 

На испитном одбору анализом успеха ученика на матурским 

и завршним испитима 

класификационом 

периоду (новембар, 

јануар, април, јун) 

Контрола рада установе (свих запослених и свих 

организационих јединица) 
Помоћник директора 

Организовање процеса праћења, извештавања и анализе 

резултата рада, предузимање корективних мера 

У складу са 

планираним 

роковима 

Праћење полазних основа, измена и допуна у 

службеним и просветним гласницима 

Утврђивање поступка за примену сваке законске 

иновације, правилника или уредбе о начину школског 

пословања и образовно -васпитног деловања 

Секретар и помоћник 

директора 
Праћење измена, допуна закона, нових правилника,  Током године 

Праћење реализације, уноса и  ажурирања и свих 

података у електронски дневник 
Координатори Праћење и помоћ у прикупљању података 

Август, септембар и 

током године 

Планирање годишњих одмора запослених Секретар Припрема решења о годишњим одморима Мај 2023. 

2. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ РАДА САРАДНИЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Стварање услова за реализацију наставе и учења у 

складу са стандардима квалитета рада установе  

Педагог, психолог, помоћник 

директора 

Разматрање, предлагање и доношење мера за унапређивање 

успеха ученика 

Подстицање  сарадње и размена искустава и ширење 

примера добре праксе 

Континуирано 

Стварање услова за реализацију наставе и учења за 

време пандемије  

Педагог, психолог, помоћник 

директора 

Организовање наставе, усклађивање распореда, 

обезбеђивање техничких ресурса (рачунарска опрема, 

интернет...) 

Континуирано 

Старање о унапређивању образовно-васпитног рада 
Педагог, психолог, помоћник 

директора 

Обезбеђивање добрих услова за рад, обезбеђивање наставних 

средстава, обезбеђивање услова за усавршавање наставника 
Континуирано 

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој 

ученика 

Педагог, психолог, помоћник 

директора, Тим 

Реализацијом активности и мера Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 

сарадњи са стручним органима, тимовима и секцијама. 

Континуирано 

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој 

ученика и пружање додатне подршке ученицима у 

учењу, остваривање психо-социјалне подршке 

ученицима и родитељима за време пандемије 

Педагог, психолог, помоћник 

директора, 

Реализацијом активности и мера Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 

сарадњи са стручним органима, тимовима и секцијама, 

примена правилника и мера за спречавање заразних болести 

Континуирано 

Праћење и подстицање постигнућа ученика 

Стручни органи и стручне 

службе  и Ученички 

парламент 

Доношења мера за побољшање успеха ученика, промоција 

постигнућа ученика а нарочито успеха на такмичењима 
Континуирано 

Праћење и обезбеђивање инклузивног приступа у 

образовно-васпитном процесу 

Тим за инклузију, стручне 

службе 

У сарадњи са Тимом за инклузију и стручним службама 

реализовати програм додатне подршке у образовању и 
Континуирано 
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васпитању 

Старање о остваривању развојног плана школе Помоћник директора 

Разматрање и дискусија на Педагошком колегијуму, 

Наставничком већу, Школском одбору и другим стручним 

органима Школе.  Провера записника и присуство 

састанцима СА 

У складу са ГПРШ 

Старање о остваривању годишњег плана рада школе Помоћник директора 

Разматрање и дискусија на  Педагошком колегијуму, 

Наставничком већу, Школском одбору и другим стручним 

органима Школе. 

Континуирано 

Руковођење Наставничким већем и Педагошким 

колегијумом током школске године 

Секретар, помоћник 

директора 

Организовање и вођење седница НВ и ПК, континуирана 

комуникација са запосленима преко Вибер група, e-mail-a и 

др електронских платформи 

Периодично у складу 

са планом одржавања 

НВ и ПК 

Старање о осигурању квалитета, самовредновању, 

остваривању стандарда постигнућа и унапређивању 

рада 

ПК, секретар, помоћник 

директора 
Разматрање и дискусија на ПК, НВ и ШО Континуирано 

Праћење рада административно - финансијске и 

техничке службе  
Шеф рачуноводства Праћење рада и  руковођење радом  Континуирано 

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ РАДА САРАДНИЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Планирање и спровођење поступка пријема запослених 

у радни однос 
Секретар 

Ангажовање потребних кадрова на основу процењених 

компетенција за одређене послове, пријем у радни однос  

Септембар/октобар и 

по потреби 

Обезбеђивање услова за увођење приправника у посао Педагог 

Одређивање ментора, праћење реализације Програма 

увођења приправника у посао, одређивање плана и границе 

менторског рада; 

Провера припремљености приправника за полагање испита 

за лиценцу 

По потреби 

Подстицање професионалног развоја запослених 
Руководилац тима за 

професионални развој 

Подстицање и праћење израде личних планова 

професионалног развоја, омогућавање различитог облика 

стручног усавршавања у школи и ван на основу плана СУ 

Континуирано у 

складу са планом СУ 

Стварање позитивне атмосфере ради унапређивања 

међуљудских односа 
/ 

Давањем личног примера и постављањем високих 

професионалних стандарда, подстицање тимског рада, 

делегирање послова и задатака, охрабривање и подршка за 

остваривање очекиваних резултата 

Континуирано 

Помоћ наставницима и стручним сарадницима у сврху 

побољшања њихове ефикасности и креативности 

ПП служба, помоћник 

директора 

Директор ће обављати разговоре са запосленима у складу са 

личним и запажањима сарадника или на основу обраћања 

наставника кроз индивидуалне разговоре или у оквиру 

стручних органа 

Континуирано 

Праћење и вредновање рада запослених, мотивисање и 

награђивање за постигнуте  резултате 
Помоћник директора 

Остваривање инструктивног увида у образовно-васпитни 

рад, похваљивање и награђивање квалитетног рада у складу 
Континуирано 
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са Правилником и могућностима школе 

Посета часовима редовне наставе (2 часа 

општеобразовних предмета, 6 часова стручних 

предмета, 1 час допунске наставе, 1 час додатне 

наставе) 

Помоћник директора, 

педагог... 

У сарадњи са помоћником директора, педагогом и члановима 

Тима за самовредновање израда плана посете часовима, 

посета часовима, давање повратних информација 

наставницима 

Октобар 2022.-мај 

2023. 

Праћење реализације угледних и огледних часова Педагог и руководиоци СВ 
Посета човима, промовисање на огласној табли и сајту школе 

примере добре праксе 

Током школске 

године у складу са 

плановима СВ 

Праћење унапређивања образовно-васпитног рада 
Помоћник директора, пп 

служба 

Кроз праћење реализације огледних часова и закључке након 

анализе часова и кроз подстицање наставника на израду 

дидактичких средстава и наставних материјала, у сарадњи са 

стручним већима и тимовим 

Током школске 

године на сваком 

класификационом 

периоду 

4. САРАДЊА СА ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТИВНИМ СИНДИКАТОМ, САВЕТОМ РОДИТЕЉА И ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ РАДА САРАДНИЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Редовно извештавање ШО о свим битним аспектима 

рада школе 
Председник ШО 

Излагањем на састанцима ШО, укључивањем чланова у СА и 

тимове 

Према плану рада 

ШО 

Извештавање ШО о постигнућима ученика и мерама за 

побољшање васпитно-образовног рада 

Руководилац тима за праћење 

потигнућа ученика, помоћник 

директора 

Излагањем на састанцима ШО, укључивањем чланова ШО у 

Тим з праћење постигнућа ученика 

Према плану рада 

ШО 

Припрема материјала за одлуке ШО у складу са 

овлашћењима директора 

Секретар, помоћник 

директора 
У сарадњи са секретаром, помоћником директора и НВ 

Према плану рада 

ШО 

Припрема предлога за именовање чланова СА  и Тимова Помоћник директора 
У сарадњи са помоћником директора руководиоцима СВ и 

НВ 
Август 2022. 

Старање о благовременом подношењу извештаја о раду 

школе  
Помоћник директора 

У сарадњи са помоћником директора уз стално 

координисање Тимова, Актива и СВ у школи 

Август 2022., јануар 

2023., август 2023. 

Сарадња са синдикатом Секретар 

Омогућавање услова за рад у складу са прописима, 

позивањем на седнице ШО, образовањем одређених 

комисија 

У складу са законом 

Сарадња са локалном самоуправом 
Помоћник директора, 

секретар 

Срадња кроз контате, састанке, посете, укључивањем у рад 

тимова и СА, формалним и неформалним састанцима 
Континуирано 

Остваривање добре сарадње са основним и средњим 

школама у граду,  

Развијање сарадње са школама на националном нивоу 

Помоћник директора, педагог, 

секретар 

Повезивање са основним и средњим школама у граду 

Иницирање сарадње и разговор са школама у окружењу које 

имају иста подручја рада у сарадњи са СВ 

Континуирано 

Остваривање добре сарадње са  Здравственим центром, 

Центром за социјални рад, културним институцијама, 

Црвеним крстом... 

Педагог и психолог 

Организовање предавања и трибина здравственог центра, 

Црвеног крста 

Стално консултовање са Центром з социјални рад 

Учествовање школе у културним манефестацијама града и 

обрнуто 

Континуирано 
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Сарадња са социјалним партнерима (привредним 

субјектима у граду и националном службом за 

запошљавање) 

Помоћник директора, 

организатори практичне 

наставе, секретар 

Контактирање представника привредних субјеката у граду, 

националне службе за запошљавање 
Континуирано 

Сарадња са локалним медијима ради промовисања 

резултата ученика и наставника и рекламе школе 
Тим за рекламу школе 

Контактирање локаних медија у циљу промоције резултата 

рада ученика и наставника 

Континуирано а 

нарочито током 

другог полугодишта 

Помоћ родитељима у остваривању њихових права и 

учешћа у васпитно-образовном процесу 

Педагог, одељењске 

старешине 

У складу са запажањима наставника, стручних служби и 

стручних органа, код појачаног васпитног рада са учеником, 

или на основу обраћања ученика или родитеља, директо ће 

предузети активности 

По потреби 

Старање о редовном извештавању родитеља и 

унапређење комуникације између родитеља и 

наставника 

Педагог, одељењске 

старешине 

Организовање родитељских састанака, припрема 

информација за родитеље, извештавање о напредовању 

њихове деце, старање о благовременом извештавању о 

изостајању деце... 

Континуирано 

Учествовање у раду Савета родитеља Педагог, секретар 
Заказивање састанака, учествовање у раду, редовно 

информисање 
У складу са ГПРШ 

5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ШКОЛЕ 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ РАДА САРАДНИЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда и надзор примене буџета школе у складу са 

ресурсима  
Шеф рачуноводства 

У сарадњи са шефом рачуноводства планирање и израда 

буџета школе и стални надзор над буџетом 

У складу са 

прописима 

Планирање и управљање финансијским токовима Шеф рачуноводства 
Праћење прихода и расхода, прилива и одлива финансијских 

средстава 
Континуирано 

Планирање набавке и одржавање материјалних ресурса 
Помоћник директора и 

председници СВ, ПК 

Процена потреба материјалних ресурса и могућности буџета 

школе, одређивање приоритета, праћење реализације 
Континуирано 

Организовање јавних набавки Секретар 
Надзор над процесом планирања и реализације ради 

обезбеђивања ефикасности и законитости 
Према потреби 

Распоређивање материјалних ресурса према 

приоритетима 
СВ и помоћник директора 

Консултације са СВ, стручним органима и одређивање 

приоритета 

Континуирано, а 

нарочито пред 

почетак шклоске 

године и другог 

полугодишта 

Организација годишњег пописа у школи Секретар Предлагање комисија и контрола рада 
Октобар-децембар 

2022. 

Контрола примене процедуре у школи и вођење 

прописане докумемнтације 
Помоћник директора 

Организовање периодичних прегледа ажурности вођења 

педагошке документације 
Периодично 

Старање о ажурности и исправности административне 

документације 
Секретар 

Праћење, у сарадњи са секретаром, рада административне 

службе у складу са прописима  
Континуирано 

Израда периодичних и годишњих анализа и извештаја о Помоћнк директора и педагог У сарадњи с помоћником директора и педагогом Јануар и август 2023. 
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успеху ученика и остваривању ГПРШ прикупљање података и израда свеобухватне анализе успеха  

Подношење извештаја о сопственом раду ШО / 
Припрема извештаја и након разматрања на НВ извештавање 

ШО 
Јануар и август 2023. 

Извештавање Савета родитеља и ученичког парламента 

о реализацији програма заштите ученика од насиља 
Педагог, тим 

У сарадњи са тимом за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања прикупљање података, анализа 

примене програм и састављања извештаја 

Јануар и август 2023. 

Извештавање ШО о реализацији плана стручног 

усавршавања, о резултатима самовредновања, 

реализацији развојног плана школе, о финанансијском 

пословању... 

Тимови за СУ, 

самовредновање, РПШ 

Увид у план стручног усавршавања, увид у извештај тима за 

стручно усавршавање, увид у извештај о самовредновању, 

увид у извештај о реализацији РПШ, увид у завршни рачун 

Децембар 2022.-

фебруар 2023. 

Август/септембар 

2023. 

 

6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ РАДА САРАДНИЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Редовно праћење промена закона и подзаконских аката Секретар 
У сарадњи са секретаром праћење промена закона и 

подзаконских аката 
Континуирано 

Старање о усаглашености школских докумената и 

општих аката са променама у законима и прописима 
Секретар 

У сарадњи са секретаром школе усаглашавање школских 

докумената са променама у закону 
Континуирано 

Обезбеђивбање доступности општих аката и 

документације 
Секретар 

Истицање аката и документације на сајту школе, огласној 

табли...  
Континуирано 

Доношење одлука и решења према овлашћењима из 

Закона и Статута 
Секретар Припрема одлука и решења у сарадњи са секретаром Према потреби 

Предузимање мера по налогу просветног инспектора и 

просветног саветника, као и других инспекцијских 

органа 

Секретар, помоћник 

директора 

У сарадњи са помоћником директора, секретаром и 

педагогом прављење плана реализације мера и рокова и 

извештавање НВ о спроведеним мерама 

Према потреби 

7. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ РАДА САРАДНИЦИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Стручно усавршавање директора / Израда и примена плана стручног усавршавања Током године 

Различити непланирани послови / 
У складу са потребама директор ће обављати све послове 

предвиђене Законом о систему обрзовања и васпитања 
Током године 

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ДИРЕКТОРА И НОСИОЦИ ПРАЋЕЊА: 

Праћење реализације плана и програма рада директора врши орган управљања. 

- Директор два пута годишње подноси извештај о раду Школском одбору, а континуирано извештава Школски одбор о активностима у школи и релевантним одлукама 
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8.4. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других стручних 

органа установе и обавља друге послове, у складу са статутом установе. 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКИМ РАДОМ ШКОЛЕ 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ/САДРЖАЈ РАДА 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ / 

САРАДНИЦИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда гoдишњeг плaнa рада и прoгрaмa пoмoћникa 

дирeктoрa и стручних органа школе 
Директор, секретар 

Израда плана рада помоћника директора и учешће у 

изради плана рада НВ и ОВ 
Август-септембар 2022. 

Планирање и праћење израде Годишњег плана рада 

школе 

СВ, СА, директор, педагог и 

психолог 

Именовање тима за израду ГПРШ, учешће у планирању, 

праћење реализације и израде, контрола усклађености  

ГПРШ са РП 

Август -септембар 

2022. 

Планирање развоја установе у следећој школској 

години. Планирање и праћење израде акционог 

плана за реализацију Развојног плана школе за 

школску 2022/2023. годину 

Руководиоци СВ, СА за РПШ, 

педагог, директор 

Сагледавање потреба наставника, ученика и родитеља и 

учествовање у изради  акционог плана СА за РПШ за 

2022-23. 

Август-септембар 2022 

Планирање, праћење, усклађивање са РПШ и израде 

ГПРШ 

Директор и руководиоци СВ и 

СА 

Подела задужења, дефинисање и праћење рокова израде, 

праћење усаглашености са РП школе и обезбеђивање 

потребних информација 

Август и септембар 

2022. год. 

Планирање, организација и реализација израде 

Извештаја о раду школе 
СА, СВ и Тимови Прикупљање података, ажурирање и израда Извештаја Август 2022. 

Учешће у изради распореда редовне наставе, 

додатне, допунске наставе и анализа распореда 

наставних и ваннаставних активности и 

предузимање евентуалних корективних мера 

Директор 

У сарадњи са председницима СВ прикупљање 

информицаја и помоћ око расподеле часова на 

наставнике, анализа распореда и предлог корективних 

мера 

Консултације са наставницима, педагогом, ученицима и 

проналажење најбољег решења за распоред допунске, 

додатне наставе и ваннаставних активности 

Септембар 2022. и 

континуирано током 

школске године 

Оргaнизација прaктичнe нaстaвe, блoк наставе и 

вeжби за редовне, ванредне ученике и полазнике 

једногодишњег специјалистичког образовања 

Организатори практичне наставе  

Израда распореда одржавања блок наставе у сарадњи са 

организаторима практичне наставе, праћење реализације 

блок наставе и практичне наставе, сарадња са радним 

организацијама у граду у циљу извођења блок наставе и 

практичне наставе 

Септембар/ октобар 

2022. и по потреби 

током школске године 

Организација и праћење коришћења кабинета Директор 
Сагледавање динамике коришћења кабинета и 

лабораторија и предлагање корекције распореда 

Септембар 2022. и 

почетак сваког новог 

распореда (месеца) 

Праћење рeaлизaциjе свих oбликa oбрaзoвнo- педагог Увид у књиге евиденције (ес Дневник) за редовну Октобар 
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вaспитнoг рaдa (редовне наставе, блок наставе, 

практичне наставе, изборне наставе, секција....) 

током редовне наставе и током комбиноване и 

онлајн наставе ако се за тим видом укаже потреба 

наставу и дорунску и додатну наставу, посета часовима 

редовне, допунске, додатне наставе, помоћ 

наставницима око реализације наставе, праћење гугл 

учионице, помоћ наставницима око онлајн наставе... 

2022./фебруар/јун/авгус

т 2023.. и по потреби 

Систематско праћење Посебног програма 

образовања и васпитања у складу са мерама заштите 

од ширења заразне болести Covid-19 

ПП служба 

Континуирано праћење евиденције и редовног 

оцењивања ученика увидом у Google Classrom i ес 

дневник 

Увид у оперативне планове (начин реализације 

комбиноване наставе са посебним освртом на 

реализацију онлајн наставе) 

Праћење примене мера заштите и безбедности здравља 

ученика  и запослених и извештавање директора 

Током  комбиноване и 

онлајн наставе уколико 

се буду одржавале 

Оргaнизaциja стручнe зaмeнe oдсутних нaстaвникa и 

корективног распореда 
/ 

По потреби израда распореда замене часова одсутних 

колега 
Током школске године 

Дежурство ученика и наставника / Израда распореда дежурства наставника и ученика Током шклоске године 

Пeдaгoшкo-инструктивни рaд сa нaстaвницимa Директор 

Помоћ колегама, приправницима, обезбеђивање 

наставних средстава, а у сарадњи са директором и 

педагогом и помоћ при реализацији часова 

Током школске године 

Сарадња и праћење рада одељењских старешина ПП служба 

Сарадња са одељењским старешинама, помоћ директору 

у одабиру одељењских старешина, помоћ одељењским 

старешинама у раду, редовно обавештавање и 

координирање одељењских старешина „уживо“ и преко 

вибер и мејл група... 

Континуирано 

Сaрaдња сa рoдитeљимa и учeницимa Педагог 
Помоћ одељењским старешинам при припреми и 

реализацији родитељских састанака 
Током школске године 

Обeзбeђивање aдeквaтне кoмуникaциjе  нaстaвникa и 

ствaрaње пoвoљне пeдaгoшке климе у шкoли 
Директор 

Подстицање професионалне сарадње и тимског рада, 

охрабривање и подршка у остваривању резултата 
Континуирано 

Праћење рада на анализи успеха ученика и учешће у 

предлагању мера за побошање успеха ученика 
Педагог и одељењске стрешине 

Увид у оцењивање ученика, прикупљање података и 

анализа успеха ученика на крају сваког 

класификационог периода 

Разговор, дискусија, предлог мера за побољшање успеха 

ученика 

На класификационим 

периодима 

Сагледавање потреба за набавком нових учила, 

анализа иновација у настави 
Директор и председници СВ 

Анализа потреба СВ, израда плана набавке и договор 

око приоритета набавке 

Август 2022. и 

континуирано 

Оргaнизaциja завршних, матурских, разредних, 

вaнрeдних, специјалистичких и свих осталих испитa 

који постоје у Техничкој школи (Правилник о 

организацији и спровођењу испита) 

секретар, директор 

У сарадњи са секретаром и директором формирање 

комисија за ванредне и специјалистичке испите  

Обезбеђивање распореда и простора за одржавање 

испита 

Организовање припремне наставе за завршне и матурске 

Током школске године 

у терминима за 

ванредне и 

специјалистичке 

испите. 
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испите, распореда припремне наставе и распореда 

матурских и завршних испита 

Организација, праћење и учешће у културним 

активностима и акцијама  
ученици, предметни наставници 

У сардњи са ученицима, наставницима, руководиоцима 

секција и СВ периодично укучивање у све акције и 

културне манифестације које организују локална 

самоуправа и организације у граду 

У складу са календаром 

и потребама 

Организација ажурирања информационог система 

ЈИСП, праћење и контрола 
Директор 

Подела задужења, организација рада и снабдевање 

подацима, ажурирање  информационог система ЈИСП 

Август, септембар 

2022. и током школске 

године 

Израда детаљног плана рада до 31.8.2023..године 

праћење реализације истог 
Директор, педагог 

На основу ГПРШ направити детаљан распоред рада до 

31.8.2023.. 

Контрола придржавања распореда 

Мај 2023.. 

Организовање и учешће у прегледу педагошке 

документације 
Директор, педагог 

Преглед педагошке документације, анализа и 

предлагање корективних мера 

Новембар 2022., 

фебруар, април и 

август 2023.. 

Организација и праћење реализације припремне 

наставе 
Предметни наставници  

Организовање припремне наставе,  распореда 

припремне наставе и праћење реализације наставе 
Мај-јун 2023.. 

Учешће у организацији и праћење реализације 

такмичења ученика 
Педагог, наставници ментори 

Припрема и организација школских такмичења, 

одређивање термина и обезбеђивање простора  

Праћење постигнућа ућеника на свим нивоима 

такмечења 

Фебруар-јун 2023.. 

2.  КООРДИНИРАЊЕ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА И ДРУГИХ СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТИМОВА 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ/САДРЖАЈ РАДА 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ / 

САРАДНИЦИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Пoдeлa  прeдмeдтa нa нaстaвникe Председници СВ, директор 
Учешће у у раду СВ и помоћ СВ око расподеле 

предмета 
Јул-август 2022. 

Фoрмирaњe 40-чaсoвнe рaднe нeдeљe Директор, секретар 
Планирање састава тимова и Стручних актива као и 

осталих задужења наставника 
Август/септембар 2022. 

Праћење  и анализа рада стручних органа школе 

(наставничког већа, педагошког колегијума, 

одељењских већа) у школи или онлајн уколико буде 

потребно 

Педагог, директор 

Припремање, заказивање („уживо“ и онлајн) и 

учествовање у раду Наставничког већа, припремање, 

координисање рада и учествовање у раду Одељењских 

већа и припремање и учествовање у раду педагошког 

колегијума 

Током школске године 

а у складу са ГПРШ 

Планирање и учешће у раду седница ОВ у школи 

или онлајн 
Директор и ОС 

Учешће у изради дневног реда, учешће и вођење 

седница ОВ, анализа рада ОВ 

На класификационим 

периодима и по 

потреби 

Планирање и учешће у раду седница НВ  у школи 

или онлајн 
Директор 

Учешће у изради дневног реда, присуство седницама и 

вођење по потреби, анализа рада НВ 

На класификационим 

периодима и по 
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потреби у складу са 

ГПРШ 

Планирање и учешће у раду седница ПК  у школи 

или онлајн 

Директор и председници СВ, СА, 

Тимова 

Учешће у изради дневног реда, учешће и вођење 

седница ОВ, анализа рада ОВ 

Континуирано у складу 

са ГПРШ 

Координација радa Стручних актива, већа и тимова у 

школи 
Директор, педагог 

Редовни састанци колегијума ради оперативног 

планирања активности  

Континуиранио, 

најчешће недељно 

Континуирано праћење рада тима за 

самовредновање и реализације акционог плана за 

унапређење области планирање и програмирање, 

програмирање и извештавање, настава и учење, етос, 

образовна постигнућа, подршке ученицима и 

организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима 

Тим за самовредновање, 

директор 

Присуство и рад у тиму за самовредновање, предлагање 

корективних мера 

Ускладу са планом 

реализације акционог 

плана самовредновања 

Праћење рада  и учешће у раду СА за РПШ и 

реализације активности у оквиу РПШ 
Актив за РПШ, директор 

Присуство и рад у Активу за РПШ, предлагање 

корективних мера 

Ускладу са планом 

реализације акционог 

плана РПШ 

Праћење рада  и учешће у раду Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе и 

реализације активности у оквиу тима 

Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

Присуство и рад у  Тиму за обезбеђивање квалитета и 

развој установе , предлагање корективних мера 

У складу са планомТим 

за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Континуирано праћење рада тима за заштиту 

ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Присуство и рад у тиму зазааштиту ученика од 

дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања, 

предлагање корективних мера 

Ускладу са планом 

реализације акционог 

плана тима за заштиту  

ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања  

Континуирано праћење рада тима за ИОП Тим за ИОП, педагог, директор 
Присуство и рад у тиму за ИОП,  предлагање 

корективних мера 

Ускладу са планом 

реализације акционог 

плана тима за 

Праћење и учешће у раду Тима за стручно 

усавршавање и професионални развој 
Координатор тима за СУ 

Рад на плану стручног усавршавања и помоћ око 

организовања семинара, трибина и радионица, као и 

приликом извештавања са семинара 

Септембар и 

континуирано по 

потреби 

3. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ/САДРЖАЈ РАДА 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ / 

САРАДНИЦИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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Информисање директора o рeaлизaциjи чaсoвa 

рeдoвнe нaстaвe, онлајн наставе, припрeмнe, додатне 

и дoпунскe наставе и секција у школи 

/ 
Усмено и писмено извештавање директора о свим 

питањима везаним за наставу у току школске године 
Током школске године 

Информисање запослених о стручним упуствима 

добијеним од Министарства просвете и Завода за 

јавно здравље  везана за организацију наставе за 

време пандемије 

директор 

У сарадњи са директором и стручним сарадницима 

организовање састанака и прослеђивање информација о 

мерама за време пандемије 

Током школске године 

Информисање директора o рeaлизaциjи  разредних, 

ванредних, испита за специјализацију као и текућим 

проблемима у школи 

/ 

Усмено и писмено извештавање директора о свим 

питањима везаним за за испите који се спроводе у 

школи 

По потреби у складу са 

планом реализације 

испита  

Извештавање Школске управе и локалне самоуправе 

о здравственом стању ученика и за послених   
ПП служба 

Сарадња са одељењским старешинама, стручним 

сарадницима, секретаром и директором 
По потреби 

Организовање спровођења, праћење реализације и 

извeштaвaње o зaвршним и мaтурским испитимa  
Педагог  

Организација око избора тема за матурске и завршне 

испите.  

Формирање комисија и праћење реализације ових 

испита 

Усмено и писмено извештавање директора о 

реализацији матурских и завршних испитаи учествовање 

у испитном одбору 

Март-јун 2023.. 

Учешће у припреми школе за презентацију у 

основним школама и медијско представљање школе 
Тим за рекламу школе 

Израда презентационог материјала, контактирање 

основних школа, учешће у реклами школе, медијско 

предтављање у сарадњи са тимом за рекламу школе и 

директором 

Фебруар-јун 2023.. 

Координисање активности у вези припреме за упис 

ученика у први разред 
Директор 

Формирање комисија за упис, праћење уписа и 

формирае одељења 
Мај-јул 2023.. 

Координација активности у вези праћења уписа 

матураната на високошколске установе 

ПП служба и одељењске 

старешине 

У сарадњи са одељењским старешинама Тимом за 

праћење постигнућа ученика, прикупљање података и 

промовисање 

Јун-јул 2023 

Чланство у тимовима / 
Стручни актив за развојни план школе и Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој установе 
Континуирано 

Праћење остваривања Годишњег плана рада Школе 

и координација активности у циљу његовог 

остваривања у потпуности 

Руководиоци Тимова, СВ и СА 

У сарадњи са организаторима ПН, ППС, руководиоцима 

тимова и стручних већа предузимају се мере за 

реализацију свих планираних активности 

Континуирано 

4. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ/САДРЖАЈ РАДА 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ / 

САРАДНИЦИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Учешће у активностима у оквиру школе / 
Присуство седницама НВ, ПК, присуство и руковођење 

седницама ОВ 
Током школске године 

Учешће на одобреним програмима стручног / Планирање и одабирање семинара у складу са Током школске године 
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усавршавања и стручним скуповима, 

конференцијама 

планираним развојем 

Континуирано праћење промена у оквиру закона и 

прописа 
/ 

У сарадњи са секретаром и директором школе присуство 

конференцијама и стручним скуповима 

Редовно праћење ИНГ-ПРО 

Током школске године 

Учешће на осталим доступним облицима стручног 

усавршавања ван школе 
/ У складу са потребама и могућностима Током школске године 

Посета часовима редовне, допунске и додатне 

наставе 

Праћење онлајн наставе 

Педагог, директор 

Посета редовној настави у оквиру педагошко-

инструктивног рада и посета угледним и огледним 

часовима, праћење онлајн часова 

Током школске године 

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА И НОСИОЦИ ПРАЋЕЊА: 

Праћење реализације плана и програма рада помоћника директора врши директор 



Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

Техничка школа „Милета Николић“  160 

9. УЧЕНИЧКA ОРГАНИЗАЦИЈA 
 

9.1. ПРЕДСТАВНИЦИ У УЧЕНИЧКОМ ПАРЛАМЕНТУ 

 

1/1 
Мартиновић Филип 

Сретеновић Александар 
3/1 

Дакић Димитрије 

Јестратијевић Лука 

1/2 
Урошевић Огњен 

Чолић Ђорђе 
3/2 

Бабић Богдан 

Поповић Марко 

1/3 
Веселиновић Огњен 

Влаковић Бранко 
3/3 

Крстић Стефан 

Равић Урош 

1/4 
Гавриловић Софија 

Марковић Јована 
3/4 

Кузмановић Наташа 

Живковић Јован 

1/5 
Јефтић Лена 

Јовановић Анђела 
3/5 

Јанковић Теодора 

Милорадовић Елена 

1/6 
Милинковић Никола 

Миланов Лука 
3/6 

Божић Вељко 

Глишић Лука 

1/7 
Ганић Огњен 

Крстић Вељко 
3/7 

Пантелић Драгица 

Радојкић Никола 

1/8 
Лазовић Страхиња 

Миливојевић Марко 
4/1 

Војиновић Петар 

Лазаревић Ђурђе 

2/1 
Ђорђевић Марко 

Арсенијевић Петар 
4/2 

Ђуровић Слађана 

Вулићевић Лука 

2/2 
Крстић Стефан 

Рабреновић Немања 
4/3 

Савић Војин 

Пантелић Вељко 

2/3 
Перовић Лука 

Глишић Огњен 
4/4 

Павловић Анђелка 

Ђурковић Андријана 

2/4 
Јовановић Матеја 

Станојловић Дејан 
4/5 

Проковић Тамара 

Јовановић Марија 

2/5 
Димић Јована 

Савић Маријана 

  

2/6 
Прекић Страхиња 

Милачић Милош 

  

2/7 
Ђуровић Сузана 

Бујагић Даница 

  

 

Чланови Ученичког парламента распоређени по тимовима: 

 

, Тим за самовредновање и вредновање рада школе 

, Актив за развојно планирање школе 

, Актив за развој школског програма 

, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

, Тим за инклузивно образовање 

, Тим за професионални развој 

, Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

, Тим за каријерно вођење и саветовање 

, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Права и дужности чланова ученичког парламента  

• Активно и равноправно учествовање у остваривању циљева ученичког парламента 

•  Активно учествовање у реализацији свих активности ученичког парламента 

•  Право сваког члана је да бира и буде биран у стална и привремена радна тела ученичког 

парламента  

• Предлагање пројеката, акција и других активности и доношење одлука у складу са 

надлежностима  

• Благовремено информисање свих чланова о раду и активностима ученичког парламента 

 

Циљ активности је подстицање толеранције, активизма и креативности код ученика. 
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Ученички парламент гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на 

слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења… 

Уједно и  омогућава лични развој ученика а и пружа могућност колективног одлучивања 

кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи. 

 

9.2.  ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Задужени наставници: 

Ана Влајић – координатор 

Бојана Ћировић 

Синиша Гаврић 

Јелена Ристић 

 

ВРЕМЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

СЕПТЕМБАР 

1. Избор представника Ученичког парламента 

2. Конституисање Ученичког парламента и избор руководства 

3. Доношење и усвајање Плана рада Ученичког парламента 

4. Упознавање чланова са законским оквиром деловања Парламента, са правима и 

дужностима чланова, упознавање са нормативним актима школе (Статут, Програм рада 

школе),Законом о основама система образовања (део који се односи на ученике); 

Правилником о понашању ученика и сл. 

5. Упознавање ученика са превентивним мерама заштите здравља са освртом на 

пандемију и актуелну епидемиолошку ситуацију  

6. Формирање Вибер групе која ће служити за размену информација и слање материјала 

иѕмеђу чланова Ученичког парламента 

7. Анкетирање ученика за оно што ће бити главни предмет њиховог интересовања да ли се 

то радило о науци, култури, уметности, унапређивању и побољшању наставе   

ОКТОБАР 

1. Организовање и сарадња са Фото секцијом  

2. Сарадња са Ученичким парламентима основних и других Средњих школа 

3. Организација дебата, предавања на тему борбе против трговине људима у сарадњи са 

Црвеним крстом 

НОВЕМБАР 

1. Организовање активности које шире толеранцију, поштовање различитости поводом 

обележавања Међународног дана толеранције (постављање плаката, едукација, 

презентација) 

2. Организовање презентације филма и потом организовање дебате на тему  

ДЕЦЕМБАР 

1. Организовање активности поводом обележавања Међународне борбе против ХИВ 

вируса у сарадњи са Црвеним крстом 

2. Укључивање у волонтерски рад (Међународни дан Волонтера) 

3. Новогодишње акције ученика- Један пакетић пун љубави 

ЈАНУАР 1. Припрема свечаности поводом прослава школске славе"Светог Саве" и дана школе 

ФЕБРУАР 

1. Обележавање Дана розе мајица и Дана борбе против вршњачког насиља 

2. Припрема тематских дана поводом обележавања Дана матерњег језика и сарадња са 

библиотеком (конкурс литерарних радова, поклон књига библиотеци, организовање 

књижевног дана...) 

МАРТ 

1. Учествовање на предавањима везаним за репродуктивно здравље у сарадњи са 

Домом здравља 

2. Организовање пројектне школске активности на тему коришћења психоактивних 

супстанци и њеним последицама 

АПРИЛ 

1. Постављање инфо-кутка за пружање помоћи ученицима завршних година у вези са 

питањима планирања каријере и уписа на факутете  

3. Обележавање Међународног дана планете Земље  и сарадња са Еколошком 

секцијом 

МАЈ 

1. Обележавање Међународног дана породице  

2. Сарадња са фото секцијама и оплемењивање школског простора постерима, сликама, 

фотографијама са разних акција Ученичког парламента за протеклу школску годину  
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ЈУН 

1. Учешће ученика у организовању спортских дана посвећеним здравим стиловима 

живота (спортска такмичења у фудбалу, кошарци, одбојци, стоном тенису, рукомету) 

2. Организовање дружење чланова Ученичког парламента  

3. Сумирање и евалуација рада током школске године 

4. Припреме и израда смерница за рад у наредној школског години 

 

10.ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 
 

10.1. ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ У 2022/2023. 

 

ПРВИ  РАЗРЕД ДРУГИ  РАЗРЕД 

11 Наташа Петровић  21 Милена Вујановић Павловић 

12 Александра Пауновић 22 Бојана Крстић 

13 Александар Павловић 23 Милосављевић Јелена 

14 Маријана Илић 24 Данијела Милијановић 

15 Весна Димитријевић  25 Нада Филиповић  

16 Драгана Јовановић 26 Јасмина Крстић 

17 Драгана Михајловић  27 Ана Настић  

18 Миленко Манојловић   

   

ТРЕЋИ  РАЗРЕД ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 

31 Предраг Петровић  41 Далибор Богданов 

32 Ана Недић 42 Драган Швабић 

33 Биљана Радивојевић 43 Биљана Милановић  

34 Селена Поповић 44 Зорица Ђорђевић 

35 Зорица Бабић  45 Ирена Недић 

36 Марина Ђурић   

37 Весна Першић    

 

 

10.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 

 

Улога одељенског старешине је, превасходно, васпитне природе.  

Послови које обавља одељењски старешина могу се сврстати у четири категорије, односно 

функције:  

1. педагошка функција- подразумева рад старешине на праћењу напредовања ученика, праћење 

учениковог личног развоја, као и праћење уредности похађања наставе, помоћ око решавања 

личних проблема ученика, као и рад на јачању интерперсоналних односа у оквиру разредног 

колектива, рад на регулисању ученичких међусобних односа, помоћ у раду одељенске заједнице и 

успостављању веза и односа између ученика из различитих одељења, подстиче ученике да се 

укључе у општешколске акције и манифестације.  

2. организациона и координирајућа функција- односи се на то да одељењски старешина 

координира и усклађује рад и захтеве свих наставника према ученицима, руководи радом 

одељењског већа, прати укупну оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима, 

координира активности школског педагога и психолога у односу на ученике свог одељења, као и у 

односу на њихове родитеље  
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3. сарадња са родитељима- одељењски старешина је фокусиран на: успостављање сарадње 

између школе и родитеља, проучавање и праћење социјално-породичних прилика ученика 

извештавање о томе, према потреби, педагошко-психолошкој служби, припремање и вођење 

родитељских састанака, сарадњу са другим ваншколским институцијама значајним за васпитно-

образовни рад са ученицима.  

4. административна функција- подразумева вођење педагошке документације о ученицима и 

одељењу, праћење начина вођења осталих података о ученицима (дневник рада, матична књига, 

документација о испитима, итд.)  

Плана рада одељењских старешина је дат оквирно за сваки разред и садржи предлоге тема и 

активности за часове одељењске заједнице. У складу са потребама одељења и актуелним темама у 

одређеном периоду, одељењске старешине ће планирати појединачне часове у својим одељењима. 

 

10.2.1. Првог разреда 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

− Пријем ученика , упознавање и информисање о 

изабраном профилу, условима рада, могућности 

запошљавања, школском календару, распореду часова 

− Здравствена заштита 

− Избор представника Одељењске заједнице, Ученичког 

парламента, расподела дужности  

− Упознавање са Правилником о дисциплинској и 

материјалњ одговорности и правилима понашања у 

школи 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

− Упознавање ученика са радом библиотеке,секција у 

школи, значајем додатне и допунске наставе и 

евидентирање заинтересованих ученика 

− Анализа социјалног статуса одељења- идентификација 

ученика са сметњама у развоју 

− Разговор на тему зашто сам одабрао ово занимање, 

упознавање са захтевима занимања и интересовања 

ученика 

− Обележавање Европског дана борбе против трговине 

људима (18.октобар) 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, Тим за 

заштиту ученика 

од насиља, 

наставници 

грађанског 

васпитања 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 − Анализа успеха ученика на првом класификационом 

периоду и мере за побољшање успеха 

− Проблеми прилагођавања у новој школи и како их 

превазићи 

− Заједничко решавање ученичких проблема 

− Обележавање Међународног дана толеранције 

− Како да чувам и унапредим школски простор 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, Тим за 

Инклузивно 

образовање 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 − Помоћ ученицима код којих је установљен слабији 

успех 

− Обележавање Светског дана борбе против ХИВ-а 

− Разговор на тему ''Бес и како са њим'' 

− Разговор са ученицима о квалитетном провођењу 

слободног времена уз развијање личних потенцијала  

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, 

Волонтери 

Црвеног крста, 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

наставници 

грађанског 

васпитања 
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Ј
А

Н
У

А
Р

 

/Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 − Договор о прослави Светог Саве 

− Разговор са ученицима на тему превенције употребе 

дрога 

− Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и 

мере за побољшање успеха 

− Разговор на тему „Методе и технике успешног учења“ 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

старешина, ПП 

служба,  

М
А

Р
Т

 

− Помоћ ученицима код којих је установљен слабији 

успех 

− Анализа изостајања ученика 

− Разговор на тему ''Значај репродуктивног здравља'' 

− Наше понашање- одраз наше личности 

− Правилно коришћење друштвених мрежа, електронско 

насиље 

 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, 

наставници 

грађанског 

васпитања, 

гинеколог 

А
П

Р
И

Л
  

− Васпитно – дисциплинске мере- ефекти награђивања и 

кажњавања 

− Значај пордице у формирању здравих стилова живота 

− Обележавање светског дана Планете земље (22. април) 

− Рад на отклањању предрасуда и дискриминације 

 

 Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, Еколошка 

секција, Тим за 

заштиту ученика 

од насиља 

М
А

Ј
 − Мере за побољшање успеха 

− Учешће ученика у презентацији школе 

− Како реаговати у конфликтним ситуацијама 

− Учешће ученика у хуманитарним активностима 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, Тим за 

промоцију школе, 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

 

Ј
У

Н
  

− Жеље и очекивања ученика (поређење са почетним) 

− Организација припремне наставе 

− Анализа успеха ученика на крају наставне године 

− Похвале и награде ученицима који су успешно 

завршили разред 

 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба 

 

10.2.2. Другог разреда 
 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

− Здравствена заштита 

− Усвајање кућног реда, школског календара и 

распореда часова 

− Избор представника одељењске заједнице, Ученичког 

парламента, и њихове дужности 

− Упознавање са Правилником о дисциплинској и 

материјалњ одговорности и правилима понашања у 

школи 

− Грешке које сам чинио прошле године, а које нећу 

поновити 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

− Изјашњавање за похађање секција у школи,  додатне и 

допунске наставе и евидентирање заинтересованих 

ученика 

− Проблеми у прилагођавању ученика и тешкоће при 

учењу, помоћ око превазилажења проблема 

− Обележавање Европског дана борбе против трговине 

људима (18.октобар) 

− Подстицање добрих међусобних односа у одељењу 

(другарство, пријатељство) 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља, наставници 

грађанског 

васпитања 
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Н
О

В
Е

М
Б

А

Р
 

− Анализа успеха ученика на првом класификационом 

периоду и мере за побољшање успеха 

− Рад на развијању међусобне помоћи при учењу 

− Заједничко решавање ученичких проблема 

− Обележавање Међународног дана толеранције 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, наставници 

грађанског 

васпитања 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 − Помоћ ученицима код којих је установљен слабији 

успех 

− Обележавање Светског дана борбе против ХИВ-а 

− Ненасилна комуникација 

− Разговор са ученицима о квалитетном провођењу 

слободног времена уз развијање личних потенцијала  

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, Волонтери 

Црвеног крста, Тим 

за заштиту ученика 

од насиља, 

наставници 

грађанског 

васпитања 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

/Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 − Договор о прослави Светог Саве 

− Стрес- како га превазићи 

− Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и 

мере за побољшање успеха 

− Разговор са ученицима на тему превенције употребе 

дрога 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

старешина, ПП 

служба, драмска 

секција 

М
А

Р
Т

 

− Помоћ ученицима код којих је установљен слабији 

успех 

− Анализа изостајања ученика 

− Разговор на тему ''Значај репродуктивног здравља'' 

− Здрави стилови живота 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, наставници 

грађанског 

васпитања, 

гинеколог, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља 

А
П

Р
И

Л
  − Васпитно – дисциплинске мере- ефекти награђивања и 

кажњавања 

− Комуникација родитеља и деце 

− Обележавање светског дана Планете земље (22. април) 

− Разговор на тему ''Сексуално насиље'' 

 Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, Еколошка 

секција, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља 

 

М
А

Ј
 − Мере за побољшање успеха 

− Учешће ученика у презентацији школе 

− Конструктивно решавање сукоба 

− Учешће ученика у хуманитарним активностима 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, Тим за 

промоцију школе, 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Ј
У

Н
 

− Жеље и очекивања ученика (поређење са почетним) 

− Организација припремне наставе 

− Анализа успеха ученика на крају наставне године 

− Похвале и награде ученицима који су успешно 

завршили разред 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба 

 

10.2.3. Трећег разреда 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

− Усвајање кућног реда, школског календара и 

распореда часова 

− Здравствена заштита 

− Избор представника одељењске заједнице, Ученичког 

парламента, и њихове дужности 

− Упознавање са Правилником о дисциплинској и 

материјалњ одговорности и правилима понашања у 

школи 

− Оспособљавање ученика да уочавају промене које 

настају у свету рада и занимања 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба. Тим за 

професионалну 

оријентацију и 

каријерно вођење 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

− Изјашњавање за похађање секција у школи,  додатне и 

допунске наставе и евидентирање заинтересованих 

ученика 

− Проблеми у прилагођавању ученика и тешкоће при 

учењу, помоћ око превазилажења проблема 

− Обележавање Европског дана борбе против трговине 

људима (18.октобар) 

− Разговор на тему „Моја осећања“ 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, предметни 

наставници,Волонт

ери Црвеног крста 

Н
О

В
Е

М
Б

А

Р
 

− Анализа успеха ученика на првом класификационом 

периоду и мере за побољшање успеха 

− Рад на развијању међусобне помоћи при учењу 

− Како избећи страхове и анксиозност 

− Обележавање Међународног дана толеранције 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, наставници 

грађанског 

васпитања 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

− Помоћ ученицима код којих је установљен слабији 

успех 

− Обележавање Светског дана борбе против ХИВ-а 

− Ненасилна комуникација 

− Породични односи: родитељ-адолесцент  

 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, Волонтери 

Црвеног крста, Тим 

за заштиту ученика 

од насиља, 

наставници 

грађанског 

васпитања 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

/Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 − Договор о прослави Светог Саве 

− Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и 

мере за побољшање успеха 

− Подстицање личног развоја ученика-самопоуздање, 

уважавање других 

− Разговор са ученицима о  болестима зависности 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

старешина, ПП 

служба, драмска 

секција 

М
А

Р
Т

 

− Помоћ ученицима код којих је установљен слабији 

успех 

− Саветодавни рад са ученицима у вези са њиховим 

будућим уласком у свет рада и наставком школовања 

− Разговор на тему ''Значај репродуктивног здравља'' 

− Изостанци-предлог мера за њихово смањење 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, наставници 

грађанског 

васпитања, 

гинеколог, Тим за 

професионалну 

оријентацију и 

каријерно вођење 

А
П

Р
И

Л
  

− Васпитно – дисциплинске мере- ефекти награђивања и 

кажњавања 

− Обележавање светског дана Планете земље (22. април) 

− Учионица без насилништва 

− Осмишљавање квалитетног провођења слободног 

времена 

 Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, Еколошка 

секција, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља 

М
А

Ј
 − Мере за побољшање успеха 

− Учешће ученика у презентацији школе 

− Очување радне и животне средине 

− Учешће ученика у хуманитарним активностима 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, Тим за 

промоцију школе, 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 
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Ј
У

Н
  

− Развијање комуникације у Одељењу (Конструктивно 

решавање проблема) 

− Организација припремне наставе 

− Анализа успеха ученика на крају наставне године 

− Похвале и награде ученицима који су успешно 

завршили разред 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба 

 

10.2.4. Четвртог разреда 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

− Усвајање кућног реда, школског календара ,распореда 

часова и упознавање са специфичностима по којима ће се 

радити везаним за предстојећи матурски испит, 

изјашњавање ученика за похађање додатне и допунске 

наставе  

− Здравствена заштита 

− Избор представника одељењске заједнице, Ученичког 

парламента, и њихове дужности 

− Упознавање са Правилником о дисциплинској и 

материјалњ одговорности и правилима понашања у 

школи 

− Договор око матурске ескурзије; Ризична понашања 

ученика 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

- Подстицање другарства; развијање осећања и смисла 

заједништва 

- Начин реализације матурске ескурзије 

- Анализа реализоване ескурзије 

− Обележавање Европског дана борбе против трговине 

људима (18.октобар) 

− Рад на професионалној оријентацији ученика 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, предметни 

наставници, Тим за 

професионалну 

оријентацију и 

каријерно вођење 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

− Анализа успеха ученика на првом класификационом 

периоду и мере за побољшање успеха 

− Рад на развијању међусобне помоћи при учењу 

− Мотивисање ученика за учешће у вананаставним 

активностима 

− Обележавање Међународног дана толеранције 

- „Meсто , улога и задаци Војске Србије у систему 

безбедности и одбране Републике Србије,војна обавеза у 

републици Србији,радна и материјална обавеза у 

Републици Србији“ 

- „Kako постати официр Војске Србије, како 

постати професионални војник; физичка спремност - 

предуслов за војнички позив“. 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, наставници 

грађанског 

васпитања 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 − Помоћ ученицима код којих је установљен слабији 

успех 

− Обележавање Светског дана борбе против ХИВ-а 

− Разговор са ученицима о добром и лошем утицају 

медија 

− Рад на усклађивању индивидуалних потреба и потреба 

групе  

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, Волонтери 

Црвеног крста, Тим 

за заштиту ученика 

од насиља, 

наставници 

грађанског 

васпитања 
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Ј
А

Н
У

А
Р

 

/Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

− Договор о прослави Светог Саве 

− Разговор о психосоцијалном сазревању и одликама 

адолесценције 

− Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и 

мере за побољшање успеха 

− Разговор са ученицима о  болестима зависности 

− Анализа изостајања ученика 

 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

 

Одељењски 

старешина, ПП 

служба, драмска 

секција 

М
А

Р
Т

 

− Помоћ ученицима код којих је установљен слабији 

успех 

− Разговор на тему ''Значај репродуктивног здравља'' 

− Изостанци-предлог мера за њихово смањење 

− Разговор на тему о могућностима запошљавања као и 

даљег школовања 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, наставници 

грађанског 

васпитања, 

гинеколог, Тим за 

професионалну 

оријентацију и 

каријерно вођење 

А
П

Р
И

Л
  

− Почетак припрема за матурско вече и прослављање 

краја наставе 

− Обележавање светског дана Планете земље (22. април) 

− Помоћ у проналажењу начина за превазилажење 

стрсних ситуација 

- „Служба осматрања и обавештавања; Облици 

неоружаног отпора; бојни отрови, биолошка и 

запаљива средства; Цивилна заштита“. 

- „Тактичко-технички зборови“ 

 Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање, 

радионичарски 

рад 

 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба, Еколошка 

секција, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља 

М
А

Ј
 − Саветодавни рад са ученицимас у вези са њиховим 

будућим уласком у свет рада и наставком школовања 

− Предлози оцена из владања ученика 

− Организација матурске вечери 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање,  

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба,  Тим за 

професионалну 

оријентацију и 

каријерно вођење 

Ј
У

Н
  − Подела сведочанстава и организовање пријављивања 

за матурски испит. 

− Организација полагања матурских испита 

− Свечана додела диплома 

Разговор, 

информисање, 

читање, договор, 

предавање 

Одељењски 

сатрешина, ПП 

служба 

 

 
 

10.3. ДОПУНСКА, ДОДАТНА И ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

Време реализације Активности/теме, садржаји Начин реализације Носиоци реализације 

Седнице одељенских већа 

на класификационим 

периодима 

Упућивање ученика на 

допунску наставу и праћење 

напредовања упућених 

ученика 

Договор, 

организација, 

праћење 

Одељенске старешине, 

одељенско веће 

Седнице одељенских већа 

на класификационим 

периодима 

Упућивање ученика упућених 

на додатну наставу 

Договор, 

организација, 

праћење 

Одељенске старешине, 

предметни наставници,  

одељенско веће 

Седнице одељенских већа 

на класификационим 

периодима 

Упућивање ученика на 

полагање разредних испита 

Договор, 

организација, 

праћење 

Одељенске старешине, 

предметни наставници,  

одељенско веће 
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Април, мај, јун, јул, август 

Организовање припремне 

наставеза ученике који се 

упућују на полагање 

разредног испита 

Договор, 

организација, 

праћење 

Одељенске старешине, 

предметни наставници,  

одељенско веће 

Април, мај, јун, јул, август 

Утврђивање успеха учшеника 

након обављених разредних 

испита 

Размена информација 

Одељенске старешине, 

предметни наставници,  

одељенско веће 

Мај, јун,јул, август 

Организовање припремне 

наставеза ученике који се 

упућују на полагање 

поправног испита 

Договор, 

организација, 

праћење 

Одељенске старешине, 

предметни наставници 

Јун,јул, август 

Утврђивање успеха учшеника 

након обављених поправних 

испита 

Размена информација 
Одељенске старешине, 

предметни наставници 

Април, мај ,јун 

Организовање припремне 

наставеза ученике који се 

упућују на полагање 

матурских и завршних испита 

Договор, 

организација, 

праћење 

Одељенске старешине, 

предметни наставници 

Јун,јул, август 

Утврђивање успеха учшеника 

након обављених матурских и 

завршних испита 

Размена информација 
Одељенске старешине, 

педагог 
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11. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

11.1. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

 
         Школско спортско друштво за физичку  културу  организоваће се на делегатској бази. Рад 

друштва ће обухватити: 

▪ Оспособљавање  ученика  за  самоорганизацију такмичења, излета, пешачења и кросева, 

турнира и такмичења. 

▪ Оспособљавање  за  обављање  организационих  функција у раду органа школског друштва 

за физичку културу. 

▪ Спровођење такмичења уз сарадњу  Стручног актива  наставника   физичког   васпитања   

спроводиће   слободне активности ученика кроз рад секција, а на основу посебног програма 

за сваку секцију за коју постоје услови и интерес ученика. 

У оквиру рада друштва радиће секције за: кошарку, одбојку,  фудбал, рукомет,   стрељаштво. 

 

11.1.1. План рада ОДБОЈКАШКЕ секције      

  

САДРЖАЈ РАДА ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РАДА ЕВАЛУАЦИЈА 

Формирање секције и избор 

руководства 

Осамостаљивање ученика у раду 

и јачање иницијативе и 

сарадничких односа 

Септембар 

Записници, 

евиденције 

 

Елементи технике: 

-одбијање и 

додавање лопте прстима и 

подлактицама 

-сервис 

-пријем 

-смеч 

-блок 

Усавршавање елемената технике; 

развијање специфичних 

способности; 

Развијање упорности и 

колективног духа међу 

члановима секције 

Септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 

 

 

Записници, 

евиденције, 

Припреме 

 

ЕЛЕМЕНТИ ТАКТИКЕ: 

-ИГРА У ОДБРАНИ (распоред 

играча, уигравање линија, 

пожртвована игра, заштита 

блока, заштита смеча, игра са 

„либером“) 

-ИГРА У НАПАДУ (дефинисање 

позиција, пријем, техничар, 

коректори, блокери) 

-УИГРАВАЊЕ ПО ЛИНИЈАМА 

-СИТУАЦИОНИ ТРЕНИНЗИ 

Унапређење знања ученика у 

области тактике одбојкашке игре; 

 

Целисходна примена стечених 

техничких знања и умења у игри; 

 

Јачање воље и упорности у игри; 

 

„покривање“ слабијих места и 

искоришћавање јаких страна 

екипе; 

Октобар, 

новембар, 

децембар, 

Јануар, 

Фебруар, 

Март 

Записници, 

евиденције, 

Припреме 

Правила игре 

Праћење промена у правилима 

игре и коришћење у игри на 

прави начин; развијање 

поштовања према противнику, 

публици, судијама и свим 

актерима у игри 

Кроз рад секције, 

везано за поједине 

елементе технике 

и тактике; кроз 

уигравања и 

припреме за 

утакмице 
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У току школске 2022/23. године  планирам да одржим 30 часова одбојкашке секције.  

Носилац активности: Марија Гавриловић, 

професор физичког васпитања 
 

11.1.2. План рада КОШАРКАШКЕ секције     

 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

 

САДРЖАЈ   РАДА 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

4 

Избор ученика и формирање секције. 

Провера (тестирање) општих физичких способности. 

Општа физичка припрема. 

Усавршавање техничких елемената игре у нападу. 

Усавршавање техничких елемената игре у одбрани 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

5 

Специфична физичка припрема  

Усавршавање елемената тактике у нападу – индивидуали 

Усавршавање елемената тактике у одбрани – индивидуални 

Н
О

В
Е

М
Б

А

Р
 

4 

Групни елементи тактике у нападу (2:1; 2:2; 2:3; 3:2; 3:3; 3:4; 4:3; 4:4) 

Групни елементи тактике у одбрани          

( човек на човека; преузимање) 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

5 

Колективни елементи игре у нападу (без одбране, пасивна одбрана, полуактивна, активна) 

Колективни елементи игре у одбрани (зонске формације, комбиноване, човек-човека) 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

3 

Усавршавање колективне игре у нападу (прилагођавање игре и акција у односу на врсту 

одбране) и исправљање грешака  

Усавршавање колективне игре у одбрани у зависности од игре  

Игра  

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

4 

Одигравање тренинг утакмица 

Формирање тимова 

Припрема за такмичење 

Такмичење 

Анализа 

М
А

Р
Т

 

5 

Такмичења 

Анализа 

Носилац активности: Далибор Богданов, 

професор физичког васпитања 

Пријатељске и пробне утакмице; 

школско и остали степени 

такмичења 

Примена знања; афирмација; 

јачање осећаја припадности 

групи и школи; 

Уочавање противникових 

„слабијих“ страна, развијање 

отпорности на резултатски 

притисак 

Децембар, 

фебруар, март, мај 

Табеле, 

припреме 

Анализа рада 

Уочавање добрих и лоших страна 

у раду у циљу отклањања 

недостатака; подстицање на 

критичко мишљење и 

конструктиван однос 

На крају циклуса 

Записници, 

табеле, 

забелешке у 

припремема 
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11.1.3. План рада ФУДБАЛСКЕ секције   
 БРОЈ 

ЧАСОВА 
САДРЖАЈ  РАДА 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

4 

Избор ученика и формирање секције. 

Провера (тестирање) општих физичких способности. 

Општа физичка припрема. 

Усавршавање техничких елемената игре у нападу 

Усавршавање техничких елемената игре у одбрани 

О
К

Т
О

Б

А
Р

 

4 

Специфична физичка припрема 

Усавршавање елемената тактике у нападу – индивидуални 

Усавршавање елемената тактике у одбрани – индивидуални 

Н
О

В
Е

М
Б

А

Р
 

4 
Групни елементи тактике у нападу 

Групни елементи тактике у одбрани 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

5 

Колективни елементи тактике у нападу 

Колективни елементи тактике у одбрани 

Међуодељенска такмичења 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

3 

Усавршавање колективне игре у нападу  (прилагођавање игре и акција у односу на 

одбрану противника). 

Усавршавање колективне игре у одбрани (прилагођавање у односу на игру противника) 

Исправљање грешака и игра 

Припрема за Јануарски турнир у малом фудбалу 

Ф
Е

Б
Р

У

А
Р

 

4 

Одигравање тренинг утакмица 

Формирање тимова 

Уигравање 

М
А

Р
Т

 

4 

Припреме за такмичење (психолошка, тактичка, теоријска) 

Такмичење 

Анализа 

М
А

Ј
 

5 Међуодељенска такмичења 

 

Носилац активности: Далибор Богданов, 

професор физичког васпитања 
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11.1.4. План рада РУКОМЕТНЕ секције   

 
 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

 
САДРЖАЈ   РАДА 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

4 

Избор ученика и формирање секције. 
Провера (тестирање) општих физичких способности. 
Општа физичка припрема. 
Усавршавање техничких елемената игре у нападу. 
Усавршавање техничких елемената игре у одбрани 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

5 

Специфична физичка припрема  
Усавршавање елемената тактике у нападу – индивидуали 
Усавршавање елемената тактике у одбрани – индивидуални 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

4 

Групни елементи тактике у нападу (6:0 5:1 2:4 3:3   ) 
Групни елементи тактике у одбрани          
( зонска одбрана 5:1 3:2:1 4:2 3:3  ) 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

5 

Колективни елементи игре у нападу  
Колективни елементи игре у одбрани (зонске формације, комбиноване) 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

3 

Усавршавање колективне игре у нападу (прилагођавање игре и акција у односу на 

врсту одбране) и исправљање грешака  
Усавршавање колективне игре у одбрани у зависности од игре  
Игра  

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

4 

Одигравање тренинг утакмица 
Формирање тимова 
Припрема за такмичење 
Такмичење 
Анализа 

М
А

Р
Т

 

5 
Такмичења 
Анализа 

Носилац активности: Недић Ирена, 

професор физичког васпитања 
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11.2. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

11.2.1 План рада новинарске секције 

 

Новинарска секција формира се школске 2022/2023. године. 

Састанци ће се одржавати два пута месечно, суботом . 

План  је да се  прикупе чланови – ученици свих разреда. 

У оквиру секције покренуће се група на Фејсбуку – Новинарска секција ТШ, у оквиру које 

ће ученици размењивати мишљења и остављати своје радове. Рубрике ће бити дефинисане на 

почетку рада, али су подложне корекцијама. 

Планирамо да радове ученика издамо у штампаном или онлајн издању. 

Задаци секције су да се ученици упознају са основним новинарским врстама и њиховим 

изражајним средствима. Потребно је информисати ученике са сајтовима и блоговима који 

одговарају задацима новинарске секције као и о начинима на које им они могу користити. Важно 

је повезати знања из рачунарства и информатике са знањима која ученици стичу на свим другим 

предметима у школи, али и да их повезују са својим ваннаставним активностима. 

Други аспект рада ученика у новинарској секцији треба да им омогући развијање 

аналитичког и критичког мишљења у текстовима које пишу, али и кроз коментаре осталих чланова 

новинарске секције. Веома важним сматрамо унапређивање писмености ученика али и 

поспешивање информатичке писмености. Охрабрујемо ученике да пишу. 

Трећи и не мање важан аспект је развијање и оснаживање привржености школи, 

бележењем свега што обележава школски живот, рад. Снажење навике код ученика да самостално 

обављају своје задатке и подстицање ученика да критички посматрају теме о којима пишу  

подједнако су важни. Важно је да ученици међусобно сарађују. 

Планирамо посете редакцијама шатмпаних и електронских медија.  

 

 

В
Р

Е
М

Е
 

Р
Е

А
Л

И
З

А
Ц

И
Ј

Е
 

АКТИВНОСТ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН МЕСТО 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Пријем  чланова. 
чланови Већа српског 

језика 

Презентација 

ученицима, пријава 
школски 

простор Планирање рада секције на основу 

идеја ученика и плана наставника. 

Марина Ђурић, 

Драгана Јовановић, 

Драган Швабић 

рад у секцији 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

• Упознавање са основним облицима 

новинарског изражавања.  

• Посета Сајму књига и извештај са 

тог догађаја.   

Задужени наставници 

и ученици 

састанак секције, 

посета, писање  

школски 

простор 



Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

Техничка школа „Милета Николић“  175 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

• Облици новинарског 

изражавања (репортажа и 

интервју)  

• Посета локалним медијима 

• Проналажење и уочавање 

новинарског изражавања у 

дневним новинама 

•  Самостално писање 

новинског чланка (вести, 

извештаја и репортаже) 

• Читање и коментар радова 

чланови секције, 

задужени наставници 

Уводна предавања, 

истраживачки рад, 

презентовање 

текстова 

РТВ 

Шумадија, 

школски 

простор 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

 • Интервју са неким од ученика или 

наставника школе 

. • Репортажа са неког актуелног 

догађаја. 

 • Читање радова и коментар  

• Свети Сава као инспирација. 

Праћење и извештавање свих 

активности које су везане за 

прославу св. Саве. 

чланови секције, 

задужени наставници 

Самосталан рад 

ученика, корекције 

текста, планирање 

школски 

простор 

 

ЈА
Н

У
А

Р
/ 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

• Анализа прикупљеног материјала 

за први број часописа 

• План израде часописа  

• Подела задатака за рад на 

завршавању часописа 

Чланови секције  Анализа, планирање 
школски 

простор 

М
А

Р
Т

 • Рад на школском часопису (избор 

радова)  

• Рад на школском часопису (прелом 

стране, уредништво) 

чланови секције 

Анализа, договор, 

рад на електронској 

платформи 

школски 

простор 

А
П

Р
И

Л
 

• Рад на школском часопису 

(лектура) Додатне активности и 

задаци:  

 • Уређивање школског часописа 

у сарадњи са ученицима 

чалановима осталих секција у 

школи 

чланови секције Практичан рад 
школски 

простор 

М
А

Ј • Додатне активности 

: • Издавање првог боја часописа 
чланови секције 

Електронска и по 

могућству папирна 

форма часописа 

школски 

простор 

 

ЈУ
Н

 

• Анализа рада секције и 

представљање планова за нову 

школску годину. 

 • Награђивање најуспешнијих 

чланова секције.   

Чланови секције, 

задужени наставници 

израда завршних 

извештаја 

 

Координатори секције:Драгана Јовановић, Марина Ђурић, 

 професори српског језика и књижевности  

и Драган Швабић, професор информатике 
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11.2.2. План рада рецитаторске секције  

 

Састанци секције одржаваће се месечно у трајању од по два школска часа. У току 

школске године предвиђа се око  дванаест до петнаест састанака.   

 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

. 

АКТИВНОСТ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН МЕСТО 

С
Е

П
Т

Е
-М

Б
А

Р
 Конституисање   секције, организовање 

рада 
чланови секције 

састанак и договор о 

раду 

школски 

простор 
Утврђивање начина и термина рада 

секције 

Милена Вујановић-

Павловић,Биљана 

Милановић, чланови 

секције 

утвр. начина функ. 

секције 

Израда плана рада секције  чланови секције конкретна задужења 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Чиниоци изражајног казивања, 

артикулација гласова 

Милена Вујановић-

Павловић, Биљана 

милановић 

предавање и вежбе 

школски 

простор 

Дикција чланови секције вежбе 

Акценатске вежбе чланови секције 
изражајно читање и 

акценат 

Вежбе интонације и интезитета(јачине) 

гласа 
чланови секције 

изражајно читање и 

усавршавање дикције 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Рад са рецитаторима;  избор текстова, 

мимика и гестикулација. 
чланови секције 

анализа приспелих 

текстова на састанку 

секције школски 

простор Обрада једне изабране песме чланови секције примена наученог 

Слушање снимака чланови секције 
 вредновање 

снимка,дискусија 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 Избор и анализа садржаја за прославу 

Светог Саве 
 чланови секције дискусија и договор 

школски 

простор Увежбавање садржаја чланови секције увежбавање 

Генерална проба чланови секције учешће, залагање 

ЈА
Н

У
А

Р
 

Прослава школске славе чланови секције учешће 

школски 

простор 

Анализа наступа чланови секције анализа 

Анализа рада секције, предлози за 

унапређење 

чланови секције, 

Милена Вујановић-

Павловић, Биљана 

Милановић 

анализа, мере за 

побољшање 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Подела нових задатака за такмичење Наставници, чланови 
увежбавање, менторски 

рад 

Организовање школског такмичења 
чланови секције, 

задужени наставник 

организација и 

спровођење такмичења 

М
А

Р
Т

 Одабир нових текстова, по избору 

ученика 
чланови секције 

ишчитавање и одабир 

текстова на којима ће 

ученици вежбати 

Припрема за Општинско такмичење одабрани ученици 
увежбавање одабраних 

текстова 

А
П

Р
И Л
 

Рад секције по избору чланова чланови секције 
увежбавање одабраних 

текстова 

школски 

простор 
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Учешће у обележавњу Светског дана 

књиге 
чланови секције 

Изражајно казивање 

стихова 

Простор 

предвиђен 

за 

манифеста

цију 

М
А

Ј 

Организовање књижевне вечери 

Наставници у 

сарадњи са градском 

библиотеком 

организовати разговор 

са писцем 

простор 

школске 

библиотек

е 

Анализа рада секције, планови за 

наредну школску годину, предлози за 

похвале и награде најбољим 

члановима 

чланови секције 
разговор, анализа, 

израда плана 

школски 

простор 

 

Координатори секције: Милена Вујановић-Павловић, Биљана Милановић 

 професори српског језика и књижевности 

 

11.2.3. План рада драмске секције 

 

Време 

реализацје 
АКТИВНОСТИ ЦИЉ ЗАДАЦИ 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

-Формирање секције. 

-Доношење плана рада. 

- Пријем ученика у драмску 

секцију (мини аудиција). 

-Слушање радио-драме или 

гледање изабране драме. 

-Посета позоришној представи. 

-Избор комада за припрему и 

обнављање ( читалачка проба) 

-Рад на драмском тексту 

(проучавање и анализа текста). 

-Подела улога. 

-Проба: груписање на сцени, 

сценске радње, вежбе ритма и 

темпа. 

- Пробе увежбавања драмског 

текста. 

- Израда сценографије, костима, 

пратећих ефеката. 

- Учешће ученика драмске секције 

на приредбама. 

-Анализа рада секције. 

-Укључивање ученика у 

тимски рад. 

- Омогућити ученицима 

да изразе свој таленат за 

глуму и остале 

способности везане за 

сценску уметност. 

- Неговање културе 

усменог изражавања и 

љубави према 

позоришту. 

- Осамосталити ученике 

да глуме, израде 

сценографију, костиме и 

пратећу музику. 

 

-Мотивисати ученике да се 

креативно изразе на 

различите теме. 

-Упознавање ученика са 

основама драме и 

драмског изражавања. 

-Развијање способности за 

концентрацију и 

способности за јавне 

наступе. 

-Стицање способности 

лепог, течног и креативног 

изражавања. 

-Богаћење и развијање 

маште, опажања, размишљ 

ања и  креативног начина 

мишљења. 

- Упознати различите 

облике драмског 

изражавања коришћењем 

савремених технологија 

Координатори секције: Професори српског језика и књижевности,  

страног језика и хуманистички наука 
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11.2.4. План рада историјске секције 

 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за

ц
и

је
 

А К Т И В Н О С Т 
НОСИЛАЦ  

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН МЕСТО 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
: 

• формирање секције 

• усвајање Плана рада секције 

• избор координаторa 

• план о излетима у шк. 2020/21. години 

реализација излета за Београд у 

сарадњи са географском и верском 

секцијом 

-предметни 

професори   

-ученици који се 

буду определили 

за похађање 

секције 

-одржавање 

састанака 

-презентовање 

материјала из 

претходних 

година 

- одлазак на 

излет 

-школа - 

библиоте

ка 

-галерија 

-музеј  

О
К

Т
О

Б
А

Р
: 

 

• вера кроз историјски развитак 

• припремање материјала за паное  

• уређење паноа у  школи 

 

• реализација излета за Београд 

у сарадњи са географском и верском 

секцијом 

-предметни 

професори (Ана 

Настић, Ана 

Влајић) 

-ученици 

-одржавање 

састанака 

 

-школа 

 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

 

• прибављање фотографија, цртежа и сл. 

• припремање материјала за паное  

уређење паноа у школи поводом 11. 11. – дан 

потписивања  примирја у Компијењу и 

окончање Првог светског рата 

• српски народ и његово учешће у Првом 

светском рату 

• организовање јавног часа у сарадњи са 

професорима српског језика и књижевности 

 

-предметни 

професор 

-ученици  

-одржавање 

састанака 

-уређивање 

паноа 

-школа 

 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

.А
Р

 

• израда реферата, презентација   или 

семинарских радова на тему: Србија у Првом 

светском рату  

• организовање дебате на исту тему 

-ученици 

-Ана Настић  

-професори 

српског језика 

-ученици 

-одржавање 

састанака 

-презентовање 

реферата и 

семинарских 

радова 

 

-школа 

 

-простор 

ван 

школе 

или у 

школи 

ЈА
Н

У
А

Р
 

• осврт на 27. јануар – Дан Светог Саве и Дан 

обележавања сећања на жртве холокауста 

• органиизовање изложбе на тему Холокауст 

-ученици 

-Ана Настић  

- Ана Влајић 

-професори 

српског језика 

-одржавање 

састанака 

  -школа 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

• осврт на значај нашег града – краја у 

историјским оквирима 

• писани литерарни радови; панои; реферати; 

презентације 

-ученици 

-предметни 

професор 

-одржавање 

састанака 

  
-школа 

М
А

Р
Т

: 

• осврт – 8. март – Међународни дан жена 

• Саобраћај у Србији – некад и сад (увод у 

посету  Међународном сајму аутомобила) 

• посета Међународном сајму аутомобила у 

Београду 

-Ана  Настић 

-Зорица Ђорђевић 

Ученици 

-одржавање 

састанака 

-одлазак на 

излет 

 

-школа 

-простор 

Сајма у 

Београду 
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А
П

Р
И

Л
: 

• План – како оно што смо видели на 

екскурзији - излету можемо употребити у  

раду секције 

• реализација поменутог плана 

• јавни час – обележавање дана сећања на 

ослобођење  логора  Јасеновац 

-ученици 

-Ана Настић  

-Ана Влајић 

-одржавање 

састанака 

-рализација 

јавног часа 

 

-школа 

- простор 

ван 

школе 

или у 

школи 

М
А

Ј:
 

• осврт – 9. мај – дан победе над фашизмом 

• Свакодневни живот у СФРЈ – изложба 

 

-ученици 

-Ана Настић 

-одржавање 

састанака 

-организовање 

изложбе 

-школа 

ЈУ
 

Н
 

• осврт – 6. 6. операција Оверлорд – отварање 

Другог фронта у Европи  

 

-ученици 

-Ана Настић  

 

-одржавање 

састанака 

  
-школа 

Координатори: Ана Настић, професор историје 

                                   

 

11.2.5. План рада дебатног клуба  

 

Делатност Дебатног клуба - учење дебате; културе дијалога и вештине комуникације 

Циљ оснивања и деловања Дебатног клуба: Развијање критичког, логичког и 

креативног мишљења које се заснива на аргументима; развијање дијалошких вештина, вештина 

слушања и излагања; развој когнитивних вештиња – процесуирања, вредновање и интерпретација 

информација и критички осврт на сазнато; развој социјалних вештина, тимског рада и 

комуникације у групи и са групом; упознавање са различитим аспектима филозофских, социјалних 

и психолошких теорија и проблема, као и осетљивих и контраверзних тема савременог друштва и 

оспособљавање за дубље разумевање истих; учење вредности и поштовања туђег мишљења за 

формирању сопственог става и важности друштва у развоју појединца. 

 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

А К Т И В Н О С Т 
НОСИЛАЦ  

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН МЕСТО 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 • Формирање Дебатног клуба за 

школску 2022/23. годину 

• Доношење плана рада 

• Сарадња са Ђачким парламентом 

• Одређивање тема за дебатовање  

 

- Професор 

философије и логике 

са етиком 

- Педагог 

- Психолог 

- Ученици 

Организиовање 

трибине и 

радионица 

школа 

Н
О

В
Е

М
. 

• Упознавање са различитим 

стиловима дебатовања 

• Упознавање са вештином 

аргументације, логичком струкуром 

излагања главним циљевима дебате 

• Упознавање са основним 

реторичким вештинама 

- Професор 

философије и логике 

са етиком 

- Педагог 

- Психолог 

- Ученици 

 

Организиовање 

трибине и 

радионица 

школа 

Д
Е

Ц
Е

М
. 

• Организација дебате на теме које 

бира професор 

• Анализа тока дебате и резултата 

дебате 

• Разговор у техникама 

унапређивања начина вођења 

дискусије 

- Професор 

философије и логике 

са етиком 

- Педагог 

- Психолог 

- Ученици 

Организиовање 

трибине и 

радионица 

школа 
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Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

• Организација дебате на теме коју 

бирају ученици 

• Анализа тока дебате и резултата 

дебате 

• Разговор у техникама 

унапређивања начина вођења 

дискусије 

- Професор 

философије и логике 

са етиком 

- Педагог 

- Психолог 

- Ученици 

Организиовање 

трибине и 

радионица 

школа 

М
А

Р
Т

 

• Подела учесника на тимова и 

организација неформалног такмичења 

између тимова 

• Разговор о квалитету сарадње, 

аргументације и излагања сваког 

појединачног тима  

- Професор 

философије и логике 

са етиком 

- Педагог 

- Психолог 

- Ученици 

Организиовање 

трибине и 

радионица 

школа 

А
П

Р
И

Л
 

• Рекапитулација рада дебатног 

клуба 

• Похвале и коментари на рачун 

напретка сваког појединачног члана 

као и способности рада у групи 

• Могући задаци и циљеци за даље 

усавршавање вештине дебатовања 

- Професор 

философије и логике 

са етиком 

- Педагог 

- Психолог 

- Ученици 

Организиовање 

трибине и 

радионица 

школа 

               ПРОФЕСОР – ВОДИТЕЉ:   Синиша Гаврић 

 

 

11.2.6. План рада  еколошке секције 

  
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Оснивање секције  Септембар 

Окупљање 

полазника и 

упознавање са 

планом рада. 

Утврђивање начина 

и термина рада 

секције 

Коордниатори секције 
Директор 

Наставничко веће 

Обележавање Дана без 

аутомобила 

 

Септембар 

Реализација 

активности везаних 

за овај еколошки 

датум (шетња, 

презентација, 

панои...) Ширење 

значаја и важности 

очувања чистог 

ваздуха 

Коордниатори секције 

Директор 

Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Посета сајаму екологије 

и заштите животне 

средине 

(4-6.октобра) 

Октобар 

Организовање 

ученика и подизање 

свести о заштити 

животне средине а 

уједно упознавање 

са темама зелене 

економије, 

Индустријске 

рециклаже и 

управљања отпадом  

Коордниатори секције 

Ученоци 

Директор 

 

Тим за 

унапређење 

квалитета и развој 

установе 

Израда плана уређења 

школског дворишта и 

учионица 

Октобар, март 

Осмишљавање, 

набавка и садња 

цвећа, изарада 

саксија од 

рециклираног 

материјала 

Коордниатори секције 

Ученици 
Директор 

Уређивање учионица и 

ходника школе 

одговарајућим паноима 

Новембар, 

Април 

Припрема 

едукативних 

постера, набавка 

Коордниатори секције 

Ученици  

Директор 
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собног цвећа и 

уређење учионица и 

ходника 

Уређење школе у духу 

Новогодишњих празника 
Децембар 

Украшавање и 

улепшавање 

ходника и учионица 

Коордниатори секције 

Ученици  

Директор 

 

Обележавање 

Међународног  дана воде 
Март 

Осмишљавање 

активности поводом 

овог дана 

(презентација, 

предавање...) 

Коордниатори секције 

Ученици 

Директор 

 

Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Обележавање Дана 

заштите шума 
Март 

Презентације, 

организовање 

излета, акције 

чишћења 

Коордниатори секције 

Ученици 

Директор 

Тим за 

међупредметне 

компетенције  

Посета планини 

Дивчибаре  
Мај 

Организовање 

излета 

Коордниатори секције 

Ученици  

Србија шуме 

Директор 

Тим за 

унапређење 

квалитета и развој 

установе 

 
Координатор  Филиповић Нада и Валентина Марковић 

професори групе предмета хемијске струке 

 

 

11.2.7. План рада фото секције 

 
ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Оснивање секције Септембар 

Окупљање 

полазника и 

упознавање са 

планом рада 

Координатор фото 

секције-Ана Влајић 

Директор 

Наставничко веће 

Бележење важних 

догађаја у школи 

 

Током целе 

године 

Праћење и 

фотографисање 

угледних/огледних 

часова; 

Обележавање 

важних дана 

Чланови фото секције 

Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Тим за 

самовредновање 

Организовање изложбе 

„Јесењи мотиви“ 
Октобар 

Фотографисање и 

осмишљавање 

изложбе 

Чланови фото секција 

Наставник ликовне 

културе 

Наставничко веће 

Ученички 

парламент 

 

Организовање 

заједничког гледања 

филма и дебата на тему 

Новембар 

Сарадња са 

Ученичким 

Парламентом и 

дискусија на тему 

филма и филмске 

уметности 

Чланови фото секције 

Ученички парламент 
Директор 

Гост фотограф Децембар 

Анализа 

фотографија и 

технике обраде 

фотографије 

Чланови фото секције 

Наставници 

информатике 

 

Директор 

Наставничко веће 

Прослава школске славе 

Свети Сава и дана школе 

кроз објектив 

Јануар 

Фотографисање и 

одабир слика за 

изложбу 

Чланови фото секције 

 

Директор 

Наставничко веће 

Фотографска подршка у 

дешавањима у школи и 

ван ње 

Током целе 

године 

Праћење наставних 

и ваннаставних 

активности и 

фотографисање 

истих 

Чланови фото секције 

 

Директор 

Педагошки 

колегијум 
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Организовање 

активности на пољу 

фотографских вештина; 

Март 
Радионице и 

предавања 

Чланови фото секције 

Наставник ликовне 

културе 

Директор 

Педагошки 

колегијум 

Одабир фотографа за 

матурско вече 
Март 

Разматрање понуда 

локалних фотографа 

Чланови фото секције 

 

Одељењска већа 

завршних разреда 

Фотографије „Пролећни 

мотиви“; 
Април 

Фотографисање и 

осмишљавање 

изложбе 

Чланови фото секција 

Наставник ликовне 

културе 

Наставничко веће 

Ученички 

парламент 

 

Организовање 

активности у  сврху 

промоције школе 

Април 

Израда 

фотографија и 

кратких 

филмова у 

сарадњи са 

стручним 

већима,  

Чланови фото секција 

Тим за промоцију 

школе 

Стручна већа 

Сви заинтересовани 

ученици школе 

Тим за каријерно 

вођење 

Сарадња са Ученичким 

парламентом поводом 

Светског дана породице 

Мај 

Организовање 

радионице и фото 

извештај 

Чланови фото секција 

Наставници грађанског 

васпитања и верске 

наставе 

Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Фото репортажа о посети 

осмака нашој школи 
Мај Фото извештај 

са посете 

Чланови фото секција 

Тим за промоцију 

школе 

Тим за каријерно 

вођење 

Фото репортажа 

фудбалског турнира 
Јун 

Фото извештај са 

турнира 

Чланови фото секција 

Професори физичког 

васпитања 

Директор 

Наставничко веће 

Анализа рада секције и 

планирање активности за 

наредну школску годину 

Јун/Јул 

Израда извештаја за 

претходну годину и 

предлог мера за 

унапређивање рада 

секције 

Координатор фото 

секције-Ана Влајић 

ПП служба 

Директор 

Наставничко веће 

Координатор : Ана Влајић 
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12. ЕКСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТИ 
 

12.1. ПЛАН ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНЕ 

 

Општи циљ екскурзије: непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућa. 

 

Задаци екскурзије: 

➢ проучавање објеката и феномена у природи 

➢ уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима 

➢ развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 

➢ упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

➢ развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама 

➢ изграђивање позитивних социјалних односа 

➢ схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

➢ подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја 

 

Следи навођење циљева  и задатака излета и екскурзија у шк. 2022./2023. години 

➢ октобар, новембар,  март, април (субота или недеља) 2022. gодине – једнодневни 

излет у Београд за ученике свих разреда – музеј „Никола Тесла“ – храм Светог 

Саве -  пешачка  зона Кнез Михаиловe улице – Калемегдан – Војни музеј - 

Галерија САНУ  

➢  упознавање ученика са поставкама музеја „Никола Тесла“ и Војног музеја у 

Београду – значај проналазака Н. Тесле и његове заоставштине;  значај поставке 

Војног музеја као места где се види историјски развитак нашег народа кроз векове; 

поштовање националног идентитета и суверенитета; значај развитка српске 

уметности кроз векове; значај подизања храма Светог Саве на Врачару – осврт на 

мукотрпну борбу за самосталност, развитак дипломатије, просвете; цркве, медицине; 

позитиван утицај на грађење мишљења ученика које подстиче национални 

идентитет; разумевање излагања у галеријском простору 

➢  реализација часова историјске  секције и  верске наставе 

➢ анализа – кроз тзв. музејске листиће 

➢  октобар, новембар,  март, април (субота или недеља)  2022. – једнодневни излет за 

ученике првог и другог разреда 

➢ упознавање ученика са поставкама Народног музеја, музеја Вука и Доситеја, градско 

језгро и пешачка зона Београда 

➢ значај дела Доситеја Обрадовића и Вука Карџића  

➢ упознавање са начином реформе српског језика и усвајања реформисаног писма – 

ћирилице  

➢ разумевање развитка српског друштва у  свим сегментима 

развитка (наука, привреда,  култура) 

➢ развијање опште културе ученика 

➢ један дан у другом полугодишту планиран је  за посету Научно – технолошком 

парку у Београду 

➢ датуме  није могуће прецизирати због евентуалне епидемиолошке ситуације (када 

буду прецизирани биће унети у анекс плана рада школе) 

 

➢ развијање афирмативног става према писаној речи 

➢ значај књижевности  за општу културу ученика  
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➢ током априла месеца 2023. – за ученике свих разреда – посета позоришту у 

Београдu,  Крагујевцу у оквиру наставе српског језика и  књижевности у корелацији са 

музичком културом, верском наставом и историјом.  

➢ развијање навике код ученика да посећују позориште и да књижевна дела могу 

проживети и наћи поуку и на овај начин 

➢  током  2023. године субота или недеља – за ученике свих разреда – посета 

Међународном сајму аутомобила у Београду (није могуће утврдити тачан термин зато 

што још увек није изашао календар манифестација за 2023.) 

➢ схватање брзог напретка индустрије и науке кроз развој аутомобилске индустрије 

➢ поједини образовни профили могу наћи на овој манифестацији очигледне примере 

за своју праксу 

➢ набавка пропагандног материјала који може послужити у оквиру  редовне наставе за 

реализацију појединих садржаја из ужестручних предме 

➢ за ученика завршних разреда посета сајму Образовања – није могуће тачно 

прецизирати датум јер се још увек не зна календар одржавања 

➢ значај правилног обавештавња и професионалног усмеравања ученика 

➢ помоћ при одабиру занимања за даље школовање 

➢ април месец 2023.  (субота или недеља) једнодневни излет за ученике свих разреда – 

Вишеград (Андрићград) , корелација српског језика и књижевности, верске наставе и 

историје 

➢ значај дела Нобеловца Ива Андрића „На Дрини ћуприја“ 

➢ упознавање са традицијом тог краја  и начином суживота у мултиетничкој средини  

➢  развијање опште културе ученика 

 

 

➢ прва недеља маја 2023. за ученике свих разреда  – посета Саборној цркви у 

Крагујевцу, манастирима Дивостин и Драча и цркви у Шумарицама  

➢ музеј „21. октобар“ 

➢ значај манастира у свакодневном животу 

➢ улога манастира у култури, вери, традицији 

➢ значај музеја који се баве невино страдалим жртвама рата 

➢ развијање емпатије ученика према жртвама рата 

➢ развијање опште културе ученика 

 

➢ током маја 2023. – за ученике свих разреда – посета Међународном сајму технике и 

научних достигнућа  у Београду 

➢ схватање брзог напретка индустрије и науке кроз развој науке и технике  

➢ сусрет са најновијим достигнућима из света науке и технике 

➢ набавка пропагандног материјала који може послужити у оквиру  редовне наставе за 

реализацију појединих садржаја из ужестручних предмета  

➢ поједини образовни профили могу наћи на овој манифестацији очигледне примере 

за своју праксу 

➢ значај напредак науке и технике за све сегменте живота 

➢ екскурзија за ученике првог  и другог разреда  - у трајању од два дана 

(Аранђеловац – Фрушка Гора – Сремски Карловци - Нови Сад – Нови Бечеј – Фантаст – Зрењанин 

– Царска бара – Ковачица – Аранђеловац). Термин извођења екскурзије – мај месец 2023. године 

(викенд – ненаставни нерадни дани). 

 

➢ упознавање  и разумевање положаја Срба у Војводини (Сремски Карловци, Матица 

српска, фрушкогорски манастири) 

➢ поимање развоја ових простора кроз историјски развитак 

➢ развој патриотизма и неговања пијетета према прецима 

➢ схватање узрочно – последичних веза историјског развитка наших крајева 

➢ развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 
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➢ развијање опште културе ученика 

 

➢ Екскурзија за ученике трећег  разреда  

 

➢ према досадашњим обављеним разговорима са ученицима који ће похађати трећи 

разред у школској 2022./23. години  као и са њиховим родитељима постоји 

интересовање за три дестинације за матурску екскурзију  (Будимпешта  –   Праг –   

Дрезден –Праг  –Праг - Беч – Братислава    у трајању од  шест  дана;  Грчка – Солун 

– Метеори – Атина –Пелопонез – Микена – Епидаурус –Делфи – Паралиа  у трајању 

од седам  дана; северна Грчка (шест  дана) биће спроведена анкета и процедура у 

складу са резултатима анкете и материјалним условима ученика и њихових 

родитеља 

➢ из тих разлога није могуће у овом плану одредити дестинацију за ученике трећег 

разреда 

➢ после спроведене процедуре избора дестинације у анексу овог плана биће наведен 

план  за екскурзију трећег  односно четвртог разреда за школску 2023./2024. годину, 

а у складу са новим Правилником  о организацији и остваривању екскурзија у 

средњој школи ("Службени гласник РС", број 30 од 25. априла 2019.) 

 

➢ Екскурзија за ученике четвртог  разреда  у трајању од шест  дана планирана је 

за другу половину октобра месеца 2022. или април месец 2023. са следећом 

машрутом: Аранђеловац – Паралиа – Солун – кланац Темба – Калампака – Метеори – 

Олимп – Дион - Паралиа – Охрид - Аранђеловац) 

➢ упознавање и разумевање суштине најстарије европске цивилизације – хеленске 

(грчке) цивилизације држава, култура, филозофија, политика, религија 

➢ развијање патриотског осећања и пијетета према нашим прецима који су живот 

изгубили у борби за слободу у првом светском рату (посета Зејитинлику у 

Солуну) 

➢ упознавања Охрида који је  постао средиште ширења хришћанства 

међу Словенима (на чему су тада започели у Охриду рад ученици Св. Ћирила и 

Методија: Св. Наум, први словенски монах и Св. Климент, први словенски 

епископ 

➢ развијање опште културе ученика 

 

 

Надокнада радних дана  биће одређена сходно епидемиолошкој ситуацији као и 

реализација и промене  плана. 

 

 

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://sr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2._%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
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13.  ПРОФЕСИОНАЛНА  ОРЈЕНТАЦИЈА 
 

13.1. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УСМЕРАВАЊА УЧЕНИКА 

 

Циљ  професионалне  орјентације  у  школи  је   да помогне ученику да усклађује целовиту и 

реалну  слику  о  себи  и сагледа  своју  улогу  у  свету  рада,  да  успешније  планира   и .усклађује 

свој професионални развој,  како  би  се  потпуније  и стваралачки испољио кроз рад, постигао 

лично задовољство  и  био користан члан друштва. 

 

Задаци професионалног усмеравања су: 

• усмеравање, праћење и подстицање индивидуалног развоја ученика; 

• пружање  информација  ученицима о захтевима образовних профила у струци, сродним  

струкама,  вишем  и  високом образовању; 

• информисање ученика и родитеља о потребама  за кадровима  у  широј  и  ужој  друштвеној  

заједници,   о   систему образовања, условима школовања, уписа; 

• информисање ученика и родитеља о могућностима запошљавања након завршене школе 

• рад са  даровитим  ученицима  и  ученицима  који имају сметње у развоју. 

                

Облици и садржај професионалне орјентације: 

 

1. Професионално васпитање: 

• развијање  стваралачког  односа  према  раду  и превазилажење предрасуда о појединим 

врстама рада; 

• развијање  радних  навика,  културе   рада   и позитивне мотивације према изабраном 

образовном профилу; 

• формирање  активног  става  према  сопственом избору, врсти рада и професионалном 

развоју уопште. 

 

2. Професионално информисање 

• Информисање о свету рада, струкама и образовним профилима у изабраној струци и 

сродним занимањима; 

• Информисање   о   могућностима   образовања, усавршавања и перспективама појединих 

струка; 

• Пружање информација о могућностима перманентног образовања (мрежи школа  и  

факултета-вертикалној  проходности  и условима уписа) 

 

3. Праћење професионалног развоја 

• праћење напредовања и прилагођавања ученика; 

• индентификовање надарених ученика и ученика  са сметњама у развоју; 

• подстицање ученика да упоређују и  проверавају своје способности,  интересовања  и  

склоности  према  образовним профилима; 

 

4. Посебни   облици   рада   на   професионалној орјентацији      

      

Школа   спроводи   истраживања   о    тенденцијама професионалног опредељивања, као и  

о  плановима  ученика  после завршеног   школовања   у   погледу   настављања    школовања, 

запошљавања.  Пружа  стручну  помоћ   родитељима   ученика   на професионалном развоју 

њихове деце, обезбеђује потребне услове и ради на оспособљавају за рад на професионалној 

орјентацији. 

           

  У   посебне   облике   рада   на    професионалној орјентацији  спадају: предавање  и  

разговори,  самостални  радови ученика,   изложбе   о    занимањима,    приказивање    филмова, 



Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

Техничка школа „Милета Николић“  187 

професионално саветовање,анкете и слично. Непосредни носиоци  активности  на  професионалној 

орјентацији  су:  предметни  наставници,   одељенске   старешине, психолошко-педагошка служба, 

директор школе,као образовно -васпитно веће, заједница ученика и Савет родитеља. 

        

Полазну основу сарадње представља настојање одељенског старешине да успостави што 

ближе и чешће контакте са родитељима ученика. У овим контактима одељенски старешина 

прикупља податке о карактеристикама психофизичког и социјалног развоја ученика сазнања о 

њиховим интересовањима и потребама упознаје породичне прилике и услове рада ученика. На 

основу познавања личности ученика одељенски старешина врши избор оних педагошких решења 

која у највећем степену подстичу индивидуални развој сваког појединца а исто тако прикупљени 

подаци омогућавају одељенском старешини да ученицима пружи најцелисходнију помоћ у 

васпитању. 

      

            Сарадња са родитељима одвија се путем разноврсних облика рада као сто су: родитељски 

сасатанци ,индивидуални и групни разговори, дан пријема родитеља, разне радионице и др. 

 

Садржај рада Облици рада Реализатори Време 

Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика ученика 

Идентификовање ученика 

који имају тешкоће у 

праћењу наставе и учењу 

КОГ-3 

Тестови знања из 

српског и математике 

ПН IX, X 

Идентификација обдарених 

ученика 
 Д-48, КОГ-3 П IX; X 

Садржај рада Облици рада Реализатори Време 

Сарадња са родитељима разговор ОС, П Током године 

Утврђивање професионалних 

интересовања 
ТПИ,ОИ П XI, XII, I,II 

Прикупљање значајних 

информација за праћење 

ученика са идентификованим 

тешкоћама у учењу и  

одрастању 

П-П служба ОШ П IX, X 

Презентација ученичких 

радова 
изложба 

Предметни 

наставници 
V, VI-Дан школе 

Награђивање најбољих 

ученика на образовним 

профилима 

презентација 
Директор школе, 

наставничко веће 
              V 

Информисање, оспособљавање ученика и доношење професионалне одлуке 

Фактори проф.опредељења разговор П XI, XII, I 

Друштвене потребе за 

кадровима 
предавање 

Представник завода за 

запошљавање 
II, III, IV 

Организациона структура 

вишег и високог образовања 
информисање П-Педагог III, IV 

Факултети и више школе у 

окружењу- 

организовање 

промоције виших 

школА   и факултета 

 Током године 

Проверавање стабилности 

професионалних 

интересовања 

ТПИ, ОИ П   II, III, IV 

Професионално саветовање Индивидални рад ПС 
Током другог 

полугодишта 
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13.2. ВАСПИТАЊЕ ЗА ХУМАНЕ ОДНОСЕ МЕЂУ ЉУДИМА 
 

 

Делатност образовања и васпитања обавља се ради обезбеђивања и изналажења услова за 

формирање индивидуалних и социјалних својства деце, ученика и одраслих којима се доприноси 

њиховом укупном развоју, развоју демократском друштву, као и свету који се мења.      

 

Васпитање за хуманизацију односа међу људима  има задатке: 

•    васпитање ученика за једнако вредновање способности и резултата рада оба пола, ради 

сузбијања предрасуда о инфериорности једног пола, 

•    изграђивање свести о природном односу човека према човеку, 

•    развијање другарских осећања, међусобног уважавања и поштовања друге личности, 

•    упознавање са улогом љубави и полности у животу човека, 

•    свакодневно дружење са вршњацима, међусобно помагање и одређено одрицање ради 

пружања могућности да се и други оствари у раду, 

•    учење да се пажљиво и до краја саслуша други, 

•    развијање потребе за учешћем у акцијама солидарности, 

•    стицање навика пажљивог односа према млађим друговима, старијим и немоћним 

особама. 

 

Циљ васпитног рада у средњој школи је развијање способности и интересовања ученика у 

различитим људским делатностима; изграђивање стваралачког односа према раду, материјалним и 

духовним добрима; оспособљавање за укључивање младих у активан друштвени живот. 

 

Средња школа има посебну улогу и одговорност у васпитању младих, јер су млади тада у 

развојном периоду психофизичког и психосоцијалног сазревања и формирања личности. То је 

период изграђивања ставова, усвајање образаца понашања, стилова живљења, испољавања 

креативних компоненти мишљења, период формираања идентитета, социјалне и емоционалне 

интеграције личности младих. 

 

До остваривања вааспитних циљева у средњој школи долази се упоредним и 

синхронизованим деловањем на подстицање и развијање свих аспеката ученикове личности, 

односно доследним и педагошки осмишљеним остваривањем циљева интелектуалног, моралног, 

физичког, емоционалног, здравственог, професионалног и естетског васпитања. 

 

Васпитањем се остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стеченог знања и 

умења и правилног коришћења слободног времена, развијање интелектуалних и физичких 

способности, стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и човекове 

средине,развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и других етничких својстава 

личности, васпитање за хумане и културне односе међу људима, без обзира на пол, расу, веру 

националност и лично уверење, неговање и развијање потреба за културом и очување културног 

наслеђа и неговање лепог понашања у свим приликама. 

 

13.2.1. Програмски задаци и садржаји васпитног рада у средњој школи 

 

Ови задаци подразумевају следеће активности наставника: 

• развој интелектуалнх капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, 

друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, 

могућностима и интересовањима; 

• подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика 

• оспособљавање за рад, даље образовање  самостално учење, у складу са начелима сталног 

усавршавања и начелима доживотног учења; 
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• оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени 

развој и будући живот; 

• развијање свести о државној и националној припадности, неговању традиција и култура; 

• омогућавање укључивања у процесе европског повезивања; 

• развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 

• усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски 

уређеног, хуманог и толерантног друштва; 

• уважавање плурализма вредности и омогуђавање, подстицање и изградња сопствног 

система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и 

добробити за све; 

• поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање 

способности за живот у демократски уређеном друштву; 

• развијање код деце и ученика етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и 

ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост; 

• развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и 

подстицање индивидуалне одговорности. 

Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима 

За ефикасност ове активности неопходно је остварити: 

• упознавање ученика са врстом школе, подручјем рада и образовним профилом. 

• сусрет родитеља, наставника и ученика, 

• договор о узајамним очекивањима, потребама и захтевима, 

• изграђивање јединствених ставова породице и школе о васпитању ученика, 

• активно учешће ученика и родитеља у изради правила о понашању ученика, запослених и 

родитеља ученика средње школе, 

• адаптација ученика на живот у школи. Укључивање ученика у школске активности 

• изграђивање свести о припадању школи и идентитету школе 

 

Подстицање личног развоја 

 

Да би се ово успешно остварило потребно је: 

 

• Подстицање личног самопоуздања, упознавање и прихватање сопствених вредности, учење 

видова самопотврђивања уз уважавање других личности ученика, 

• Неговање осећања, уочавање веза између осећања, потреба, мисли и акција, 

• Упознавање својих и туђих потреба 

• Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа 

У циљу ове делатности код ученика треба развити осећај за: 

• Разумевање других ученика и усклађиваање њихових поступака активности у социјалној 

групи; 

• Развијање толеранције према разликама у мишљењима, ставовима, особинама, навикама, 

изгледу и потребама других; 

• Успостављање, неговање и развијање односа са другима, 

• Сараднички однос; 

• Односе међу генерацијама; 

• Односе у породици и школи; 

• Чињенице које доводе до повезивања и нарушавања односа; 

• Сарадња у школи; 

• Припремање заједничких програма којима се побољшава квалитет живота у школи. 

 

Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног разрешавања сукоба 
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У циљу што боље комуникације са друговима и наставницима код ученика треба развити осећај 

за: 

• унапређивање развоја сарадничке комуникације, 

• активно, пажљиво слушање другог у комуникаацији и тумачење критике, 

• изражавање својих опажања, осећање и потреба, 

• представљање јасних захтева без оптуживања и критиковања и пребацивања одговорности 

за њих на другу особу, 

• конструктивно одговарање на критику, 

• познавање невербалне комуникације и њених особености, 

• динамику сукоба, стратегију и стилове понашања у сукобу и конструктивно решавање 

сукоба. 

 

Неговање активности за решавање индивидуалних проблема 

 

Код ученика треба развити осећај за: 

• Прихватање личних проблема као изазова за њихово решавање и развој, 

• изграђивање и коришћење ефикасних начина за решавање проблема, 

• избегавање стреса: извора, утицаја, стилова суочавања, механизама превазилажења, 

изграђивање контроле и социјалне подршке; 

• суочавање с неуспехом, 

• развијање и јачање личне контроле и истрајности, 

• избегавање агресивног понашања и вређања других; 

• избегавање ризичних понашања: зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија). 

• прихватање различитости и изграђивање емпатије према другима 

 

 

13.2.2. Остваривање програма васпитног рада 

 

 

Доношење правила о понашању ученика,  запослених и родитеља ученика средње школе 

 

 Свака школа треба да има свој кодекс понашања који ће служити као норма понашања 

ученика и одраслих у школи. 

 Ближе одређивање права, дужности и правила понашања је важно за успешно оствариваање 

васпитних циљева школе. Ова правила су детаљно разрађена и чине саставни део програма рада 

школе. 

 

Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и програме наставних 

предмета 

Сваки наставни предмет пружа одређене могућности да се путем програмских садржаја врши 

утицај на васпитање ученика. Ниво и степен утицаја наставних предмета није само условљен 

врстом програмских садржаја, од облика, метода и средстава рада који се користе у раду са 

ученицима, ученика,од ставова наставника према садржајима које тумаче и преносе, а нарочито од 

степена активности ученика у васпитно-образовном процесу. 

 

Погодним облицима, методама и средствима постављени и разрађени васпитни циљеви могу 

се успешно остварити, не само код усвајања предвиђених образовних садржаја, већ и код 

формирања облика понашања у оквиру радног, моралног интелектуалног и других видова 

васпитања. 

 

Оствариваање циљева и задатака васпитања у раду одељењске заједнице 
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 Формирање успешне одељењске заједнице ученика у великој мери зависи од богатства и 

квалитета укупних социјалних искустава које ученици стичу кроз текуће односе у школи и 

друштвеној средини.  

 

Потребно је да се педагошким и осмишљеним радом, првенствено одељењског старешине, 

одељењске заједнице развијају у јединствене, радне и друштвене заједнице у којима ће ученици уз 

мању или већу помоћ наставника планирати и програмирати свој рад, расправљати о свим битним 

питањима из живота и рада одељења, организовати групно или појединачно укључивање у радне, 

хуманитарне, културне, спортске и друге акције које се организују у школи или ван ње. 

 Педагошки осмишљено вођење одељењске заједнице не само да доприноси развоју 

пожељних облика понашања и формирања колектива ученика већ је превентивна мера против 

негативних утицаја улице, неорганизованих група и појединаца. Треба имати у виду  да уколико се 

ученицима омогући да своја интересовања и потребе испоље и задовоље у школским колективима, 

постоји мања опасност од различитих негативних утицаја који могу да поремете ученички развој и 

здравље (наркотици, алкохолизам, крађе, изложеност вршњачком насиљу и у последње време 

нарочито актуелном  дигиталном насиљу и друго). 

Развој одељењске заједнице је значајан и може остварити свој циљ само уколико су се ови 

колективи ученика развијали систематски и добро осмишљеним педагошким радом одељењског 

старешине, наставника и осталих ученика у васпитно-образовном раду. 

Запажена је улога одељењског старешине у остваривању задатака моралног васпитања. 

Један од најважнијих задатака одељењаког старешине је развијање и неговање моралних особина, 

ставова и уверења ученика. Важна област моралног развоја је васпитање ученика за правилан 

однос према пословима, за стварање културних, радних и моралних навика. 

 

Одељењски старешина нарочито указује на чување школске имовине и средстава рада, а 

утиче и на формирање навике чувања материјалних добара школе. Он помаже да ученици 

заузимају критички однос према ученицима који се немарно односе према друштвеној имовини и 

настоји да код ученика формира позитиван став према другим ученицима, одраслима и имовини. 

На тај начин одељењски старешина активно утиче на формирање моралних ставова и уверења код 

ученика. 

 

У сарадњи са предметним наставницима и педагошко-психолошком службом одељењски 

старешина настоји да се кроз све наставне и ван наставне активности које организује школа, код 

ученика развија тачност, уредност, истрајност, упорност, марљивост и друге особине правилног 

односа према раду.Улога одељењског старешине у остваривању задатака физичког и естетског 

васпитања огледа се у формирању културно-хигијенских и здравствених навика ученика. 

Одељењски старешина упућује, такође, ученике како да одржавају хигијену и уредност свог 

радног простора, учионица, кабинета, лабораторије и других школских просторија. 

Естетска осећања својих ученика одељењски старешина развија почев од навикавања 

ученика на изглед учионице у којима живе и раде, развијање смисла за склоност и пристојно 

одевање па све  до организоване посете музејима, галеријама и другим културним институцијама 

које пружају посебне могућности за неговање естетских осећања и доживљаја. 

 

У формирању одељењске заједнице одељењски старешина својим ставовима, односима и 

схватањима ствара повољну атмосферу за успостављање социјалних односа од којих зависи 

квалитет и степен развоја ученичког колектива. 

У оквиру одељенске заједнице у сарадњи са предметним наставницима и педагошко- 

психолошком службом треба поспешивати другарство, међусобну толеранцију, поштовање 

различитости, уважавање туђег мишљења, решавање конфликтних ситуација на конструктиван 

начин без употребе насиља. 

 

Радни послови и задаци одељењског старешине у односу на ученика - појединца: 
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Одељењски старешина је педагошки, организациони и административни руководилац 

одељења.  Он координира рад свих наставника, одељењског већа, прати целокупну проблематику 

одељења и предлаже наставничком већу, стручним сарадницима и директору школе предузимање 

потребних мера. Његови најважнији задаци су:  

• пријем и помоћ у адаптацији на школску средину, 

• подстицање сарадње, међусобне комуникације, и другарског односа међу ученицима; 

развијање осећаја емпатије према другима; развијање способности конструктивног 

решавања конфликтних ситуација без употребе насиља, 

• подстицање вршњачке помоћи ученицима који имају потешкоће у учењу и понашању, 

• прикупљање релевантних података о ученику (од родитеља, учитеља, педагога, психолога, 

лекара, наставника), 

• стара се о остваривању наставног програма у одељењу и укључивању ученика у 

ваннаставне активности, 

• систематично бележење података о развоју и школском напредовању ученика, 

• посматрање понашања ученика у школи и ваншколским  ситуацијама, 

• саветодавни  рад у решавању школских проблема, 

• примена мотивационих васпитних средстава у подстицању позитивног и осујећењу 

негативног понашања, 

• похваљује и изриче васпитно дисциплинске мере ученицима у границама својих 

овлашћења, 

• решавање конкретних проблема ученика из одељења, 

• брига о здравственом стању и физичком развоју ученика, 

• интензивна сарадња са стручном службом ради подстицања активноти са даровитим 

ученицима и брига о ученицима који теже прате наставу и ученицима са проблемима у 

понашаању, 

• посећује часове наставе у свом одељењу и саветује се са наставницима и психолошко - 

педагошком службом школе у циљу побољшања успеха и дисциплине ученика, 

• израда анализе успеха ученика. 

 

У односу на одељењску заједницу: 

 

• подстицање одељењске заједнице у креирању програма рада, 

• помоћ у организовању одељењске заједнице, 

• изграђивање имиџа одељењске заједнице (амблем, симбол, име) и осећања припадности, 

• реализовање одређених програма рада са одељењском заједницом, 

• активност на стварању здравог језгра одељења, 

• укључивање одељења у шире активности школе, 

• организовање екскурзија и излета, 

• укључивање стручних лица из друштвне средине у сарадњи  са одељењском заједницом 

(уметници, новинари, лекари, јавне личности) јер школа треба да буде "отворен систем", 

• усмеравање ученика у друштвено окружење (библиотеке, клубове, центре и др.). 

 

У односу на родитеље: 

 

• упознавање родитеља и прикуљање података неопходних за сарадњу са породицом, 

• информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање и школу 

њиховог детета, организовање родитељских састанака (одељењских и групних) - тематских, 

редовних и ванредних, 

• подстицање родитеља на индивидуалне контакте са одељењским старешином и 

наставницима, 



Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

Техничка школа „Милета Николић“  193 

• упућивање родитеља на педагошко-психолошко службу, у циљу пружања потребних 

информација, помоћи у остваривању родитељске улоге, као и у решавању конкретних 

проблемских ситуација, 

• информисаање родитеља о важним активностима школе, 

• организовање заједничких разговора са наставницима и родитељима. 

 

У односу на стручне органе: 

 

• учешће у изради годишњег програма рада школе, 

• израда програма рада одељењског старешине, 

• остваривање увида у редовност наставе, 

• брига и решавање ситуације оптерећености ученика (контролне вежбе, тестови, писмени 

задаци, графички радови и др.), 

• сарадња са наставницима у вези са избором ученика за такмичења, 

• размена мишљења и усаглашавање ставова са наставницима у доношењу одлука о 

изрицању васпитно-дисциплинских мера, 

• учешће у идентификацији ученика за додатни рад и допунску наству, 

• планирање, вођење и извештаавање о раду одељењског већа која ће се односити на улогу и 

рад одељењског старешине, 

 

У односу на педагошку документацију: 

 

• сарадња са директором школе и стучним сарадницима на плану уједначавања вођења 

педагошке документације, 

• ажурно и прецизно вођење матичне и разредне књиге и уноси оцене у ђачке књижице, 

сведочанства и исписнице, 

• савесно, прецизно и садржајно вођење записника са састанака одељењских већа, 

наставничког већа и родитељских састанака. 

 

 Наведени послови и задаци одељењског старешине могу да послуже само као оријентациона 

програмска основа која се може дограђивати у зависности од сазнања до којих је одељењски 

старешина дошао у своме раду са ученицима, наставницима, стручним сарадницима и 

родитељима. 

  

Оствариваање циља и задатака кроз ваннаставне образовно-васпитне активности 

 

 Принцип добровољности огледа се у самосталном опредељивању ученика за оне облике 

делатноти које највише одговарају њиховим склоностима, способностима и испољеним 

интересовањима. Овај принцип подразумева и слободу у промени активноти после дужег или 

краћег временског периода, као и самосталан избор нове делатности за наредни период. 

Уважавање овог принципа важно је и састановишта општег и професионалног развоја ученика, 

посебно због  тога што слободан избор активности омогућава ученицима да се што боље опробају 

у оним активностима које могу да задовоље њихову радозналост и пронађу активности које 

највише одговарају њиховим потребама и реалнијим могућностима. 

За успешнији рад слободних активности неопходна је континуирана и осмишљена педагошка 

сарадња између школе, ђачких родитеља, друштвене средине, средстава јавног информисаања, 

Црвеног крста, Невладиног сектора. 

 Ученицима треба омогућити да успостављају непосередне контакте са културним 

интитуцијама, библиотекама, музејима, галеријама, позориштима, другим васпитно-образовним 

организацијама, као и другим институцијама за чију делатност ученици испољавају посебне 

склоности и интересовања. 
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школа треба да организује јавне манифестације, квизове знања, вечери поезије, спортска 

такмичења, сусрете просветних радника, песника, сликара, научника и других личности које су 

интересантне за ученике средњих школа. 

Посебан допринос у остваривању програма ваннаставних активноти је  рад различитих 

школских секција (драмска, рецитаторска, дебатни клуб, еколошка, историјска, верска, 

програмерска, кошаркашка,  одбојкашка, стељачка и фудбалска) . 

 

Остваривање циљева и задатака кроз друштвено користан рад 

 

Примена стечених знања је најделотворнија у практичним ситуацијама, што значи да 

остваривање појединих програма који се односе на сагледавање могућности примене знања која 

доприносе подизању техничке културе и развијању интересовања за технику и технологију, 

развијање спретности и умешности у раду, неговање правилног односа према раду и култури рада 

и занимања, развијање стваралачког односа према коперативности, хуманости, опште људске 

солидарности, развијање способности за различита естетска доживљавања, формирање особина 

личности као што су одговорност, издржљивост, упорност, рационалност, уредноцт, тачност, 

прецизност и сл. Остваривање ових циљева врши се посебно путем програма рада у чијој 

организацији учествују сви ученици и наставници школе и који обухвтају предузимање низа 

радних и хуманитарних акција у школи и локалној средини. Међу овим акцијама 

најкарактеристичније су: уређиваање и одржавање школских просторија и зелених површина, 

чишћење паркова и школске околине, пошумљавање оголелих површина и друго. 

Успешно функционисање активности које се организују у оквиру друштвено-корисног рада 

зависи од степена припремљености ученика, у оквиру наставе, одељењских заједница и ђачког 

парламента. 

 

13.3. ЗАШТИТА ЗДРАВЉА  

 

Програм здравствене заштите ученика 

 

Циљеви програма:  

 

• Стицање знања, формирање позитивних ставова и понашања у вези са здрављем и начином 

живота и развојем хуманизације међу људима 

• Унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање услова који штетно 

делују на здравље 

• Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развој, 

заштиту и унапређење здравља ученика 

 

Задаци програма здравственог васпитања су: 

 

• Формирање свести код омладине да је здравље основни извор људске среће, свест о 

разноврсном штетеном дејству различитих агенаса (наркотици, алкохол, цигарете) на 

здравље људи, оспособљавање младих да буду активни учесници у борби за унапређивање 

здравља 

• Стицање знања ученика о утицају начина живота на телесно и ментално здравље, усвајање 

позитивних здравствених ставова и хигијенских навика 

• Стицање знања о настанку, ширењу и преношењу разних болести као и могућим мерама 

превенције 

• Ученици стекну знања о психофизичким и психосоцијалним карактеристикама развојног и 

осталих животних доба, као и променама које их карактеришу 

• Систематско праћење здравственог стања ученика, истраживање патологије за одређену 

целину и преузимање примарних мера за заштиту и унапређивање здравља 
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• Стара се о спровођену опште и специфичне примарне превенције болести зависности, 

СИДЕ и других болести које погађају младе 

• Остварује увид у здравствени статус и услове живота породице и пружа стручну помоћ 

ради превазилажења постојећих проблема ученика 

• Организује слободне активности ученика, чије је подручје здравствена и хуманитарна 

проблематика 

 

Задаци ће се остварити кроз следеће активности и садржаје: 

 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

Приликом обраде појединих 

наставних јединица у редовној 

настави наставници ће обратити 

пажњу на остваривање здравстевно – 

васпитне функције свог рада. У 

припремама за час ће нагласити 

реализације задатака из ове области, 

са посебним освртом на предузимање 

мера заштите од COVID-19 

 

 

Разговор, предавање, 

презентација 

 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

 

 

Током школске 

године 

У оквиру наставе физичког васпитања 

редовно ће се радити на превентивно – 

компензацијском вежбању ради 

спречавања и отклањања телесних 

деформитета и лоших последица 

вишечасовног седења. 

Ученици се оспособљавају у самосталном 

неговању физичких способности, помагању 

раста, учвршћивању здравља. Предметни 

наставници ће пратити индивидуални 

развитак сваког ученика као и препоруке за 

превенцију COVID-19 у школској 

средини 

 

 

 
Разговор, корективна 

гимнастика 

 

 

 
Наставници 

физичког 
васпитања 

 

 

 

Током школске 

године 

Подршка јавноздравственој кампањи 

„Заједно против рака грлића материце – 

ХПВ НЕ” и помоћ при организацији 

едукације родитеља и старатеља о 

значају, ефикасности и безбедности 

ХПВ вакцине у основним и средњим 

школама 

Достављање 

онлајн и 

штампаног 

материјала 

родитељима као 

и организовање 

едукација од 

стране Дома 

здравља 

Одељењске старешине 
Током школске 

године 

Школа ће, у сарадњи са Домом здравља 

организовати систематски преглед 

ученика првог и трећег разреда. 

Договор, 

заказивање, 

праћење, 
анализа 

 

одељењске 

старешине 

 

Током 

школске 

године 

Организација вакцинације ученика у 

сарадњи са Домом здравља 

Договор, 

заказивање, 
праћење 

одељењске 

старешине 

Током школске 

године 

Школа ће у сарадњи са стоматолошком 

службом организовати стоматолошки 

преглед ученика  

Договор, 

заказивање, 
Праћење 

одељењске 

старешине 

Током школске 

године 

У сарадњи са Комисијом за превенцију 

болести зависности општине Аранђеловац 
и Саветовалишта за младе  школа ће 

организовати активности у циљу  
примарне превенције болести зависности 

 

Договор, 

предавање 

 

ПП служба, 

одељењске 

старешине 

 

Током школске 

године 

Индивидуални саветодавни рад са 

ученицима и родитељима и повезивање 

ученика са специјализованом здравственом 

службом по потреби 

Индивидуални 

саветодавни рад са 

ученицима и 

родитељима 

ПП служба, 

одељењске 

старешине 

 

Током школске 

године 
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Организовање предавања, курсева и 
хуманитарних акција у сарадњи са 
Ученичким парламентом 

Договор, 
предавања, акције 

Ученички 
парламент 

Током школске 
године 

 

Организација акција добровољног давања 

крви 

 

Договор, 

организација акција 

Ученички 

парламент у 

сарадњи са 
Црвеним крстом 

Током школске 
године 

Обележавање значајних датума везаних за 

здравствену превенцију  

 

Акције 

Ученички  
Парламент, ПП 
служба 

Током школске 
године 

Организовање предавања за ученицео 
репродуктивном здрављу 

Договор, 

организација, 
праћење 

ПП служба, 
Одељењске 
старешине, Дом 
здравља 

Током школске 
године 

Израда пано и едукативних постера ради 
промовисања стила здравог живота 

Израда паноа, 
промоција 

Саветовалиште за 
младе, Еколошка 
секција, ПП служба 

Током школске 
године 

 

Подручје рада здравствене службе обухвата: 

 

1. Предузимање  мера   за   обезбеђивање   здраве школске и животне средине ученика. 

2. Остваривање програма здравственог васпитања. 

3. Обезбеђивање здравствене заштите ученика. 

4. Остваривање сарадње између  школе,  породице, здравствене службе и друштвене 

заједнице. 

5. Професионалну орјентацију и усмеравање ученика. 

6. Остваривање оперативних задатака  програма  рада на обезбеђивању здраве школске и 

животне средине. 

Здравствена  служба врши надзор  над здравствено-хигијенским условима школске средине: 

контролише стање школских  објеката,  водених  и  санитарних   објеката,   школских учионица и 

других ученичких просторија-посебно фискултурних сала и терена, објеката за исхрану ученика, 

лабораторија и  радионица  за остваривање практичне наставе у школи и организацијама  

удруженог рада и другим објектима неопходним за хигијенско-техничку  заштиту ученика, 

иницира и учествује у акцијама уређења школске  животне средине и санирање школских и 

комуналних објеката, у заједници са другим надлежним службама. 

 

Остваривање   оперативних   задатака   програма здравствено васпитног рада: 

 

Планира и остварује  програм  здравствено-васпитног рада којим обезбеђује знања о: 

• поремећајима који  настају  услед  неадекватне  и недовољне личне хигијене и 

нехигијенског начина живљења; 

• настанку, ширењу и начину  сузбијења  хроничних болести и болесних  стања  

карактеристичних  за  савремени  начин живота; 

• епдемиолошком ланцу ширења  заразних  болести  и мерама примарне превенције, посебно 

венеричних болести и СИДЕ; 

• одликама болести зависности и мерама превенције; 

• узроцима   настанка,    последицама    и    мерама превенције од болести  метаболизма; 

• принципима  хигијене  рада,  физиолошком   аспекту рада и одмора и односима 

интелектуалног и мануелног рада; 

• физиолошким и психофизичким   одликама адолесцентног периода и најчешћим  

поремећајима  који  карактеришу овај период; 

• одликама зреле личности и  здравственим  аспектима припреме за брак и планирање 

породице; 

• врстама,  својствима  и  дејству  контрацептивних средстава; 

• дејству  психоактивних  супстанци  на  здравље  и појавним облицима болести здравих и 

мерама примарне превенције; 
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• раду  секција  слободних  активности  ученика   из подручја рада здравственог васпитања. 

 

Заштита здравља ученика 

 

Здравствена служба прати: 

• здравствено стање ученика  и  ради  на  припреми анализа,  извештаја  и   других   

докумената   који   указују   на специфичност    патологије    карактеристичне     за     

одређени узраст,услове, средину, професију и друго; 

• учествује у припреми и  спровођењу  систематских прегледа ученика које организује 

служба и  о  налазима  обавестава надлезне школске органе; 

• открива  појаве  заразних  обољења  и   других соматских  и  менталних  понашања  ученика   

и   предузима   мере превенција и лечења; 

• у заједници са наставницима  физичког  васпитања организује  корективне  вежбе  код  

појаве  телесних   деформитета (стопала, кичме и др.).; 

• помаже наставницима и другим струцним сарадницима у  остваривању  здравствено-

васпитних   задатака   и   непосредно учествује у решавању насталих здравствено-

васпитних проблема. 

 

Остваривање оперативних задатака  програма  на подручју сарадње школе, породице и 

друштвене заједнице 

 

Школа сарађује са: 

• службом за здравствену заштиту школске  омладине, заводима   за   ментално   здравље,    

санитарном    инспекцијом, хигијенско-епидемиолоском     службом,     болничким-

диспанзерским установама,  службом  за  социјално  старање  и  другим  стручним 

друштвеним организацијама; 

• обавештава  родитеље  о   здравственом   стању њихове деце и помаже им у  обезбеђивању  

адекватне  здравствене заштите; 

• упознаје    родитеље    са    физиолошким    и психофизичким одликама развојног периода  

и  појавним  облицима психосоматских и менталних  поремећаја-посебно  појавним  

облицима болести зависности; 

• сарађује   са   Службом   медицине   рада   у организацијама удруженог рада, у којима се 

остварује део  програма практичне наставе и стара се о обезбеђивању  хигијенско-техничке 

и здравствене заштите ученика на раду. 

 

Професионална орјентација и усмеравање 

 

Здравствена служба прати здравствено стање ученика на основу оствареног увида  у 

здравствени  статус  даје  сугестије  и утиче на евентуалну  промену  изабране  професије  за  

ученике  са телесним и сензорним недостацима и на оне које болују од хроничних обољења. 

Остварује  и  друге  стручне  задатке  на  подручју образовно-васпитног рада. 
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13.3.1. ПЛАН АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

Активности Начин остваривања Носиоци 
Време и 

место 

Праћење и 

евалуација 

Обележавање 

18.октобра – Европски 

дан борбе против 

трговине људи 

Организовање 

предавања,трибине, израда 

паноа, презентација. 

Сарадник, Црвеног 

крста 

ПП служба 

Ученички парламент 

Октобар 

 

Извештаји 

Фотографије 

Презентације, 

Израђени панои 

Вршњачке едукације 

из области „Трговине 

људима“ 

Кординација између 

Црвеног крста и школе, 

организовање предавања 

Сарадник Црвеног 

крста 

Ученици- вршњачки 

едукатори 

По 

договору са 

ЦК 

 

Извештаји 

Фотографије 

 

Организовање акције 

Добровољног давања 

крви 

Организовање предавања за 

ученике завршних година и 

мотивисање за добровољно 

давалаштво 

Сарадник Црвеног 

крста 

Едукатор Црвеног 

крста 

Новембар 

2022. Март 

2023. 

Извештаји 

Фотографије 

 

Вршњачке едукације 

на тему болести 

зависности 

(наркоманија, 

алкохолизам, пушење) 

Организовање предавања, 

радионица, презентација 

Сарадник Црвеног 

крста 

Ученици- вршњачки 

едукатори ПП служба 

Новембар 

Јун 

Извештаји 

Фотографије 

 

Обележавање 1. 

Децембра – Светски 

дан борбе против 

АИДС-а 

Организовање предавања, 

трибине, израда паноа, 

презентација. 

Сарадник, Црвеног 

крста 

ПП служба 

Ученички парламент 

Децембар 

Извештаји 

Фотографије 

Презентације, 

Израђени панои 

Акција "Један пакетић 

пуно љубави" 

Организовање хуманитарне 

акција скупљања слаткиша 

за најугроженије 

Сарадник Црвеног 

крста 

Одељењске старешине 

Ученици 

Децембар 

 

Извештаји 

Фотографије 

Обележавање 

31.јануара – 

Национални дан борбе 

против пушења 

Организовање предавања, 

реализација радионица 

Сарадник, Црвеног 

крста ПП служба 

Ученички парламент 
Јануар 

Извештаји 

Фотографије 

Обележавање 

14.фебруара- Дан 

заљубљних 

Вршњачке едукације на 

тему полно преносивих 

болести 

Сарадник Црвеног 

крста 

Ученици- вршњачки 

едукатори 

Фебруар 

Извештаји 

Фотографије 

Обуке из прве помоћи 

за ученике прве и 

друге године 

Обуке у реализацији 

Црвеног крста 

Сарадник Црвеног 

крста Едукатор 

Црвеног крста 

По 

договору са 

ЦК 

Извештаји 

Фотографије 

Обележавање 

24.марта- Светски дан 

борбе против 

туберколозе 

Организовање предавања, 

радионице 

Сарадник Црвеног 

крста 

Педагог 
24.март 

Анализе, 

Извештаји 

Обележавање 31.мај – 

Светски дан борбе 

против пушења 

Организовање предавања, 

радионица 

Сарадник, Црвеног 

крста 

ПП служба 

Ученички парламент 

Мај 

Извештаји 

Фотографије 

Обележавање 7.априла 

-Светски дан здравља 

Организовање спортских 

активности у школи, 

предавања, акција као и 

израда паноа на ову тему 

Сарадник Црвеног 

крста 

Наставници физичког 

васпитања, Ученици 

Април 

 

Извештаји 

Фотографије 

Организовање 

хуманитарних акција 

Прикупљање новчаних 

средстава за децу 

економско- социјално 

угрожених породица 

Сарадник, Црвеног 

крста 

Ученички парламент 

По 

договору са 

ЦК 

Извештаји 

Фотографије 

 

О свим реализованим активностима извештава се Црвени крст. 

Сарадник Црвеног крста: Зорица Бабић 
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13.3.2. ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ДРОГА  

 

ПЛАНИРАНА  

АКТИВНОСТ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

Информисање наставног и 

ненаставног школског особља 

о штетностима ПАС, 

симптомима који указују на 

зависност, као и о механизму 

деловања у таквим 

ситуацијама 

- планирање и укључивање у  

активности на превенцији употребе 

дрога свих тела и органа школе 

(Наставничко веће, Педагошки 

колегијум, Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања, Савет родитеља, 

Ученички парламент...) 

Директор, помоћник 

директора,  

ПП служба 

Септембар 

Увећање броја компетентног 

наставног и ненаставног 

особља у школама који су 

обучени за рад на тему 

превенције употребе дрога 

- стручно усавршавање наставника-

стручних сарадника у циљу развијања 

компетенција за превентивни рад са 

ученицима и родитељима 

 

Директор, помоћник 

директора,  

ПП служба 

 

Током целе 

године 

 

Упознавање ученика са 

јасним правилима школе у 

вези коришћења дроге у 

школским просторијама и 

доследно примењивање тих 

правила и 

интервенција/поступака у 

случају њиховог кршења 

(поштовање Протокола о 

поступању у случају 

присуства и коришћења 

психоактивних супстанци у 

образовно-васпитним 

установама) 

- читање Правилника, информисање, 

разговор,  

дискусија 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, ПП 

служба 

Септембар 

Планирање предметних 

наставника како и на који 

начин развити одговорност за 

сопствено здравље кроз свој 

предмет доводећи у везу са 

исходима других предмета 

(међупредметна 

компетенција) 

- садржаје везане за  превенцију  

употребе дрога имплементирати у 

наставне планове појединих предмета 

(физичко васпитање, социологија, 

грађанско васпитање, српски језик, 

енглески језик, 

ликовна култура...) и тематски их 

повезати са наставним јединицама 

других предмета 

Предметни 

наставници, стручна 

Већа 

Септембар 

Организовање тематских 

родитељских састанака  

(по потреби, у случају сумње 

на употребу дрога међу 

ученицима) 

- информисање родитеља о свим 

аспектима коришћења ПАС-а, 

- саветодавни рад са ученицима и 

њиховим родитељима/старатељима, а 

по потреби и повезивање са 

специјализованим службама 

Одељењски 

старешина, ПП 

служба 

Током целе 

године 

 

Појачана сарадња са 

родитељима чија деца 

манифестују неки од облика 

поремећаја понашања и код 

постојања сумње на 

злоупотребу дрога 

- кроз разговоре  и програме радити на  

развијању вештине родитељства 

(постављање правила и граница у 

понашању на начин који је узрасно 

примерен, контрола и квалитетно 

структуирање слободног времена деце, 

укљученост родитеља у животе деце – 

праћење њихових активности и 

пријатељства, укљученост у њихово 

учење и образовање, вештине 

комуникације, подршка родитељима о 

томе како да постану узори својој деци 

 

 

Одељењски 

старешина, Тим за 

борбу против 

дискриминације. 

насиља. 

злостављања и 

занемаривања, ПП 

служба 

Током целе 

године 
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- саветовање код постојања сумње на 

злоупотребу дрога или упућивање на 

саветовање, лечење и пружање других 

здравствених и психосоцијалних услуга 

Промоција здравих стилова 

живота и јачање подршке 

јавности за превенцију и 

сузбијање наркоманије 

- организовање спортских турнира, 

учествовање у хуманитарним акцијама, 

организовање интерактивних 

радионица које за циљ имају развој 

личних и социјалних вештина, 

ангажовање ученика у свим 

активностима 

Ученички 

парламент, 

Наставници 

физичког 

васпитања,  

ПП служба 

Током целе 

године 

Опремање, оплемењивање и 

одржавање учионичког и 

школског простора 

- израда паноа и едукативних постера 

ради промовисања здравих стилова 

живота 

Ученички 

парламент, ПП 

служба, предметни 

наставници 

Током целе 

године 

Сарадња са друштвеном 

средином – МУП, Центар за 

социјални рад, Дом здравља, 

друге специјализоване 

установе 

- саветовање, упућивање на лечење, 

пружање здравствених услуга, 

организовање едукација, трибина 

Директор, помоћник 

директора, Тим за 

борбу против 

дискриминације. 

насиља. 

злостављања и 

занемаривања, ПП 

служба 

Током целе 

године 

Часови одељењског 

старешине и одељењске 

заједнице 

- вођење разговора о различитим 

друштвено распрострањеним 

уверењима, ставовима, позитивним и 

негативним очекивањима у вези са 

коришћењем дрога, укључујући и 

последице злоупотребе 

- развијање осећаја припадности, 

групних правила која свима обезбеђују 

да се осећају безбедно и прихваћено, 

доследно реаговање на непримерено 

понашање, препознавање и 

награђивање пожељног понашања, 

формирање вредносног система у коме 

се труд, учење и знање цене 

Одељењске 

старешине, ПП 

служба 

Током целе 

године 

 

 

13.4. ЗАШТИТA И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Циљ васпитања и образовања у области заштите и унапређења човекове средине јесте да 

ученицима, у складу са њиховим узрастом обезбеде стицање знања, развијање интересовања, 

формирање ставова, система вредности и понашања који ће им омогућити разрешавање три 

основна противречна проблема на реалицији савремен човек-природа, еколошки, културно-

социјални и економски.Прави проблем представља знање и друге карактеристике значајне за 

одржавање и стварање оптималних услова економске равнотеже у човековој средини, други-

значајне карактеристике за правилан однос, заштиту и унапређење лепоте културне баштине, 

животне, радне и рекреативне средине, као и очување природне баштине за садашње и будуће 

генерације, а трећи-знање о економској валоризацији природних извора и природних услова 

имајући у виду и штете које могу да настану услед њиховог угрожавања, загађивања, 

нерационалног коришћења, деградирања и.т.д. 

 

1. Циљеви програма 

- Указивање на морално-естетске аспекте односа човека према природи и развијање код ученика 

идеје хармоније између човека, друштва, природе и подстицање креативности. 

- Указивање на потребу заједничког живљења људи у биосфери, јер је у њој настао 

невидљиви спој духовности света човека и природе која га окружује и инспирише на 

стваралаштво. 
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- Упознавање разноликости биосфере, амбијенталних пејзажа, флоре, фауне, воде, или 

амбијенталне суровости живљења у урбаним срединама кроз простор и време. 

- Могућност повезивање литературе, поезије, филозофије и науке у откривању о природи и 

односу човека према природи. 

- Развијање одговорности односа ученика на основу еколошких знања и критеријумима 

према природној и градитељској баштини и географском простору. 

- Упознавање ученика са различитим видовима природног богатства која се могу обновити 

или не обновити на националном и глобалном нивоу и њихов значај и вредност за живот 

људи, као и на последице њиховог нерационалног коришћења са становишта еколошких и 

економских штета. 

- Успстављање сарадње са библиотекама, позориштима, музејима, рекреационим центрима, 

туристичким организацијама и др. и активно учествовање у доношењу и остварењима 

њихових програма ради оспособљавања и навикавања ученика да у свом самообразовању и 

слободном времену користе све оне изворе културе који ће их подстицати на стваралачки 

рад и унапређење животне средине. 

- Организовање учешћа ученика у радним акцијама заштите животне средине. 

- Организовање предавања о темама из ове области као и јавних манифестација и 

пропагирања акција у овој области.  

 

2. Циљне  групе ученика 

 

- Програмом су обухваћени ученици од првог до четвртог разреда средње школе 

 

3. Садржај програма 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Дан заштите шума Наставник блок наставе 21. март Прављење школског паноа 

Дан вода 
Наставник блок наставе и 

предметни наставник 
22.март предавање, филм 

Дан планете Земље Стручни Актив 22.април манифестација, пано 

Дан заштите животне 

средине 
Стручни Актив 5.јун предавање, пано 

Дан без аутомобила Наставник блик наставе 22.септембар Манифестација 

Дан чистих планина Наставник блок наставе 26.септембар 
шетња до планине Букуља 

и скупљање отпада 

Дан пешачења Наставник блок наставе 20.октобар Шетња 
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14. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

14.1. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА  

 

Ред. 

број 
АКТИВНОСТ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

1 

Конституисање СР 

Избор чланова Савета родитеља у  

Локални савет родитеља 

Упознавање чланова СР са  

Пословником СР 

септембар 2021. 

Директор, 

Секретар, 

васпитачи 

2 

Разматрање намене коришћења  

средстава прикупљених од  

родитеља- 

родитељски динар, осигурање 

Током године 

Директор, председник 

СР, секретар, шеф 

рачуноводства 

3 

Разматрање извештаја о  

самовредновању 

Разматрање реализације развојног  

плана и предлога измене и допуне 

Разматрање предшклоског програма 

јун 2022 

Директор, помоћник 

директора,председник СР, 

секретар, стручна служба, 

Тимови установе 

4 

Разматрање извештаја о раду  

Установе, 

Разматрање предлога годишњег  

плана 

Септембар 

Директор, помоћник 

директора, председник 

СР, секретар,стручна 

служба 

 

 
14.2.ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

 

Одељење Име и презиме 
Број 

телефона 
Одељење Име и презиме 

Број 

телефона 

1/1 Ружа Пантелић 0600671753 3/1 Марија Мићић 0638623698 

1/2 Дарко Божић 0652771137 3/2 Марина Бабић 0616609093 

1/3 Марија Грујић 0649099279 3/3 Мирјана Ђорђевић 0641170215 

1/4 Гордана Војчић 0641001070 3/4 Александра Ђукнић 0648700325 

1/5 Немања Ћировић 0648586369 3/5 Данијела Живковић 0604903875 

1/6 Јасмина Миланов 0641938588 3/6 Славица Јеремић 0643772428 

1/7 Емира елСамер Стојановић 0666536678 3/7 Јелена Радојчић 0637507200 

1/8 Слађана Јовановић 0649012043 4/1 Иван Владић 0642116840 

2/1 Милена Милошевић 0641794777 4/2 Милорад Раичевић 0648586500 

2/2 Алекса Аксентијевић 0658360290 4/3 Данијела Мирић 0641443202 

2/3 Јасмина Анђелковић 0644693802 4/4 Верица Павловић 0631781109 

2/4 Тања Миловановић 0637236259 4/5 Зора Шапоња 0612327631 

2/5 Драган Савић 0659192377    

2/6 Слађана Прекић 0656672318    

2/7 Драгана Бујагић 0638083924    
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14.3.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

Унапрећивање циљева и задатака појединих аспеката васпитаања у великом степену звиси 

од квалитета сарадње школе и родитеља. Посебно важну улогу у сардњи школе и родитеља има 

одељењски старешина, педагог, и директор школе. Ова сарадња углавном се огледа у пружању 

помоћи родитељима за што успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовању 

родитеља у реализацији васпитних задатака школе. 

 

14.3.1. Помоћ родитељима у остваривању васпитне функције породице 

 

Полазну основу сарадње представља настојање одељењског старешине да успостави што 

ближе и чешће контакте са родитељима ученика. У овим контактима одељењски старешина 

прикупља податке о карактеристикама психофизичког и социјалног развоја ученика, сазнања о 

њиховим интересовањима и потребама, упознаје породичне прилике и услове рада ученика и сл.  

Сарадња са родитељима одвија се путем разноврсних облика рада као што су: родитељски 

састанци, групни разговори, индивидуални контакти, дан пријема за родитеље и друго. 

Најуспешнији вид сарадње остварује се индивидуалним контактима одељењског старешине и 

родитеља. 

 

14.3.2. Укључивање родитеља у живот и рад школе 
 

На почетку школске године, одељењски старешина упознаје родитеље са правилима 

организације рада школе, годишњим програмом рада, програмом активности одељењске заједнице 

и предлогом правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика средње школе. 

Укључивање родитеља у живот и рад школе најчешће обухвата: учешће родитеља у 

остваривању програма слободних активноти, друштвено-корисног  рада, организације програма 

културне и јавне делатности школе (посебно школских свечаности. Успостављањем тешње 

сарадње одељењских старешина и родитеља, посебно када се ради о ученицима који имају 

проблеме у школском напредовању, односно понашању омогућава благовремено сагледавање 

узрока таквог понашања и заједничког предузимања активности за отклањање узрока и 

успостављање ефикаснијег  учења и рада ученика. 

Време реализације Активност Сарадници 

Септембар - јун 
• Прикупљање информација од родитеља које су 

релевантне за упознавање, праћење напредовања 

ученика 

Одељенске старешине 

Септембар - јун 
• Информисање родитеља о педагошким 

карактеристикама и евентуалним проблемима у учењу и 

понашању њихове деце 

Одељенске старешине, 

директор, наставници 

Септембар - јун 
• Педагошко психолошко образовање родитеља са циљем 

помоћи у решавању проблема деце у учењу или 

понашању 

Педагог, родитељи 

Октобар - јун 
• Индивидуално и групно саветовање родитеља: *давање 

информација за успостављање позитивне породичне 

климе у којој се развија адолесцент 

Педагог, родитељи, 

представник савета 

родитеља 

Септембар - јун 
• Учешће на родитељским састанцима и рад у Савету 

родитеља 

Одељенски старешина, 

директор 

Септембар - јун • Израда паноа за родитеље са актуелним темама  Ученици, наставници, 

парламент 

Мај • Акција „Отворена врата школе“   

 



Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

Техничка школа „Милета Николић“  204 

 

15. ПЛАН ПЕДАГОШКО  ИНСТРУКТИВНОГ РАДА  
 

У циљу праћења, вредновање и унапређења образовно васпитног рада, директор, 

помоћник директора, педагог и психолог посетиће у току наставне године наставнике, у складу са 

индивидуалним плановима стручног усавршавања наставника, сменом у којој су ангажовани и 

распоредом који се прави на месечном нивоу .Осим ових часова планирана је посета са намером 

испитивања остварености специфичних циљева. 

 
ЦИЉ ПОСЕТЕ БРОЈ ЧАСОВА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Праћење рада приправника и процена 

успешности савладаности приправничког стажа 
30 Октобар-јун 

Посматрање квалитета наставе -корелацијски 

час 
5 Током године 

Адаптација и понашање ученика 16 Октобар, март 

Квалитет организације наставног рада - 

електронско учење 
5 Током године 

Квалитет организације наставног рада- примена 

правилника о оцењивању 
10 Током године 

Посматрање часа за испитивање спремности за 

полагање испита за лиценцу  
 По потреби 

Праћење реализације угледних часова 5 Током године 



Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

Техничка школа „Милета Николић“  205 

 

 

16.  ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

16.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 

Активност Носиоци Време 

Сајт школе ,,освежити'' новим 

информацијама (фотографије, 

новости, дешавања, линкови) 

Швабић Драган Септембар, октобар 

Редовно ажурирање сајта Техничке 

школе 
Швабић Драган 

Једном месечно, почев од 

новембра 

 

Активирање школског разгласа у 

циљу информисања ученика 

Техничке школе (према ШРП-у) 

Манојловић Миленко, наставник електро 

групе предмета(техничка подршка за 

разглас), Ђурић Марина, наста српског 

језика и књижевности (одабир и квалитет 

информација, одабир спикера) 

Децембар 

Израда школског листа и његово 

објављивање 

Милановић Биљана координатор 

новинарске секције и чланови 

Према плану новинарске 

секције 

 

Одржавање приредби  Музичка, драмска, литерарна секција и 

Ученички парламент 

На дан школске славе (27. 

01. 2023.), у оквиру дана 

школе (мај,јуни) и према 

плану УП-а 

Промовисање успеха ученика 

Техничке школе након такмичења 

(кроз обавештења, огласне табле, 

паное и сл.)  

ОС, директор школе, ментори, ученици, 

фото секција 

Након оствареног успеха у 

некој области 

 

 

16. 2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 

Активност Носиоци Време 

Израда информатора за ученике 8. разреда 
Тим за информисање ученика 8. 

разреда 

Друго полугодиште 

 

Израда презентације за информисање ученика 8. 

разреда 

Тим за информисање ученика 8. 

разреда 
Друго полугодиште 

Садржај рада Облици рада Реализатори 

Информисање ученика 8. разреда и њихових  

родитеља о могућностима и предностима уписа у 

Т.Ш. “Милета Николић“ 

 

Тим за информисање ученика 8. 

разреда 

 

Април, мај, јуни 2023. 

Израда плаката који промовише предности  

уписа ученика у Т.Ш. “Милета Николић“ и 

њихово истицање на јавним местима (основне 

школе, центар града и сл.) 

 

Тим за информисање ученика 8. 

разреда 

 

Април, мај, јуни 2023. 

Промоција рада школе и плана уписа у 

средствима јавног информисања (РТВ Шумадија, 

РТВ СУНЦЕ) 

Директор Април, мај, јуни 2023. 

Промоција успеха ученика Т.Ш. “Милета 

Николић“ у средствима јавног информисања 

након такмичења и других манифестација 

(спортске, културне и сл.) 

Директор и наставници 

 

У складу са терминима 

одржавања такмичења и 

др. манифестација 
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17. ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
 

У школи ће се водити следећа педагошка документација: 

 

1. ПЛАНОВИ 

- школски програми по предметима 

- глобални планови за све врсте васпитно – образовног рада 

- месечни оперативни планови васпитно – образовног рада 

- дневне припреме за непосредан васпитно – образовни рад 

 

2. ДНЕВНИЦИ И ЗАПИСНИЦИ 

- матичне књиге 

- дневници рада директора, педагога,пом.директора и библиотекара 

- запажања директора, педагога  у домену педагошког и инструктивног рада 

- запажања раз. старешине, педагога  о сарадњи са ученицима и њиховим родитељима 

- записници стручних већа 

- записници разредних старешина 

- књига дежурстава ученика и наставника 

- дневник домара 

 

3. ИЗВЕШТАЈИ 

- Раз.старешина о реализацији наставног плана и програма, успеха ученика и ваннаставних 

активности (екскурзија, излета и посета) 

- Стручних већа 

- Директора , педагога и пом.директора 

- Савета родитеља 

- Школског одбора 

- Извештај о раду школе 

 

 

4. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

- редовне наставе 

- изборне наставе 

- допунске наставе 

- додатне наставе 

 

 

ОСТАЛЕ СЛУЖБЕ У ШКОЛИ 

 

Поред наставника и стручних сарадника у школи раде: секретар, шеф рачуноводства, 

административни радник, благајник, домар и спремачице. 

Послови ових радних места утврђени су Правилником о систематизацији, стални су са мањим 

изменама, у току године и сви се обављају у оквиру 40 –то часовне радне недеље. 
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18. ПРИЛОГ 1 ЗА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2022/23. (у 

електронском облику у школи на рачунару) 
 

 

 

  

 

 

 

 

- ПОДЕЛА ЧАСОВА ПО ОДЕЉЕЊИМА 2022/23. 

- ФОНД ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА 2022/23. 

- ФОНД ЧАСОВА ПО КАБИНЕТИМА  2022/23. 
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ПРИЛОГ 2  
 

 

 

 

 

САДРЖАЈ:       

         

 

1.          БЛОК НАСТАВА МАШИНСТВА И ОБРАДЕ МЕТАЛА 

        

2.          БЛОК НАСТАВА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА  

        

3.          БЛОК НАСТАВА EЛЕКТРОТЕХНИКА   

        

4.          УПИС УЧЕНИКА 2022/23.     
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18.1 БЛОК НАСТАВА МАШИНСТВА И ОБРАДЕ МЕТАЛА 
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18.2 БЛОК НАСТАВА  ХЕМИЈА И НЕМЕТАЛИ  
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18.3 БЛОК НАСТАВА  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  
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18.4 УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2022/23. 
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