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1. УВОДНИ ДЕО
Одлуком Владе Р. Србије основана је Средња школа у Новој Вароши. Одлука је објављена
у „Службеном гласнику РС“ бр. 62/2018 од 10.08.2018.године, а ступила је на снагу 11.08.2018.
године
Школа остварује планове и програме наставе и учења општег и стручног образовања и
васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за следеће смерове гимназије и подручја
рада стручне школе: Друштвено-језички смер; Природно-математички смер; Машинство и обрада
метала; Електротехника; Трговина, угоститељство и туризам; Економија, право и администрација.
Школа се бави преквалификацијом, доквалификацијом.
Специфичност Средње школе у Новој Вароши огледа се у томе што пружа средње опште и
стручно образовање у четворогодишњем и трогодишњем трајању, једносменски рад, електронско
вођење евиденције, електронску платформу за учење, континуирано стручно усавршавање свих
запослених.

1.1. Полазне основе рада
Уз активно залагање свих субјеката Школе (ученика и запослених), као и уже и шире
заједнице, могу се очекивати позитивни резултати у оспособљавању младих за рад и даље
школовање.
У току реализовања Годишњег плана могућа су извесна одступања и корекције ради
усклађивања са текућим радом.
План и програм рада школе урађен је на основу :
- Закона о основама система образовања и васпитања,
- Закона о средњем образовању и васпитању,
- Закона о дуалном образовању,
- Закона о раду,
- Подзаконских аката (правилници, стручна упутства, пословници)
- Школског развојног плана,
- Школског програма,
- Акционог плана за унапређење рада школе.
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А. Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради
1. Закон о основама система образовања и васпитања,(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017,
27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/2020).;
2. Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 55/2013, 101/2017,
27/2018-др. Закони и 6/2020);
3. Закон о дуалном образовању („Службени гласник РС“ бр. 101/2017 и 6/2020);
4. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017 –
одлука УС и 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
5. Закон о уџбеницима (,,Службени гласник РС“ бр. 27/2018);
6. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 45/2018 и 106/20);
7. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима
(„Службени гласник РС“ бр. 21/2015 и 92/2020);
8. Правилник о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС“, бр. 76/2020 и 94/2020);
9. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 6/2020);
10. Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник РС“, бр. 31/2006,
51/2006, 44/2013, 43/2015,48/2018, 37/2019 и 56/2019);
11. Правилник о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС“, бр. 56/2019);
12.Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, бр. 34/2012 и 87/2019);
13. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних
сарадника у средњој школи („Службени гласник РС -Просветни гласник“ број 1/92, 23/97, 2/2000 и
15/2019);
14. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи („Службени гласник РС“ бр. 82/2015 и
59/2020);
15. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у
основној и средњој школи(„Службени гласник РС“ бр. 46/2001);
16. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним установама, Република Србија, Министарство просвете, Београд 2007.
године.
17. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање, („Службени гласник РС“ бр. 46/2019 и 104/2020);
18.Правилник о извођењу екскурзије (,,Службени гласник РС“ бр.30 /2019);
19. Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију („Службени гласник РС –
Просветни гласник“ бр. 12/2018, 8/2019; 4/2020);
20.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Машинство и обрада метала,
(,,Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 1/1994, 3/1995, 1/1996, 8/1996, 5/1997, 20/1997,
6/1998, 8/1998, 3/1999, 1/2001,9/2002,9/2003,
22/2004, 1/2005, 72/2005, 12/2006,
9/2013,11/2013,14/2013,11/2015 и 21/2015);
21. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју
рада Машинство и обрада метала (,,Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 17/2015);
22. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада Електротехника (,,Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр.
11/2018, 7/2019, 9/2019, 13/2019 и 12/2020);
23. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју
рада Електротехника (,,Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 16/2015, 10/2016,11/2017,
4/2018 и 13/2018);
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24. Правилник о плану програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног
образовања и васпитања у у подручју рада Електротехника (,,Службени гласник РС – Просветни
гласник“ бр. 11/2018,7/2019, 9/2019,13/2019 и 12/2020);
25. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (,,Службени гласник РС“ –
Просветни гласник“, бр. 10/2020 и 14/2020);
26. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Трговина, угоститељство и туризам
„Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 15/1993, 20/1993, 6/1995, 7/1996, 11/2002,
11/2004, 11/2006, 8/2009, 10/2012, 8/2013, 8/2014);
27. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе,
(,,Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 6/2003, 23/2004,9/2005 и 11/2016“);
28. Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитачау стручним школама, „Службени гласник РС – Просветни гласник“ број
8/2015, 11/2016, 13/2016,13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 и 14/2020);
29. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији (,,Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 15/2013,11/2016,
2/2017,11/2017,13/2018,7/2019,2/2020,3/2020 и 14/2020);
30. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника ипомоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (,,Службени гласник
РС – Просветни гласник” бр.
16/2015,11/2016,13/2016,2/2017,3/2017,8/2017,4/2018,18/2018,1/2019,9/2019 и 2/2020);
31. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018);
32. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника (,,Службени гласник РС –
Просветни гласник, бр. 8/2015, 11/2016,2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020 и 14/20);
33. Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања
и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 63/2018);
34. Правилник о програму свих облика рада рада стручних сарадника у средњој школи
(„Службени гласник РС –Просветни гласник“ бр. 5/2012);
35. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и
стручних сарадника, (,,Службени гласник РС“ бр. 81/2017 и 48/2018);
36. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника,(„Службени гласник
РС“ ,бр.22/05, 51/08 и 88/15, 105/15, 48/16);
37. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада Економија, право и администрација (,,Сл. Гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 6/2019 и 9/2019);
38. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада Економија, право и администрација (,,Службени гласник РС –
Просветни гласник“, бр. 6/2019 и 9/2019);
39. 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 у подручју рада
Економија, право и администрација („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015,
7/2016 и 9/2019);
40. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација (,,Службени
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015,11/2016,2/2017,1/2019,9/2019 и 2/2020);
41. Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2018/2019,
2019/2020 и 2020/2021.годину, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар за
професионални развој запослених;
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42. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих шк ола, Министар
просвете;
43. Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања или вређања угледа, части или достојанства личности ( „Службени гласник РС“
65/2018);
44. Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову
примену и вредновање ( „Службени гласник РС“ 74/18)
45. Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“ –Просветни
гласник, бр.14/2018);
46. Правилник о обављању друштвено-корисног рада, односно хуманитарног рада
(„Службени гласник РС“ 68/2018);
47.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за
остваривање плана и програма наставе и учења у гимназији („Службени гласник РС –Просветни
гласник“ бр. 13/2019);
48. Правилник о вредновању квалитета рада установе (,,Службени гласник РС – Просветни
гласник бр. 10/2019);
49. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју
рада Електротехника и Машинство и обрада метала („Службени гласник РС –Просветни гласник“ бр.
10/2014, 2/2018 и 13/2020);
50. Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе (,,Службени гласник РС“, бр.
112/2020).

Б. Општи акти школе:
- Статут
- Школски развојни план,
- Школски програм,
- Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика,
- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правила заштите од пожара,
- Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара,
- Правила понашања ученика, запослених и родитеља у Школи,
- Правилник о организацији и спровођењу испита,
- Правилник о похваљивању и награђивању ученика,
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених,
- Акт о процени ризика на радном месту и радној околини,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Правилник о унутрашњој организацији рада школе,
- Правилник о похваљивању и награђивању наставника,
- Правилник о стручном усавршавању унутар Школе,
- Правилник о избору ученика генерације,
- Правилник о поступку пружање прве помоћи,
- Правилник о узбуњивању унутар Школе.
- Пословник о раду Школског одбора,
- Пословник о раду Савета родитеља,
- Пословник о раду Наставничког већа,
- Пословник о раду Ученичког парламента.
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1.2. Циљеви и исходи образовања и кључни задаци организације рада
Циљ наше школе је настава доброг квалитета, заснована на исходима и стандардима, али и на
сталном стручном усавршавању свих запослених и целоживотном учењу које је базирано на
техничким и технолошким достигнућима, у складу са временом у којем млади одрастају и
развијају се. Циљеви означавају исходишну тачку до које се жели доћи и према којој морају бити
усмерени сви појединачни напори свих учесника у реализацији образовно-васпитне делатности.
Овим Програмом се дефинишу основни циљеви и исходи образовања у оквиру неких
структуралних делова рада, што је дато у Табели.
Подручје
активности
Општи
циљеви,
принципи и
исходи
образовања
Евалуација
наставног
рада
Васпитни рад
средње школе
Заштита
ученика од
насиља,
злостављања,
занемаривања

Савремена
образовна
технологија

Распоред
часова

Заштита и
унапређивање
животне
средине
Осавремењивање рада
ученика
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ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ
Циљ образовно-васпитног процеса је да развија интелектуалне капацитете и знања
ученика и да стручно оспособи ученике и припреми их за даље усавршавање кроз рад,
као и за даље школовање у складу са начелима доживотног учења.
Глобални циљ је подизање нивоа квалитета наставе, стручно усавршавање наставника,
иновирање наставних програма у складу са променама привредног окружења и
тржишта.
Систем праћења и вредновања образовно-васпитног рада у Школи обухвата:
а) профил педагошке документације која је у функцији праћења и вредновања рада у
школи
б) увођење нових образовних профила и праћење заинтересованости ученика за упис
в) самовредновање рада Школе
Циљ је развијање способности и интересовања ученика у различитим делатностима,
изграђивања стваралачког односа према раду, материјалним и духовним добрима и
оспособљавања за укључивање у активан друштвени живот.
У циљу осигурања безбедних и оптималних услова за несметан боравак и рад ученика
као и заштите од свих облика насиља, злостављања и занемаривања, у Школи ће се
реализовати Програм заштите од
насиља, злостављања и занемаривања.
Реализатори овог програма су сви запослени, а носиоци активности су чланови Тима за
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Предвиђене су
првентивне актуивности као и поступци и процедуре у ситуацијама сумње или
дешавања насиља, злостављања или занемаривања.
У организацији редовног наставног процеса доминантније ће бити примењена
савременија технологија наставног рада: индивидуална, проблемска настава, часови
активне наставе, елементи тимске наставе, примена наставне технике: видео пројектор
са компјутерском технологијом, Посебна пажња ће бити усмерена на отежане услове
рада, учење на даљину путем платформе Мајкрософт Тимс, и упућивање ученика на
платформу РТС Планета.
1. Израда функционалних обухватних распореда часова и осталих активности. У циљу
што боље и ефикасније организације рада биће сачињени функционални распореди свих
видова образовно- васпитног рада како би се постигло њихово синхронизовано одвијање
и како би се оне боље пратиле и вредновале.
2. Израда привремених распореда часова или измена у распореду за дане екскурзије(
уколико се стекну услови за реализацију услед епидемије Ковид 19) или дане када је
већи број професора одсутан. На тај начин смањује се број изгубљених часова и
оптерећење ученика.
Упознавање ученика са основним еколошким процесима (еколошка секција) као и
одговорност у заштити и унапређивању школске и ваншколске средине. У сарадњи са
другим институцијама, али и другим школама, учешћем на конкурсима развијати свест
код младих о значају очувања животне средине. Организовати предавања у оквиру рада
Ученичког парламента.
1. Јачати самосталност у раду ученика, али и групни , односно тимски рад,
укључивљњем ученика у пројекте и пројектну наставу.
2. Обучавати ученике за рад на платформи, и стицање знања о технолошким
иновацијама
3. Подстицање ученика да учествују у акцијама локалне заједнице у интересу младих.
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Допунска
настава

Додатна
настава

Рад
одељењских
старешина

Праћење
изостајања
ученика

Културне и
друге потребе
ученика

Стимулисање
ученика

Стручно
усавршавање
наставника

Безбедност
ученика
Истраживачки рад
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4. Развијање одговорности учешћем на седницама Школског одбора, и учешћем у раду
школских тимова.
Посебна пажња биће посвећена организацији и планирању допунске наставе на
седницама одељењских већа на основу сагледаних потреба како би се на овим
корективним видовима рада (рад у малој групи, индивидуални рад и сл.) помогло
ученицима да постигну позитиван успех.
1. Рад са талентованим ученицима и ученицима који желе да стекну шира знања из
појединих предмета. У циљу указивања посебне помоћи ученицима који напредују
Школа ће организовати додатну наставу : рефератску наставу, рад у малој групи,
индивиуализација, припреме за такмичења и сл. У функцији овог облика рада биће
сачињен предлог плана и програма рада-тема за свако стручно веће које указују да су
значајан предмет интересовања ученика и у функцији су вишег нивоа даљег
образовања.
2. Припреме за такмичења. Стручна већа ће припремити програм и план рада са
ученицима која ће представљати Школу на такмичењима свих нивоа. Такве ученике
мотивисати и наградом и јавним истицањем.
У циљу унапређивања овог рада биће сачињен програм рада као и анализа реализације.
Програм рада ће посебно обухватити:
а) теме за рад одељењских старешина, на часовима одељењских заједница;
б) теме за радионице са одељењским старешинама
Исход обухвата складан и континуиран рад, позитивна, радна, стваралачка и одговорна
атмосфера одељења, позитивна и конструктивна сарадња са родитељима.
Изостајање ученика ће се пратити континуирано. Кроз редовна обавештавања родитеља,
одељењске заједнице, појачан васпитно образовни рад потрудићемо се да ученици што
мање изостају са наставе, али и стварањем позитивне климе у школи, у којој ће се ви
осећати безбедно, школа у којој је атмосфера другарства, подршке, и квалитетног знања
са бројмим ваннаставним активностима.
.
У циљу остварења програмских основа васпитног рада средње школе и Годишњег
програма васпитног рада посебна пажња биће посвећена уметничким и културним
манифестацијамаи
У оквиру организовања разноврсних културно-забавних, спортско-рекреативних
програма активности ученика у слободном времену, Школа ће на основу праћења и
утврђивања потреба интереса ученика систематски развијати нове потребе и интересе
ученика кроз богате садржаје секција и ваннаставних активности, затим упућивати на
разне канале комуникације преко којих се могу пратити позоришне представе, филмови,
музика, радионице , конкурси.
Подстицању ученика у процесу рада биће посвећена посебна пажња. Основ система
стимулисања ученика представљаће и даље: примена савремених метода рада
(платформе за учење), објективно оцењивање (полугодишњи и годишњи тестови
знања), примена усаглашених и јасно дефинисаних критеријума евалуације сваког
ученика. Награђивање ученика за постигнуте резултате рада.
1. Организовани облици у Школи
а) Предавања на Наставничком већу
б) Менторски рад
в) Предавања на стручним већима
2. Облици усавршавања ван Школе
а) Семинари, обуке
б) Стручна друштва
Обилазак школе од стране позорника МУП -а 2. Дежурства професора 3. Тим за заштиру
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања4. Предавања на тему
безбедности 5. Пројекат Матура 6. Предавања Ученичког парламента на тему
безбедности 7. Редовно одржавање часова одељењске заједнице
Стручни органи школе ће у овој години организовати праћење и истраживање следећих
педагошких проблема:
а) анализа успеха ученика, б) самовредновање рада Школе в) анкета о учесталости и
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Педагошка
документација

Наставна
средства и
опрема

присутности насиља у нашој школи и употреба психоактивних супстанци г) анализа
одсуствовања ученика са наставе д) примена знања са семинара у настави
У циљу провођења ефикаснијег система праћења, мерења и вредновања школског рада,
у Школи постоје разрађени начини вођења педагошке документације. Матичне књиге,
досијеи ученика, картотека стручног усавршавања (у досијеима радника се чувају
оригинали сертификата), записници са полагања испита, евиденција о раду Школског
одбора, Савета родитеља, Наставничког већа, Педагошког колегијума и Ученичког
парламента – у секретаријату (и архиви); регистар планова и припрема рада, евиденција
награђених и похваљених ученика-код директора / педагога; сарадња са родитељима – у
дневницима рада и евиденцији педагога, евиденција о самовредновању рада школе –
педагошкоа служба).Педагошка документација се води и електронски.
1. Анализа опремљености Школе (стручна већа, Педагошки колегијум и Наставничко
веће)
2. Израда плана набавке наставних средстава

1.3. Образовни профили и смерови за које је школа верификована
Влада Републике Србије донела је одлуку о оснивању Средње школе у Новој Вароши и
укидању Гимназије ,,Пиво Караматијевић“ и Техничке школе у Новој Вароши (,,Службени
гласник РС“, бр. 62/2018. године).
Основна делатност школе је остваривање планова и програма наставе и учења општег и
стручног образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за следеће смерове
гимназије и подручја рада средње стручне школе: Друштвено-језички смер; Природноматематички смер; Машинство и обрада метала; Електротехника; Трговина, угоститељство и
туриза; Економија, право и админ истрација.
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.022-05-00232/2018-03 од
13.12.2018. утврђено је да Средња школа у Новој Вароши, ул.Јевстатија Караматијевића бр.26-30,
испуњава прописане услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја
наставника и стручних сарадника за остваривање наставних планова и програма за:
I Гимназију,
1. друштвено језички смер
У четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду
2. природно-математички смер
у четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду

II У подручју рада економија, право и администрација
1.за образовни профил економски техничар
у четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду
III У подручју рада трговина, угоститељство и туризам
1. за образовни профил туристички техничар
у четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду
2. за образовни профил конобар
у трогодишњем образовању у I,II,III разреду
3. за образовни профил кувар
у трогодишњем образовању у I,II,III разреду
7

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
4. за образовни профил трговац
у трогодишњем образовању у I,II,III разреду
IV У подручју рада машинство и обрада метала
1. За образовни профил машински техничар
у четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду
2. За образовни профил машински техничар моторних возила
у четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду
3. за образовни профил механичар грејне и расхладне технике
у трогодишњем образовању у I,II,III разреду
4. за образовни профил аутомеханичар
у трогодишњем образовању у I,II,III разреду
5. за образовни профил механичар хидроенергетских постројења
у трогодишњем образовању у I,II,III разреду
V У подручју рада електротехника
1. За образовни профил електротехничар рачунара
у четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду
2. за образовни профил електромонтер мрежа и постројења
у трогодишњем образовању у I,II,III разреду
3. за образовни профил електромеханичар за машине и опрему
у трогодишњем образовању у I,II,III разреду
4. за образовни профил електроинсталатер
у трогодишњем образовању у I,II,III разреду
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.022-05-00232/2018-03 од
09.12.2019. године утврђено је да Средња школа у Новој Вароши, ул. Јевстатија Караматијевића
бр. 26-30, испуњава прописане услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и
потребног броја наставника и стручних сарадника за остваривање наставних планова и програма
за:
У подручју рада трговина, угоститељство и туризам
1. За образовни профил туристичко-хотелијерски техничар
у четворогодишњем образовању у I,II,III,IV разреду

У току је верификација за:
У подручју рада електротехника
1. За образовни профил електричар у трогодишњем образовању у I , II и III разреду и
2. За образовни профил електромонтер мрежа и постројења у трогодишњем образовању у
I , II и III разреду
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Ове школске године Школа ће образовати кадрове у следећим профилима:
Разред

Образовни профил-смер
Машински техничар моторних возила

Први

Други

Електричар, електромонтер мрежа и постројења
Друштвено-језички
Природно-математички
Електротехничар рачунара
Аутомеханичар, механичар хидроенергетских постројења
Економски техничар
Природно-математички
Друштвено-језички
Машински техничар моторних возила
Електротехничар рачунара

Трећи

Кувар
Друштвено-језички
Природно-математички
Туристички техничар

Четврти

Машински техничар моторних возила
Друштвено-језички
Природно-математички
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2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
НАЗИВ ШКОЛЕ:
АДРЕСА:
БРОЈ ТЕЛЕФОНА:
БРОЈ ФАКСА:
E-MAIL:
WEB:

Средња школа
Нова Варош, Јевстатија Караматијевића26-30
Директор: +381 33 61 079, +381 33 62 198
Централа: +381 33 61 150, +381 33 61 079
+381 33 62 198, +381 33 61 079
srednjanv@gmail.com
srednjanv.edu.rs.
2.1. Материјално технички услови
2.1.1. Школски простор

Настава се изводи у згради бивше Гимназије ,,Пиво Караматијевић“ укупне површине 1600м 2 и у
згради бивше Техничке школе укупне површине 1050м 2.
Настава физичког васпитања се изводи и у градско-школској дворани укупне површине 1800м 2.
Практична настава се изводи у привредним друштвима и угоститељским објектима у Новој
Вароши са којима Школа закључује уговоре:
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Врста просторије
Учионице опште намене
Кабинети
Лабораторија
Киоск брзе хране
Хала за физичко васпитање
Библиотека
Зборнице
Канцеларије
Архива
Чајна кухиња
Остале просторије
Тоалети
Ходници, холови и степениште
Котларница
Двориште

Број просторија
13
7
1
1
1
2
2
5
8
2
2
20
2
2

Површина у м2
716
332
50
15
1750
80
100
90
60
56
150
140
750
100
750

2.1.2. Наставна средства и опрема
Настава у Средњој школи обављаће се у две школске зграде и у фискултурној сали( када се
за то стекну услови, престанак епидемије) , у радионици коју Школа користи као закупац од
Лимских хидроелектрана, и у предузећима са којима је склопила уговоре за извођење практичне
наставе..
Наставна средства су смештена у учионицама опште намене, специјализованим
учионицама и другим просторијама Школе. Њихова употреба је планирана у глобалним и
оперативним плановима рада професора, који су саставни део овог Плана и програма.
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У просторијама некадашње Гимназије, Школа располаже са 7 учионица. Учионице су
опремљене основним наставним и техничким средствима за рад. Поред поменутих постоје и 4
специјализоване учионице у којима се изводи настава хемије, физике, биологије и рачунарства и
информатике. Две учионице су мање квадратуре и служе за вежбе, када се одељења деле на групе
из општеобразовних предмета.
Према последњем попису библиотека броји 9249 наслова (лектире, стручне књиге,
белетристика, часописи). У оквиру библиотеке је и читаоница са 14 места. По потреби простор се
може користити за одржавање књижевних вечери, промоција и других дешавања Библиотека има
439 члана, и то 389 ученика и 50 наставника и стручних сарадника. Школска библиотека поседује
1 рачунар и могућност приступа интернету. Сваке године Школа на основу потреба наставника и
библиотекара повећава књижни фонд библиотеке.
За потребе ученичког парламента користи се једна мања учионица преуређена у
Гимназијски центар намењен раду и активностима ученика које они самостално осмишљавају у
периоду од 7:00 до 8:00 и од 12:15 до 14:00 часова.
За рад тимова у школи се користе учионице опште намене, када су слободне, односно по
завршетку наставе.
Школска опрема - намештај на основу њене функционалности и амортизованости је
85%употребљив (клупе, столице, табле, плакари).
У просторијама некадашње Техничке школе, Школа располаже са 6 класичних учионица.
Четири учионице су нешто мање( 56м2) и у њих се распоређују одељења са мањим бројем
ученика. Учионице су класично опремљене, а у њима се налазе актуелне схеме које су израдили
ученици. Кабинети, којих има 3, су у потпуности опремљени у складу са нормативима, а према
материјалним могућностима Школе. Сваке године Школа планира додатно опремање кабинета.
Кабинети информатике и савремене пословне коренсподенције који се стално
допуњују, изискују улагања. У функцији наставе су три кабинета. Два кабинета су у приземљу и
поседује 25 рачунара, а други на спрату школе и има 9 рачунара. Велики број рачунара је
конфигурације пентијум 4, при чему би требало рачунаре у кабинету К2 заменити новим са бољом
конфигурацијом. Укупан број рачунара за наставу је 35.
На спрату школе се налази библиотека површине 37,44 м2 где су смештене књиге и
читаоница чији је капацитет 18 места. По потреби простор се може користити за одржавање
књижевних вечери, промоција и других дешавања. Библиотека поседује комплетну лектиру,
стручне књиге за сва подручја рада као и већи број књига белетристике. Број књига је 5930.
Школска библиотека поседује 2 рачунара, један користи библиотекар а 1 рачунар је намењен
ученицима уз могућност приступа интернету.
Набавка нових и савремених наставних средстава је стална брига органа управљања и
стручних актива Школе. Школа, стално води бригу о набавци нових наставних средстава, на
основу анализе опремљености Школе наставним средствима, коју на почетку сваке школске
године обављају стручна већа, Педагошки колегијум и Наставничко веће. Материјална ситуација
доводи до потребе стварања приоритета (чији је основни критеријум Норматив опремљености
наставним средствима).
Фискултурна сала, са свлачионицама, се налази ван школе и омогућава извођење наставе
физичког васпитања. Сала је опремљена кошевима, мрежама за одбојку, справама за гимнастику,
рукометним и фудбалским лоптама. У спортској дворани је постављен видео надзор. Спортска
дворана има вештачку вентилацију и стога се настава физичког васпитања одвија на отвореном,
према препоруци МПНТР.
Школа располаже неопходним намештајем за учионице и кабинете (клупе,
столице,столови, табле, рачунари) и комплетним канцеларијским намештајем. Школа поседује
видео надзор.
Школа располаже мултимедијалним кабинетима. У Школи је уведен бежични Амрес
интернет, што у потпуности олакшава рад свих запослених. Интернет је бесплатан.
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2.1.3. Службени аутомобил
Школа нема службени аутомобил.

2.2. Планирана набавка наставних средстава
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Врста средстава-учила
Лектире за српски језик и књижевност
Макете за вежбе за практичну наставу, електро, машинске ,
економске и угоститељске струке
Одбојкашка лопта
Фудбалска лопта
Рачунар за стручног сарадника ( педагог)
Лап топ рачунари за наставнике
Дигитални мултиметар
Аналогни мултиметар
Миш за рачунар
Тастатура
Монитор
Рачунари
Паметна табла
Наставна средстав за електромонтере и електричаре
Пројектор
Пројекат електроинсталације за гимназију

Ком.
30
20
5
5
1
5
2
1
10
10
5
5
1
1

Школа не располаже сопственом радионицом, већ користи изнајмљени простор за
обављање практичне наставе за ученике електро и машинске струке.
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3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

Врста стр.спреме

Лиценца

Ракоњац
Бранка

Професор српског језика и
књижевности -VII степен

18

Да

%
Ангажовања
на другим
пословима у
школи

Презиме и
име

Год. радног
стажа

3.1. Директор школе

-

Благојевић
Станко
Брајовић
Станко
Брзаковић
Срђан
Боранијашев
ић Мила
Василић
Ђорђе
Гујаничић
Иван

13

% ангажо.
у другој
школи

Башовић
Садија

Проф. енгл.језика
VII степен
Проф. Физике- VII
степен
Проф. Француског
језика и књиж.-VII
степен
Протојереј- VI
степен
Проф. МатематикеVII степен
Теоретичар
уметности, музички
педагог VI степен
Дипломирани
физичар, 7.степен
Дипл. Инг.
Орган.наукаVII степен
Проф. Франц.језика
VII степен

Предмети које
предаје

% ангаж. у
школи

Авдић М.
Далида
Башовић
Мевлудин

Врста стр. спреме

Лиценца

Презиме и
име

Год. рад.
стажа

3.2. Наставни кадар- проценат у школи унети из решења

Енглески језик

20

Да

110

/

Физика

30

Да

107,5

_

Француски језик
Латински језик
Хор

36

Да

97,77

/

Верска настава

10

Не

30

ОШ

Математика

33

Да

100

Музичка култура

8

Не

45

ПП

Физика
Примењене науке 2

16

Да

40

ОШ

Програмирање

13

Да

126,75

/

Француски језик

13

Да

16,67

Радоиња

Гујаничић
Срећко

Професор
Филозофије-VII
степен

Филозофија

10

Да

20

ПБ

Грбић
Јелена

Проф.енглеског
језика и
кљижевности- VII
степен

Енглески језик

14

Да

46,67

ОШ
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Ђенадић
Драгиша
Ерић
Милица
Јаковљевић
Душко
Јањић
Радмило
Јаџић
Снежана
Јовановић
Миленија
Коњокрад
Никола
Курћубић
Ружица
Мандић
Александра
Мартиновић
Перошевић
Милана
Младеновић
Драган
Мујагић
Алија
Никачевић
Алекса

Маш.инж.
VI степен
Дипл.инж.електрот.
VII степен
Проф.физичке
културе-VII степен

Никачевић
Станко

Дипл. Акад.сликар
VII степен

Обућина
Гина

Дипл. Правник
VII степен

Обућина
Драгана
Обућина
Љубомир
Пауновић
Горан
Поповић
Винка

Дипл.хемичар
VII степен
Дипл.инж.електрот.
VII степен
Машински
инжењер VI степен
Проф.срп.јез.и
књиж. VII ст.
Проф.математике
VII степен
Проф.енглеског
језика и књиж.
VII ст.

Рајић Милан
Ранђеловић
Небојша
14

Виши стр.радник
мет.струке
VI степен
Проф. Географије
VII степен
Професор
рачунарства,
информатике и
математике-VII
степен
Богословски
факултет
Дипл. Биолог
VII степен
Дипл.економиста
VII степен
Проф. ИсторијеVII степен
VII степен
Туризмолог
Дипл. Економиста
VII степен
Професор срп.јез.и
књиж. VII ст.

Практична настава

20

Да

80

/

Географије
Основи геополитике

7

Да

55

ОШ

Математика,
Рачунарство и
информатика

17

Да

116,67

/

Вероучитељ

9

Не

45

ОШ

Биологија

22

Да

100

/

Стручни предмети
економске струке

35

Да

104,28

/

Историја

7

Не

50

ОШ

Куварство

1

Не

102

/

Стручни предмета
економ. Струке

19

Да

20

80
ПП

Српски језик и
књижевност

32

Да

100

/

Практична настава

30

Да

130

/

Струч.предмти
електрот.струк

17

Да

128,8

/

Физичко васпитање

31

Да

80

20
ОШ

12

Не

50

ОШ

30

Да

20

/

22

Да

20

80 ОШ

18

Да

127,35

/

21

Да

100

/

5

Не

116,67

/

Математика

18

Да

100

Енглески језик

20

Да

44,45

Ликовна култура
Религије и
цивилизације
Устав и права
грађана
Социологија са
правима грађана
Хемија
Струч.предмети
електрот. Струке
Практична настава
Машински предмето
Српски језик и
култура

ОШ
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Рвовић
Милош
Ремовић
Анђелка
Савић
Александар
Томашевић
Предраг
Туркмановић

Ћамил
Ћировић
Миливоје

Ћировић
Радованка
Цупарић
Гордана
Хаџић
Елвира
Чакаревић
Милунка
Чоловић
Драгана
Чичић
Ћамил
Шапоњић
Марина

15

Проф. Физичког
васпитања-мастер
Професор
Историје- VII ст.
Професор
ИсторијеVII степен
Инж.за производни
менаџмент- VII ст.
Проф. ФилозофијеVII степен
ФОН- VII степен
Дипл.економистаVII степен
Струковни
инжењер
индустријског
инжењерства, VII
степен
Дипл.инж.електрот.
VII степен
Проф.хемијестепен

VII

Професор српског
језика
и
књижевности
Дипл.маш.инж.
VII ст.
Проф.руског језика
и књиж.
VII ст.

Физичко васпитање

7

Да

100

ОШ

Историја

6

Не

40

ОШ

Историја

7

Да

30

70
Радоиња

21

Да

89,4

15
ПП

20

Да

110

/

36

Да

40

/

26

Да

106,37

/

1

Не

123,07

/

32

Да

125

/

17

Да

82,5

/

Српски језик и
књижевност

11

Не

116,67

ОШ

Маш.групе предмета

13

Да

130

/

Руски језик

18

Да

44,45

ОШ

Рачунарство и
информатика
Филозофија, соц. И
грађ. Васпитања
Стручни предмети
машинске струке
Стручни предмети
економске струке
Практична настава
Стручни предмети
машинске и електро
струке
Струч.предмти
електро струке
Хемија
Језик, медији,
култура
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Матовић
Цупара
Стана

Мастер
педагогVII/2 степен
Дипл.
Правник
VII степен
Дипл.
Хемичар
VII степен
Проф.
француског
језика и
књиж.-VII
степен
ФОН- VII
степен

Обућина
Гина
Чакаревић
Милунка
Башовић
Садија
Ћировић
Миливоје

Ћировић
Миливоје

ФОН- VII
степен

%
ангажов.
другој
школи

Врста стр.
спреме

Послови
на којима
ради

Године
радног
стажа

Лиценца

Презиме и
име

%
ангажова
ња у
школи

3.3. Стручни сарадници

Педагог

11

Да

100

-

Библиотек
а

30

Да

30

-

Библиотек
а

17

Не

20

-

Библиотек
а

36

Не

11.11

-

Библиотек
а

36

Не

Организат
ор
практичне
наставе

36

Да

38,89

-

50

-

3.4. Сарадници-радници ангажовани из других организција по уговору о извођењу
наставе
Школа је потписала Уговор за услугу обуке ученика за возаче Б категорије за ученике 4.
разреда образовног профила Машински техничар моторних возила са предузећем Аблендер АЦ
д.о.о из Нове Вароши.

16

% ангажов.
у другој школи

Обућина
Гина

Дипломирани
правник
VII степен
Дипломирани
правник

Послови на којима
ради

% ангажов. у
школи

Виторовић
Петар

Врста стр.
Спреме

Лиценца

Презиме и
име

Год.
радн. Стажа

3.5. Ваннаставни кадар

секретар школе

30

Да

50

ОШ, 50%

Секретар школе

30

Да

50

-
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Гујаничић
Јагода
Ђенадић
Драгиша
Лешовић
Љубенко
Мариновић
Жељко
Лековић
Стојана
Мандић
Драгана
Живковић
Милена
Никачевић
Невена
Матовић
Светлана
Жарковић
Љиљана

VII степен
Економски
техничар, IV ст.
Металостругар
техничар, 4.степен
Електротехничар
рачунара, IV
степен

Шеф рачуноводства

31

Да

100

/

Референт

21

Не

50

/

Домар

40

Не

56

44 ОШ

III степен

Домар

15

НЕ

44%

ОШ

Основна школа

чистачица

22

не

100

/

Средња школа

чистачица

19

не

100

/

Средња школа

чистачица

20

не

32

ОШ

чистачица

8

не

100

/

чистачица

22

Не

100

-

чистачица

2

Не

100

III степен средња
школа
Средња школа
III степен
Основна школа

3.6. Планирано усавршавање кадрова
Наставно особље ће се у овој школској години индивидуално усавршавати кроз стручну
литературу, савремена научно-техничка достигнућа и учествовањем на свим стручним
семинарима које организују Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије и Одељење Министарства просвете науке и технолошког развоја у Ужицу. План стручног
усавршавања наставника у установи и ван установе се налази код педагога. Планира се полагање
испита за лиценцу за професоре који су стекли услов за полагање на основу члана 123. Закона о
основама система образовања и васпитања.

4. ОРГАНИЗАЦИЈA ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РAДА ШКОЛЕ
Васпитно - образовни рад организован је по плану и програму у отежаним условима рада
услед епидемије Ковид 19. Обарзовно-васпитни рад се одвија у 18 одељења. Настава се одвија по
комбинованом моделу наставе, тако што се одељење дели на групе, и групе се смењују седмично
тако што једне седмице долазе у школу на непосредну наставу, а друге недеље прате наставу од
куће, путем платформе Мајкрософт тимс и платформе РТС 3 и Планета, на којој се емитују
снимљени часови.
Тешкоће у организовању рада школе представља недостатак простора , нарочито када се
постојећа група дели на подгрупу због вежби по новом наставном плану и програму за гимназију,
али и због величине учионица , када је немогуће 15 ученика сместити у кабинет који има
квадратуру мању од 60м2.
Отежани су услови рада услед епидемије Ковид 19, и школа предузима све мере заштите и
превенције у складу са упутствима Министарства просвете и Министарства здравља.
Часови у школи трају по 30 минута, и настава се одвија у првој смени. У другој смени су
одељења у којима се изводи практична настава, када је неопходно због простора да ученици
долазе у радионицу у другој смени.
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Настава физичког васпитања се реализује на отвореном простору, када временске прилике
дозвољавају.
Општу организацију и њено деловање постављају директор и организатор практичне
наставе. Руководиоци стручних већа у оквиру својих надлежности, са члановима већа организују
рад у кабинетима.

4.1. Бројно стање ученика и одељења
4.1.1. Број ученика по подручјима рада, образовним профилима
Подручје рада

Разред и
одељење
I/1
II/1
III/1
IV/1
I/2
II/2
III/2
IV/2

Образовни профил/смер

Друштвено језички
Гимназија
Природно-математички
Електричар и
електромонтер мрежа и
постројења
Електротехничар рачунара
Електротехничар рачунара
Аутомеханичар, механичар
хидроенергетских
постројења
Машински техничар
моторних возила
Машински техничар
моторних возила
Машински техничар
моторних возила
Кувар
Туристички трхничар

Електротехника

Машинство и обрада метала

Трговина, угоститељство и
туризам
Економија, право и
Економски техничар
администрација
Укупно

Број ученика
20
15
22
19
24
25
17
25

I/4

13+11

II /4
III/4

28
19

I I /3

19

I /3

29

III /3

30

IV /3

27

III /5
IV /4

18
16

II/5

19

18

397

4.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи
РАЗРЕД

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК

ПРВИ
ДРУГИ
ТРЕЋИ
ЧЕТВРИ
УКУПНО

98
106
106
87
397

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК
РУСКИ
ФРАН.
ЈЕЗИК
ЈЕЗИК

15
16
23
33
87

29
24
16
26
95

Поред гимназијиских смерова који имају други страни језик француски и руски, образовни профил туристички техничар има 16 ученика који уче
француски језик као други страни језик. 1 ученик гимназијског смера полаже разредни испит из немачког језика, као други стран и језик.
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4.1.3. Број ванредних ученика по образовним профилима и степенима стручне спреме
Назив подручја
рада

Образовни профила
Maш.техн.мот.возила
Машински техничар

Машинство и
обрада метала

Туризам,
трговина, и
угоститељство

Електротехника

Механичар
хидроенерг.постр.

I
Разред
8

Број уписаних ученика
II
III
IV
разред
резред
Разред
2
2
12
2
6

Свега
4
28

-

-

1

-

1

Аутомеханичар
Механичар грејне и
расхладне технике
машинбравар

1

-

1

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Трговац

-

1

-

-

1

Конобар
Кувар
Туристички техничар
Електотехничар
рачунара
Електромонтер мрежа и
постројења
Ел.механичар за мио
Електроинсталатер

1
1

1
5

2
4

9

2
2
19

2

1

2

5

10

1

2

2

-

5

-

1
26

2

-

16

1
23

2
1
1
79

Гимназија
Укупно ученика:

14

4.1.4. План уписа на програме преквалификације, доквалификације и стручног
усавршавања
Образовни профил
Аутомеханичар
Мех.хидроенерг.постројења
Машински техничар моторних
возила
Електричар
Електротехничар рачунара
Електромонтер мрежа и
постројења

Преквалификација
2
2

Доквалификација
-

Укупно
2
2

1

1

2

3
1

1

3
2

3

-

3

Туристички техничар

1

1

2

Економски техничар

1

1

2

19

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

4.2. Ритам дана
4.2.1. Распоред звоњења током комбиноване наставе
ПРЕ ПОДНЕ

ЧАС

ПОЧЕТАК
07:20
08:00
08:35
09:10
10:00
10:35
11:10
11:45
*-велики одмор 09:40-09:55;

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.2.2

КРАЈ
07:50
08:30
09:05
09:40
10:30
11:05
11:40
12:15

Распоред одељења по сменама и учионицама

Распоред ученика по учионицама је урађен према могућностима расположивог
простора , одеређен је за сваки дан и истакнут на огласним таблама.
Практична настава се организује према распореду и наставном плану и програму за сваки
образовни профил, а у складу са новим Правилником о организовању практичне наставе и
професионалне праксе. Највећи део од укупног фонда часова реализоваће се у радионици за
машинску и електро струку, а само 25% од укупног фонда за практичну наставу у предузећима.
Практична настава за куваре се одвија у школским просторијама прилагођеним за вежбе, а једном
месечно у хотелу „ Панорама“ са којим Школа има закључен уговор о извођењу наставу.
Туристички техничар један дан практичне наставе у току месеца реализоваће у хотелу „
Панорама“, а остатак у учионици, специјализованом кабинету за овај образовни профил.
Аутомеханичари ће практичну наставу реализовати у радионици, и у предузећима, а механичари
хидроенергетских постројења у централама Лимских ХЕ.

4.3. Подела одељења на наставнике и остала задужења
4.3.1. Подела старешинстава
Образовни профил/смер
Друштвено-језички
Природно-математички
Машински техничар моторних возила
Електричар, електромонтер мрежа и
постројења
Друштвено-језички
Природно-математички
Аутомеханичар, механичар хидроенергетских
постројења
Електротехничар рачунара
Економски техничар
Друштвено-језички
Природно-математички
Машински техничар моторних возила
20

Одељење
I/1
I/2
I/3

Разредни старешина
Обућина Драгана
Никачевић Станко
Ћировић Миливоје

I/4

Обућина Љубомир

II/1
II/2

Поповић Винка
Василић Ђорђе

II/3

Чичић Ћамил

II/4
II/5
III/1
III/2
III/3

Хаџић Елвира
Мусић Авдић Далида
Чоловић Драгана
Башовић Мевлудин
Брајовић Станко

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
Електротехничар рачунара

III/4

Кувар
Друштвено-језички
Природно-математички
Машински техничар моторних возила
Туристички техничар

III/5
IV/1
IV/2
IV/3
IV/4

Мујагић Алија
Јовановић Миленија
Јаџић Снежана
Чакаревић Милунка
Младеновић Драган
Мандић Александра

4.3.2. Подела предмета и одељења на наставнике у којима реализују наставу
Р.
Бр.

Презиме и име
наставника

Предмет који предаје

1.

Авдић Мусић Далида

Енглески језик

2.

Башовић Мевлудин

Физика

Француски језик

3.

Башовић Садија
Латински језик
Хор

Одељење
коме предаје

Број
часова

II/4, 5
III/1,3
IV1,4
1/3
I/1,2
II/1,2
III/1/2
IV/1,2
I/1,2
II/1,2
III/1,2
IV/1,2
I/1,2
II/1
1,2,3
II/1,2,4
III/1,2
IV/2
1/3,4
2/4

3+2
5+2
4+2
2
2+2
1,5+4
2+3
2+5
2
2
2
2
4
2
4
3
2
1

II/3,5
III/3,4,5
IV3/3,4
I/1,2,3

Укупан
број
часова
20

21,5

18

4.

Благојевић Станко

Верска настава

5.

Боранијашевић Мила

Физика

6.

Брајовић Станко

Математика

7.

Брзаковић Срђан

Музичка култура

II/1,2,3
III/1
IV/1,4

Рачунарство и информатика
Оперативни системи

II/2
II /4
II /4
III/4

6
8
4
3
3
1
2
4
6,88
5,06
5,41

III/4

4

II1,2
1/1,2
2/2

9

9

IV/4

3

3

8.

Василић Ђорђе

9.

Вејсиловић Сенка

10.

Гујаничић Иван

21

Програмирање
Софтверски алати
Психологија
Појединац, група, друштво
Језик, медији, култура
Француски језик II

6

6
6

18

9

25,35
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11.

Гујаничић Срећко

Филозофија

III/1,2

4

4

12.

Грбић Јелена

Енглески језик

II/1,3
III/4
IV/3

2,5+2
2
2

8,5

13.

Ђенадић Драгиша

Практична настава

Туристичка географија

II/3
IV/3
I/3,4
II/4
IV/4

19
2,18
2+1
2
2

Основи геополитике

III/1,2

2+2

I/1,3,4
II/4
III/1,2
I/1,2,3,4
II/1,3
III/3,4,5
IV/1,3,4
I/1,2,4
II/1,2
III/1,2
IV/2
I2
II2
II/5

4+4+3
3
2+5
3
2
2
2
2+2+1
2+3
2+3
3
1
1
2

II/5

2+2

II/5

2+2

II/5
III/5

2
4

III/5

2

IV/4
I/1
II/1
III/1
IV/1

2.80
2
2
3
3

III/5

20,4

20,4

IV/4

4

4

II/4,5
III/3,4
IV/3,4
I/3
III/3
IV/3
3/IV/3

3+3
3+3
3+3
3
7
14
2,18+6

Блок настава
Географија
14.

Ерић Милица

15.

Јаковљевић Душко

Математика

16.

Јањић Радмило

Верска настава

17.

Јаџић Снежана

Биологија
Примењене науке
Пословна економија
Пословна кореспонденција и
комуникацијa
Пословна информатика
18.

Јовановић Миленија

19.

Коњокрад Никола

20.

Курћубић Ружица

21.

Мандић Александра

22.

Мартиновић
Перошевић Милана

23.

Младеновић Драган

Јавне финансије
Предузетништво
Маркетинг у туризму и
угоститељству
Блок настава
Историја
Куварство
Основе услуживања
Агенцијско и хотелијерско
пословање
Српски језик и књижевност

Практична настава
Блок настава

22

21
,18

11

21

9

20

20.80

10

18

26,18+6
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Моторна возила
Практична настава

24.

Мујагић Алија

25.

Никачевић Алекса

26.

Никачевић Станко

27.

Обућина Гина

28.

Обућина Драгана

II/4

4

II/4
III/4
III/4
III/4

0,88
7,06
5,06
2

III/4

6,76

I/1,2
II/1,2
III/1,2
IV/1,2
I/1,2

IV/1,2,3

2+2
2+2
2+2
2+2
1+1
1+1+1+1
1
1
2
1+1+1

III/5

1

I/1,3
I/4
II/4
I/4

2+2
5
4
4

II/4

4,71

Блок настава

I/4
I/4
I/4
II/4
I/3
III/3
IV/3
IV/3

Српски језик и књижевност

I/1,3
II/1,2,3
IV/1

2
1
3
1,76
3
14
7
2,18
4+3
4+3+2
5

I/2
II/1,2
IV/1,2
I/1,2
II/2
IV/2
I/3,4
II/3,4,5
III/3,4,5
IV/3,4
I/3,4
II/5
III/5

4
3+4
2+5
2+2
2
2
4
6
6
4
2+2
2
2

Оперативни системи са
блоком
Рачунарске мреже са блоком
Електоенергетика
Микроконтролери и
микрорачунари са блоком
Физичко васпитање

Ликовна култура
Религија и цивилизација
Устав и право грађана
Социологија са правима
грађана
Хемија
Основе електротехнике

29.

30.

31.

Обућина Љубомир

Пауновић Горан

Поповић Винка

Рачунарство и информатика
Рачунарски хардвер са
блоком
Електичне инсталације
Електична постројења
ОсновеПрактичних вештина
Практична настава-блок
Практична настава

32.

Рајић Милан

Математика

33.

Ранђеловић Небојша

Енглески језик

34.

Рвовић Милош

Физичко васпитање

35.

Ремовић Анђелка

Историја

23

II/1,2,3,5

III/1
IV/1
III1

25.76

16

10

4
4

25,47

26,18

21

18

8

20

8
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36.

Рољевић Ана

37.

Савић Александар

38.

Томашевић Предраг

Енглески језик

I3,4
III/2
I/2

Историја

II/2
III/2

I/1,2
II/1
III/1,2
IV/1,2
блок
4/4
IV/1,2,3
III/3
IV/1,2

2
2+2+2
2
3+2

IV/4

2

I/1,2,3,4,5
II /1,2,3,4,5
3/1,2,3,4
4/1,2,3,4

1
1
1
1

Машински материјали
Организација рада
Основе технике мерења и
аутоматизација
Хидроенергетска постројења

I/3
2/3

2+2+2+2

Принципи економије

II/5

3

Рачуноводство
Економско пословање
Предузетништво
Практична настава

Софтверски алати
Рачунарска логика
Рачунарство и информатика
Основе електротехнике
ОсновеПрактичних вештина
Механика
Основи практичних вештина
Технички материјали

II/5
II/5
IV/4
IV/4
I/1,2
II/1,2
III/1,2
II/4
III/4
II/4
III/4
I/3
II/3
I/4
I/3
I/4
I/4

6
4+1,66
2
6
2+2
2+2
2+2
4
4
2+2
4
2+2
2
3
2
6
2

Техничко цртање

I/4

2

Технологија обраде –МХП

II/3

2

II/3

2

II/3

2

Рачунарство и информатика

Филозофија
Социолoгија
39.

Туркмановић Ћамил

Социолoгија са правима
грађана
Грађанско васпитање
Логика са етиком

40.

Ћировић Миливоје

41.

Ћировић Радованка

42.

Халиловић
Музафера

Географија
Електроника

43.

44.

Хаџић
Елвира

Цупарић Гордана

Технологија образовног
профила -АМ
Основи енергетике-МХП
24

4
2
2
2
2
4+4
2
2+2

6
6

17+блок

1+1

22

8

22,66

12

25

26
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Хидраулика и пнеуматика
Мерење и контролисање
Елемент аутоматизација МВ
Хемија
45.

Чакаревић Милунка
Jезик, медији и култура

46.

47.

48.

Чичић
Ћамил

Чоловић Драгана

Шапоњић Марина

Техничко цртање
Технологија обраде (АМ)
Машински елементи
Термодинамика и
хидраулика (МХП)
Термодинамика
Технологија обраде
Машински елементи
Експлоатација и одржавање
моторних возила
Српски језик и књижевност

Руски језик

III/3
IV/3
IV/3
I/2
II/1,2
III/2
IV/2
I/1,2
II/1
I/3

2
4
2
2
1,5+4
4
2
2
1
3+3

II/3

3+2

II/3

2

III/3

2

III/3

2+2

IV/3,3/3

16,5

26

5+2

I/2,4

4+3

III/1,2,5

5+3+2

IV/2

4

I/1,2
II/1,2
III/1,2
IV/1,2

2
2
2
2

21

8

4.4. Структура и распоред обавезе наставника и стручних сарадника у
оквиру радне недеље
4.4.1. Структура 40-часовне радне недеље наставника и стручних сарадника
А. ЗА НАСТАВНИКЕ
1. Часови редовне наставе, допунски, додатни, припремни, факултативни, друштвенокорисни рад, час одељењског старешине
2. Припрема
3. Стручно усавршавање, педагошка документација, руковођење стручним већем,
кабинетом, испити, припрема ученика за такмичење, менторски рад, рад у
комисијама, дежурство
Рад у стручном, одељењском и Наставничком већу
УКУПНО
Б. ДИРЕКТОР
1. Организациони, педагошки и стручни рад
3. Инструктивно - педагошки рад
4. Израда планова и извештаја
5. Преглед педагошке документације
6. Статистички извештаји
7. Присуство седницама
8. Израда општих аката
9. Стручно усавршавање
10. Контакти са родитељима и странкама
11.Представљање Школе
УКУПНО

25

ЧАСОВИ
24
10
4
2
40

38

2
40
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В. ПЕДАГОГ ШКОЛЕ
1. Рад са ученицима, сарадња са наставницима, сарадња са родитељима и аналитичко
истраживачки рад
2.Припреме
3.Евиденција
4.Учешће у раду стручних органа
5.Стручно усавршавање
УКУПНО
Г. БИБЛИОТЕКАР
1.Планирање и програмирање образовно васпитног рада
2.Непосредан рад у библиотеци
3.Сарадња са наставницима и рад у стручним органима
4.Припрема за рад
5.Евиденција
6.Стручно усавршавање
7. Библиотечко-информациона делатност
8. Остали послови
УКУПНО
Д. ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ И ПОМОЋНИ РАДНИЦИ
1. Администрација 7.00 - 15.00
2. Помоћно особље (прва смена: 07:00-15:00,)

28
6
2
2
2
40
2
24
2,5
3
1,5
2
3
2
40
40
40

0.2

0.2

Башовић
Мевлудин

20

0.5

0.5

8

0.5

0.3

0.9

6

0.5

0.5

0.7

Башовић
Садија

1.6

0.1

0.2

0.2

Благојевић
Станко

6

Башовић
Садија
Башовић
Садија

26

0.2

1

1+
1с
р

Σ

Остали послови-

Остваривање испита (поправни,
разуредни, завршни, матурски и
ванредни)
Подршка ученицима на веб алатима

9

Дежурство

1

Припрема ученика за такмичење и
друшт.кор.рад

Припрема за наставу

2

1

Руковођење стручним већима

Авдић Мусић
Далида

1+
1с
р

Рад у стручним органима, већима и
тимовима и активима

2

18

Стручно усавршавање

Разредни старешина

2

Авдић Мусић
Далида

Вођење педагошеа документације

Преглед и исправка писмених задатака

Допунска настава

Додатна настава

Слободне активн.

Практична настава

Блок настава

Теоријска настава

Презиме и име

4.4.2. Табеларни преглед четрдесеточасовне радне недеље за наставнике
2020/2021.
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1

1

40

0
.
5

4.44

2

40

0.5

2

17.8

3

0.3

1

0.
1

0.
1

1

1

1

10 0.5

0.
5

0.
5
0.
3

0.
3

1

4

0.1

0.6

1

0.
1

0.
1

0.
8

0.3

0.
3

0.
3

3

0.3

0.5

0.3

0
.
2
1
.

0.
7

13.3
3
3.55

0.
3
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5
1+
1с
р

2

Брајовић
Станко

18

Боранијашеви
ћ Мила

2

Брзаковић
Срђан

9

Василић
Ђорђе

20

Василић
Ђорђе

5.4

0.
4

Вејсиловић
Сенка

4

0.
2

Вејсиловић
Сенка

4

Грбић
Јелена

8.5

0.5

0.6

0.9

0.
5

0.
5

Грбић
Јелена

4

0.5

0.5

0.4
5

0.
2

0.
2

2

0.5

Грбић
Јелена

2

0.2

0.2
4

0.2
2

0.
11

0.
1

1

0.1

Грбић
Јелена

6.4

0.5

0.6

0.9
2

0.
35

0.
35

3.
2

0.5

Гујаничић
Иван

3

0.3

0.
2

0.
2

1.
5

Гујаничић
Срећко

4

0.
2

0.
2

2

2

1

1

1

9

1

2

1
0.
5

0.
5

0.
5

4.
5

0.5

1

1

1

10

1

0.4

0.
3

0.
3

2.
7

0.6

0.2

0.
2

0.
2

2

0.2

1

1+
1с
р

40
4

1

0.
5

0.5

1

0.
5

18

2
1

0.2

2
0.
5

0.
4

4.
3

Ђенадић
Драгиша

1
9

1

1

5.
6

Ђенадић
Драгиша

1
3

1

1

4

Ђенадић
Драгиша

8

0.
5

0.
5

2.
5

0.
4

0.
4

3.
5

Ерић
Милица

7

0.4

0.5

Јаковљевић
Душко

18

1

1

2

1

1

9

Јаковљевић
Душко

3

0.3

0.3

0.3

0.
2

0.
3

1.
5

27

1

0.5

0.5

0.5

0.2

1

0.2

0.4

0.7

1

1

0.5

40

0
.
6
0
.
6
2
0
.
9
0
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5
0
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5
0
.
9
0
.
3
0
.
6
1
.
4
1
0
.
5
0
.
7
2
0
.
3
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0.
2

8
8
18.2

8.88

4.44
14.2
2
6
0.
6

8

28
20
12

14
1

40
6.67

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
Јањић
Радмило

9

Јаџић Снежана

20

0.
5

1

Јовановић
Миленија

20

1

1

Јовановић
Миленија

0.9

Коњокрад
Никола
Курћубић
Ружица

20

Мандић
Александра

4

Мартиновић
Перошевић
Милана

18

Младеновић
Драган
Младеновић
Драган
Мујагић Алија

6

Никачевић
Алекса

16

Никачевић
Станко

8

Никачевић
Станко

2

Обућина Гина

4

1

10

1

0.
1

0.
1

0.
4

1

1

1

1

1

10

0.
2

0.
2

1

1

1

9

1

1

8

1

1

2

0.3

1+
1с
р

0.3
1+
1
ср

Обућина
Драгана

4

Обућина
Љубомир

20

2

0
.
2

1.7

0.6

1

20

2

2
0
.
4

40

1

2

40

1

8

10

1

1

2

3

0.
8

8

1

0.
4

40
0
.
6

0.
3

0.
8

0.
2+
0,
2с
р
1+
1
ср

40

0.3

1

0.8

0
.
4

1

18

2

0.6

1

08
8

0.2

1

1

3

0.
3

0.4

0.2

0.5

0.
5

40

2

0.
3

0.3

0.
8+
0.
4с
р

0.5

2
2

1

0.
3

0
.
8

0.5
1

5

0,
5+
0.
2
ср

0.5

10 0.5

0.
5

1

0.
8

1

1

0.
5

20

6

1

0.
5

1
0.
3

1

4.
5

0.5

0
.
5

1

0.
5

0.5

2
6

Мујагић Алија

28

0.
4

10

1+
1с
р
1+
1с
р

0.
5

0
.
6
2

0.6
0.4

0.8

40
11,5
2
0.
8

0
.
8

0.
4

0.
4

0.
2

0.
2

1

0.2

0.
2

0.
2

2

0.2

0.
2

0.
2

2

0.2

0
.
4
0
.
6
0
.
4

1

1

10

1

2

1

12

4

0.2
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16

4
0.
2

8

0.
2у
п

8

40
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Обућина
Љубомир

5.2
8

Пауновић
Горан

0.4

0.
3

0.
3

1

1

1

1

9

0.3

0.
15

0.
15

1.
5
9

0.5

2
6
1+
1с
р

Поповић
Винка

18

Поповић
Винка

3

Рајић Милан

18

1

1

2

1

1

8

0.4

0.4

0.9
2

0.
46

0.
5

1

1

1

1

0.
4

0.
4

Ранђеловић
Небојша
Рвовић
Милош

20

1

1

2

1

Ремовић
Анђелка

8

0.5

0.5

Рољевић
Ана

4

0.5

0.6

0.5

0.
2

Рољевић
Ана

2

0.2

0.2
4

0.2
2

Савић
Александар

6

0.3

Томашевић
Предраг

17

0.8

Томашевић
Предраг

0.8

Томашевић
Предраг

1.7

Туркмановић
Ћамил

20

Туркмановић
Ћамил

2

Ћировић
Миливоје

2

Ћировић
Миливоје

6

Ћировић
Радованка

20

29

0.
8

1

1

1

8

1
1

1

1

0.3

0.2

1

2

0.5

0.6

1

4
10

0.
4

0.7

1

0.4

0.
2

2

0.2 0.2

0.
11

0.
1

1

0.1

0.3

0.
3

0.
3

3

0.8

0.
9

0.
9

0.
1
0.1

1

1

0
.
2

1

0,
1+
0.
1
ср

0.6

10.9
4
40

2
0
.
3
2

40

6
1

1

17.8
1

0
.
8
0
.
5
0
.
5
0
.
6
1
.
8
0
.
2
0
.
2
2

40

40
16

8.88

4.44
0.
3

12

0.
8

34

0.3

0.3

8.
5

0.9

0.8

0.
1

0.
4

0.1

0.
1

0.
1

0.
8

0.2

1

1

10

1

0.
2

0.
2

1

0.2

0.
1

0.
1

1

0.
3

0.
3

3

0.6

0.8

0
.
6

11.5
5

1

1

10

1

2

2

40

1

0.3

0
.
7
2

2

1

4

0.1

1

2.
7

1

0.2

0
.
4
0
.
2

1.73

3.4
1

40
4
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Ћировић
Радованка

1.3

Халиловић
Музафера

12

0.6

Цупарић
Гордана

20

Цупарић
Гордана

6

Хаџић
Елвира

0.
1

0.
1

0.
7

0.6

0.
6

0.
6

6

1

1

1

0.4

0.5

0.
3

20

0.5

0.5

Хаџић
Елвира

5

0.5

0.5

Чакаревић
Милунка

17

Чакаревић
Милунка

1

Чичић
Ћамил

20

Чичић
Ћамил

6

Чоловић
Драгана

18

Чоловић
Драгана

3

Шапоњић
Марина

8

0.
3

0.
4

1

0
.
8

0.4

1
0
.
3

0.
3

1+
1с
р

1+
1с
р

1

0.3

0.6

10

1

1

0.
3

3

0.3

0.3

1

1

10

1

1

0.
25

0.
25

2.
5

0.4

0.
8

0.
8

9

0.8

0.
1

0.
1

0.
5

0.1

10

1

1

1

1

0.
3

0.
3

3

1

1

9

0.3

0.
15

0.
15

1.
5

0.9
2

0.
46

0.
5

4

2

0.5

0.6

1+
1с 1
р

0.3

1

1+
1с
р

0.1

0.6

0.6

1

1

0.3
0.6

0
,
2
1
.
2
3
0
.
6
2
0
.
5
2

2.54
0.
6

24

1

40
12

40

10

34

1

0.3

0
.
2

2

2

40

0
.
6
2

1

0.2

0.5

12

40
0
.
3
2

6
17.8

4.4.3. Структура 40-часовне радне недеље за директора
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.

30

Опис послова
Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада
Сарадња са наставницима у планирању и програмирању наставе
Непосредан рад са ученицима
Сарадња са родитељима
Аналитичко истраживачки рад
Рад у стручним органима школе
Стручно усавршавање
Сарадња са стручним институцијама
Вођење документације о свом раду
Припрема за рад
Остали послови
Укупно

Недељна
Норма
12
4
3
1
1
3
1
2
1
2
10
40
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4.4.4. Структура 40-часовне радне недеље за педагога
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Опис послова
Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада
Сарадња са наставницима у планирању и програмирању наставе
Непосредан рад са ученицима
Сарадња са родитељима
Аналитичко истраживачки рад
Рад у стручним органима школе
Стручно усавршавање
Сарадња са стручним институцијама
Вођење документације о свом раду
Припрема за рад
Остали послови
Укупно

Недељна
Норма
1
1
24
2
1
2
1
1
2
4
1
40

Непосредан рад у
библиотеци

Сарадња са
наставницима и рад у
стручним органима

Припрма за рад

Евиденција

Стручно усавршавање

Библиотечкоиннформациона
делатност

Остали послови

∑

Садија
Башовић
Гина
Обућина
Миливоје
Ћировић
Милунка
Чакаревић

Планирање и
програмирање
образовно васпитног
рада

Име и презиме

4.4.5. Структура 40-часовне радне недеље за библиотекаре

0,2

2,8

0,4

0,4

0,2

0,2

0,12

0,12

4,44

0,5

7

0,75

1

0,5

0,5

1

0,75

12

0,75

9

1

2

0,75

0,75

0,75

0,5

15,55

0,5

5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,5

0,5

8

4.5. Годошњи фонд часова теоријске, практичне наставе и вежби
4.5.1

Годишњи фонд по предметима – друштвено-језички смер

Друштвено - језички смер
Р.бр.

Назив предмета

I разред
нед. год.

II разред
нед. год.

III разред
нед. год.

IV разред
нед. год.

Σ
нед.

год.

1.
2.

Српски језик и
књижевност
Први страни језик

4

148

4

148

5

185

5

160

18

646

2

74

2+
0,5

74+
18,5

3+1

111+
37

4

128

14

3.

Други страни језик

2

74
74

37+
18.5
-

8

2

1+
0.5
-

64

Латински језик
Устав и права грађана
Социологија

37+
18,5
74

2

4.
5.
6.

1+
0,5
2

1
3

32
96

4
1
3

292+
121,
5
281+
53,5
148
32
96

31
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7.
8.

Психологија
Филозофија

9.
10.
11.

Историја
Географија
Биологија

2
2
2

74
74
74

2
2
2

74
74
74

12.
13.

Математика
Физика

4
2

148
74

14.

Хемија

2

74

1

37

111
37+
18,5
37+
18,5
74

15.
16.
17.
18.

Рачунарство и
информатика*
Музичка култура
Ликовна култура
Физичко васпитање
Σ

3
1+
0,5
1+
0,5
2

1
1
2
29

37
37
74
1073

1
1
2
30

1
1
1
1
1

37
37
37
37
37

1
1

37
37

2

74
1+
0.5
3
2
1+
0.5
3
1+0.
5
-

37+
18.5
111
74
37+
18.5
111
37+
18.5
-

3

96

2
5

74
168

3
3
-

96
96
-

5
6
6

352
352
220

2
2

64
64

11
8

-

-

4

1

37

1

32

3

395
247+
18,5
111+
18,5
179

37
37
74
1110

1
1
2
31

37
37
74
1221

1
1
2
33

32
32
64
1056

4
4
8
121

142
142
284
4973

1
1
1
1
1

37
37
37
37
37

1
1

37
37

35
35

4
4

143
143

1
1

37
37

2
2
2

74
74
74

Изборни предмети
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.

Грађанско васпитање
Верска настава
Језик, медији, култура
Здравље и спорт
Појединац, група,
друштво
Примењене науке
Религија и цивилизација
Основи геополитике
Примењене науке 2

* Напомена:

2
2

1
1

74
74

Вежбе из рачунарства и информатике
I
разред

разред

II
разред

III
разред

број часова вежби

4.5.2

IV
разред
30

Σ
30

Годишњи фонд по предметима – природно-математички смер

Природно-математички смер
р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

32

Назив
предмета
Српски језик и
књижевност
Први страни
језик
Други страни
језик
Латински језик
Устав и права
грађана
Социологија
Психологија
Филозофија
Историја

I разред
нед. год.

II разред
нед.
год.
3

111

III разред
нед.
год.
3

111

IV разред
нед.
год.

4

148

4

132

2

74

1+0,5 37+18,5 1+0.5 37+18.5 1+0.5 33+16.5

2

74

1+0,5 37+18,5 1+0.5 37+18.5

2

74

-

-

-

-

-

-

-

2

74

2
2

74
74

Σ
нед.

год.

14

502

5+1,5

234.5

2

64

6+1

249

-

-

-

2

74

-

-

1

32

1

32

2
2

74
72

2
2
-

64
72
-

2
2
4
6

64
74
146
220
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Географија
Биологија
Математика
Физика
Хемија
Рачунарство и
информатика*
Музичка
култура
Ликовна
култура
Физичко
васпитање
Σ

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2
2
4
2
2

74
74
148
74
74

2
1+1
5
2+1
2+1

74
37+37
185
74+37
74+37

2
74
2+0.5 74+18.5
5
185
2+0,5 74+18,5
2+1
74+37

3
4
5
2

96
128
160
64

2

74

2

74

1

1

37

0,5

18,5

1

37

0,5

2

74

30

1110

6
222
8+1.5 336.5
18
646
11+1,5 437,5
8+2
360

37

1

32

6

217

-

-

-

-

1,5

55,5

18,5

-

-

-

-

1,5

55,5

2

74

2

74

2

64

8

286

30

1110

28

1034

29.5

957.5

117.5

4217.5

1
1

Изборни предмети
19.
20.
21.
22.
23
24.
25.

Грађанско васпитање
Верска настава
Језик, медији, култура
Појединац, група,
друштво
Примењене науке
Основи геополитике
Примењене науке 2

1
1
1
1

37
37
37
37

1
1
1
1

37
37
37
37

1

37

1

37

37
37

2
2

1
1

32
32

74
74

4
4

143
143

2

74

2
2
2

74
74
74

* Напомена: Вежбе из рачунарства и информатике
I
II
III
IV
разред разред разред разред
30

разред
број часова вежби

Годишњи фонд часова по предметима-електротехничар рачунара
II4

Предмети
Т
Српски језик и
књижевност
Енглески језик

В

ПН

Т

2

Физичко васпитање

2

2

Математика

3

3

Географија

2

Укупно-оо.пр.

10

Физика
Основе
електротехнике
Микроконтролери и
микрорачунари
Рачунарска логика

2
2

Рачунарски хардвер

33

В

3

3

Σ нед

III4

2

Електроника

30

ПН

Т

Т
204

4

136

1

6

204

2

68

18

1083

2

68

2
1

2

2

1

2

1

1

68

34

34

68

68

34

2
2

В

ПН

136

10

1

ПН

6

2
2

В

Σ год

Настава у
блоку

4.5.3

Σ

1

2

1

68
68

34

30

12

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
Софтверски алати

2

2

4

136

Оперативни системи

3

3

6

204

48

Програмирање

2

2

4

136

42

34

18

Рачунарске мреже

2

Практична настава

1

2

1

68

2

2

68

30

Укупно-ст.пр.

6

11

2

7

12

10

20

2

374

748

68

180

Укупно

16

11

2

17

12

28

20

2

1457

748

68

180

4.5.4

Недељни и годишњи фонд часова општеобразовних предмета за образовни профил:
електричар
1 РАЗРЕД
недељно

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

годишње

Т

V ПН

12

2

Т

V ПН Б

444 74

1 Српски језик и књижевност

3

111

2 Страни језик

2

74

3 Физичко васпитање

2

74

4 Математика

2

74

5 Историја

2

74

6 Рачунарство и информатика

2

7 Географија
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1 Грађанско васпитање / Верска настава
Укупно А1+Б

1

37

1

37

1

37

13

Укупно А1+Б

4.5.5

74

2

481 74

15

555

Недељни и годишњи фонд часова стручних предмета за образовни профил:
електричар
1 РАЗРЕД
недељно

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

годишње

Т

V

ПН

Т

V

ПН

9

2

6

333

74

222

1. Физика

2

74

2. Технички материјали

2

74

3. Техничко цртање

1

37

4. Основе практичних вештина

6

5. Основе електротехнике

3

6. Електричне инсталације

2

Укупно

34

1

222
111

37

74
17

629

Б

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

4.5.6

Недељни и годишњи фонд часова општеобразовних предмета за образовни профил:
Eлектромонтер мрежа и постројења
1 РАЗРЕД
недељно

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

годишње

Т

V ПН

12

2

Т

V ПН Б

444 74

1 Српски језик и књижевност

3

111

2 Страни језик

2

74

3 Физичко васпитање

2

74

4 Математика

2

74

5 Историја

2

74

6 Рачунарство и информатика

2

74

7 Географија

1

37

8 Екологија и заштита животне средине

1

37

1

37

1

37

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1 Грађанско васпитање / Верска настава
Укупно А1+Б

13

Укупно А1+Б

4.5.7

2

481 74

15

555

Недељни и годишњи фонд часова стручних предмета за образовни профил:
Eлектромонтер мрежа и постројења
1 РАЗРЕД
недељно

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Годишње

Т

V

ПН

Т

V

ПН

9

2

6

333

74

222

1. Физика

2

74

2. Технички материјали

2

74

3. Техничко цртање

1

37

4. Основе практичних вештина

6

5. Основе електротехнике

3

6. Електрична постројења

1

Укупно

4.5.8

35

1

222
111

37

37
16

629

Годишњи фонд часова по предметима-машински техничар моторних возила

Б
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II

I

Предмети
Т

В

Т

В

Т

Σ нед

IV

III
В

Т

В

Т

В

Σ год
Т

Српски језик и књижевност

3

3

3

9

333

Енглески језик

2

2

2

6

222

2

Социологија

2
2

Музичка уметност

1

2

64

2

74

1

37

2

6

212

3

10

355

2

2

74

2

2

74

1

32

Физичко васпитање

2

2

Математика

4

3

Физика
Хемија
Устав и права грађана
Верска настава/грађанско
васпитање
Укупно-оо.пр.
Техничко цртање са
нацртном геометријом
Машински материјали

2

2

20

14

Механика

2

1

2

2

212

15

51

2

2

1689
74

2
2

74

4

148

2

74

Машински елементи
Електротехника и
електроника
Технологија обраде

2

2

74

Термодинамика

2

2

74

Хидраулика и пнеуматика

2

2

74

2

64

2

74

6

207

Организација рада

2

Мотори СУС
3

3

2

1

2

3

2
2
3

2
2

2

7

106

7

64
64

64
17

594

60

Укупно-ст.пр.

4

5

13

7

8

11

33

24

1033

669

70

Укупно

24

5

27

7

23

11

84

26

2722

669

70

Предмети

Годишњи фонд часова по предметима-туристички техничар
III

IV

Σ нед

Σ год

Нас
тава
у
блок
у

4.5.9

36

74

74
2

Моторна возила
Експлоатација и одржавање
моторних возила
Мерење и контролисање
Елементи аутоматизације
моторних возила
Практична настава

Блок

2

Филозофија
Историја

В

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Т
Српски језик и
књижевност
Страни језик 1

В

ПН

Т

В

ПН

Т

3

3

В

ПН

Т

6

186

2

2

4

122

Физичко васпитање

2

2

4

122

Математика

2

2

4

122

1

1

30

2

60

24

520

6

183

Музичка култура
Социоологија
Са правима грађана
Укупно-оо.пр.

2
11

Страни језик 2
Агенцијско и
хотелијерско
пословање
Пословна
коресподенција
Туристичка
географија
Психологија у
туризму
Финансијско
пословање
Маркетинг у туризму

3

Историја уметности

3
4

8

2

2
2

6

122

2

2

62

2

2

62

2

2

62

3

3

93

16

6

Укупно

27

6

284

192

2

240

62

4

Предузетништво
Професионална
пракса
Укупно-стр.пр.

ПН

6

4

2

В

60
60

-

21

13

6

584

346

192

300

45

13

6

1104

346

192

300

Т
Српски језик и
књижевност
Страни језик

Σ нед

II

Предмети

В

ПН

Т

В

Σ год
ПН

Т

3

3

108

2

2

72

Физичко васпитање

2

2

72

Математика
Рачунарство и
информатика
Историја

3

3

108

2

2

72

Ликовна култура

1

1

36

Верска настава/грађанско

1

1

36

Укупно-оо.пр.

14

14

Принципи економије

3

3

108

Пословна економија

2

2

72

37

504

В

ПН

Настава у
блоку

4.5.10 Годишњи фонд часова по предметима-економски техничар

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
Рачуноводство
Пословна коресподенција
и комуникација
Пословни енглески језик

2

2

2

2

2

72

2

1

72

1

Пословна информатика

72

36

2

2

72

Јавне финансије

2

Укупно-стр.пр.

10

6

10

6

360

214

Укупно

24

6

24

6

864

214

2

72

Σ нед

III

Предмети
Т

В

ПН

Т

В

ПН

Т

2

2

60

Физичко васпитање

2

2

60

Математика

1

1

30

2

2

60

1

1

30

8

8

Социологија са правима грађана
Укупно-оо.пр.
Куварство

12

6

ПН

360

180

120

Σ год

Српски језик и књижевност

Историја

В

Настава у
блоку

4.5.11 Годишњи фонд часова по предметима-кувар

240
12

6

Основе услуживања

1

1

30

Предузетништво

2

2

60

Укупно-стр.пр.

3

12

6

3

12

6

90

360

180

120

Укупно

11

12

6

11

12

6

330

360

180

120

Σ нед

II

Предмети
Т

В

ПН

Т

В

Σ год
ПН

Т

Српски језик и књижевност

2

Страни језик

2

2

Музичка уметност

1

1

Ликовна култура

1

1

Физичко васпитање

2

2

74

Математика

3

3

111

Укупно-оо.пр.

11

11

407

Основе електротехнике

2

2

74

Машински елементи

2

2

Технологија обраде (МХП)

2

2

38

2

74
74
37
37

74
74

В

ПН

Настава у
блоку

4.5.12 Годишњи фонд часова по предметима-механичар хидроенергетских постројења и
аутомеханичар

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
Технологија обраде (АМ)
Технологија образовног
профила (АМ)
Основе енергетике (МХП)
Термодинамика и хидроулика
(МХП)
Основе технике мерења и
аутоматизације (МХП)
Хидроенергетска постројења
(МХП)
Практична настава (МХП)

3

3

111

2

2

74

2

2

74

2

2

74

2

2

74

2

2

74

Практична настава (АМ)

7

7

259

12

12

444

Укупно-стр.пр.

19

19

19

19

703

703

Укупно

30

19

30

19

1110

703

4.5.13 Годишњи фонд часова практичне наставе
Образовни профил

1.разред

2.разред

3. разред

4. разред

Укупно
часова
1671
136

Машински техничар моторних возила
222
777
672
Електротехничар рачунара
136
Туристички техничар180
180
Агенц.и хотел.пословање
Аутомеханичар
444
444
Механичар хидроенергетских
259
259
постројења
Електричар
222
222
Електромонтер мрежа и постројења
222
222
Кувар
180
180
Укупно
666
839
957
852
3314
4.5.14 Годишњи фонд часова блок наставе по образовним профилима и броју група
Образовни
Назив
I
II
III
IV
Укупно
профил/смер
предмета

Електротехничар
рачунара

Туристички техничар

Машински
техничар
моторних возила
Кувар
Укупно

39

Оперативни
системи
Практична
настава
Рачунарски
хардвер
Програмирање
Рачунарске мреже
Микроконтролери
и микрорачунари
Агенцијско и
хотел. пословање
Практична
настава
Куварство

30*2

18*2

92

30*2

60

12*2

24

-

18*2
-

24+24
18+18

-

84
36

-

-

30+30

-

60

-

120

120

-

70*3

210

-

-

-

120

120

806
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4.5.15 Годишњи преглед часова који се јављају због поделе одељења на групе по образовним
профилима и смеровима
Образовни профил

Електротехничар
рачунара

Назив предмета

I

II

III

IV

Укуп.

Основе електротехнике
Рачунарска графика и
мултимедија
Рачунарски хардвер
Рачунарски хардвер-блок
Електроника
Софтверски алати

-

34*2

-

-

68
-

-

68*2
12*2
34*2

-

68*2

34*2

-

Оперативни системи

102*2

102*2

408

Оперативни системи-блок
Програмирање
Програмирање-Блок
Рачунарске мреже
Рачунарске мреже -Блок
Микроконтролери и
микрорачунари
Рачунарска логика
Практична настава
Практична настава-блок

30*2

18*2

-

68*2
18*2
-

68*2
24*2
34*2
18*2

-

96
272
84
68
36

-

-

68*2

-

136

-

68*2
30*2

34*2
-

-

68
136
60

Укупно
Практична настава

1864
111*2

-

259*3

Практична настава-Блок

Машински техничар
моторних возила

Економски
техничар

Елетричар и
електромонте
р мрежа и
постројења

Аутомеханичар+меха
ничар
хидроенергетских
постројења

40

136
24
136
136

224*3

1671

70*3

210

Техничко цртање

111*2

222

Рачунарство и информатика
Експлоатација и одржавање
моторних возила
Мерење и контролисање

74*2

148

Укупно

592

Практична настава-АМ
Практична настава-МХЕП

-

444
259

Укупно

-

703

Рачунарство и информатика

74*2

148

Техничко цртање

37*2
37*2
111*2

74
74
222

518

518

Основе електротехнике
Основе практичних
вештина
Укупно
Рачуноводство
Пословна Информатика
Пословна коресподенција и
комуникација
Економско пословање
Економско пословање-Блок

64*2

128

64*2

128

777

1138

2507

-

-

444
259

703

-

72*2
72*2

144
144

-

72*2

144

-

72*2
30*2

144
60

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
Укупно
Рачунарство и
информатика
Рачунарство и
информатика-блок

-

636

636

74

74+74

22
30

74

18.5+18.
5
18.5
18.5
18.5+18.
5
18.5+18.
5
296

74+74

74

Енглески језик
Друштвено-језички

Француски језик 2
Руски језик 2
Хемија
Физика

Укупно
Рачунарство и
информатика
Рачунарство и
информатика-блок
Енглески језик
Француски језик 2
Природно-математички
Руски језик 2
Музичка култура
Ликовна култура
Хемија
Физика
Биологија
Укупно
Укупно сви профили

148
1528

90
37
18,5
18,5
37
37

30

60

460
222

30+30
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
37
37
37
203,5
1697,5

30+30

30+30

120

60
1488

18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
107
37
37
393,5
6078,5

35+35

130
1365

4.5.16 Допунски рад са ученицима
На основу Закона о средњем образовању и васпитању, професор је обавезан, да због
повремене неуспешности ученика у савладавању наставних садржаја појединих наставних
предмета, организује допунски рад са ученицима. Годишњи фонд часова допунске наставе биће
планиран касније, зависно од потребе. Те потребе утврђују одељењска већа за свако одељење
посебно. Тачан распоред допунског рада и број обухваћених ученика немогуће је унапред
планирати због тога што директно зависе од броја ученика којима је оваква настава потребна.
Након његовог усвајања на седницама Одељењског већа, тај план постаје саставни део овог
Годишњег плана.
Допунски рад се реализује у слободним терминима према договору предметног професора
и ученика.
4.5.17 Додатни рад са ученицима
У наредној години професори ће радити по посебном програму и са талентованим
ученицима, припремајући их за такмичења (у Школи, граду, Републици), а посебан вид додатног
рада обухвата припрема за матурске испите и упис на факултете. Тачан распоред додатног рада и
број обухваћених ученика немогуће је унапред планирати због тога што директно зависе од
опредељења ученика и термина такмичења.
Додатни рад се реализује након прве смене, а по потреби и у другим терминима. Рад
реализују професори , у складу са својим плановима рада и потребама Школе.
Четврти
Први разред Други разред
Трећи разред
Укупно
Назив
разред
ваннаст.
Бр.
Ук.
Бр.
Ук.
Бр.
Ук.
Бр.
Ук.
Бр.
Ук.
актив.
Од.
Час
Од.
Час
Од.
Час
Од.
Час
Од.
Час
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Допунска
Додатна
Друштв.кор.рад
Одељенска
заједница

5
5

150
150

5
5

150
150

4
4

120
120

4
4

120
120

18
18

540
540

2 радна дана по одељењу за све разреде
25-30 часова по одељењу за све разреде

4.5.18 Годишњи фонд часова факултативних ваннаставних активности
Назив ваннастивних
факултативних активности
Екскурзија
Стваралачке слободне активности
ученика
Културне, спортске и друге јавне
активности школе

1.разред
30

Годишњи фонд часова
2.разред
3.разред
30

4.разред
-

30

25

3 радна дана

4.6. Изборни предмети и факултативне активности
Предмет
Грађ. васпит.
Верска
настава
Језик, медији
и култура
Појединац,
група,
друштво
Примењене
науке
Основи
геополитике
Примењене
науке 2
Религија и
цивилизација

Први разред
Бр.гр.
Бр.уч.
1
16

4.6.1. Изборни предмети
Други разред
Трећи разред
Бр.гр.
Бр.уч.
Бр.гр.
Бр.уч.
1
28
1
19

4

82

4

78

2

36

2

35

2

16

2

30

1

16

2

30

4

87

2

39

1

17

1

22

Четврти разред
Бр.гр.
Бр.уч.
1
16
3

71

4.6.2. Факултативне активности
Школа нема ученике пријављене за факултативне активности
4.6.3. Годишњи фонд часова припремне наставе
Поред горе наведених предмета, планира се извођење консултативне наставе за ванредне
ученике. Консултативна настава се изводи из свих предмета 30% од укупног броја часова. За
ученике који су на поправном испиту предметни наставник је у обавези да одржи 10% од укупног
броја часова предвиђених за предмет. За матуранте је предвиђено 5% припремне настве.
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4.7. Школски календар значајних активности у школи
4.7.1. Организационе припреме за почетак школске године
Средња школа је правовремено извршила све припреме за почетак школске 2020/2021.
године и ангажовала потребне наставнике до расписивања конкурса.
Набављена је сва неопходна техничка документација: матичне књиге, књиге дежурства
наставника; све просторије су очишћене/учионице кабинети, санитарни чворови и ходници и
припремљени за почетак школске године. Набављен је сав неопходан потрошни материјал.
4.7.2. Почетак и завршетак школске године
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Активности

Динамика
Од

Школска година /редовна настава/

01.09.2020.

Први класификациони период-тромесечје
Други класификациони период

01.09.2020.
16.11.2020.
I-део 31.12.2020.
II- део 01.02.2021.

Зимски распуст
Друго полугодиште

17.02.2021.

Трећи класификациони период

17.02.2021.

Четврти класификациони период

16.04.2021.

Пролећни распуст

30.04.2021.
***
21. 06.2021.

Летњи распуст

До
21.05.2021*
28.05.2021**
18.06.2021.
13.11.2020.
29.01.2021.
08.01.2021.
12.02.2021.
21.05.2021*
28.05.2021**
18.06.2021.
16.04.2021.
21.05.2021*
28.05.2021**
18.06.2021..
04.05.2021.
31.08.2021.
31.08.2021.

*за ученике IV разреда гимназије
**за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања
*** по завршетку матурског / завршног испита
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим
празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се
празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан
духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно без одржавања наставе а Дан сећање на српске
жртве у Другом светском рати и Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава у
Другом светском рату и Дан победе су наставни дани изузев када падају у недељу.
Дан Школе је 27.01.2021. године.
Петак , 8. новембар 2021. године обележава се као Дан просветних радника.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у
дане следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице – 27. јула 2021. године, на први дан Курбанског бајрама и 13.
мај 2021. године, на први дан Рамазанског бајрама;
3) припадници Јеврејске заједнице- 28. септембар 2020.године, на први дан Јом Кипура
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару
25. децембар 2020.године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7.
јануара 2021. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају Ускрс по Грегоријанском календару- 4. априла
2021. године и Јулијанском календару 2. маја 2021. године.
Подела сведочанстава за IV разред гимназије је 24. 05 - 28. 05. 2021. године, за III разред
трогодишњих и IV разред четворогодишњих образовних профила 31.05 - 04.06.2021. године, а за
ученике осталих разреда 28.06.2021.године. Подела диплома за четворогодишње смерове и
образовне профиле и трогодишње образовне профиле је до 15. јуна 2021. године.
Завршни и матурски испити одржаће се од 26.05 - 11.06.2021. године.
Матурско вече одржаће се у периоду од 11.06.2020. до 14.06.2021. године зависно од
заузетости хотела.
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4.7.3. Екскурзије
Према допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-00027/6/2020-15
од 24.08.2020.године препоручује се одлагање реализације екскурзија до даљег,односно до
безбеднијих епидемиолошких услова. Министарство је овај став донело у сагласности са кризним
штабом за сузбијање заразне болести Covid-19.
Дата је сугестија да се екскурзија у школским документима планира за пролеће 2021.године.
Уколико епидемиолошка ситуација буде боља, Школа ће Анексом планирати екскурзију.
4.7.4. Такмичења
Школа ће омогућити свим заинтересованим ученицима учешће на школским, општинским,
регионалним и републичким такмичењима, уколико се за то остваре услови , а у складу са
препорукама и календаром такмичења које доноси МПНТР.
4.7.5. Изложбе и смотре
Ликовна изложба организоваће се за Дан школе - 27. јануар 2021.
4.7.6. Припремни образовно-васпитни рад
Припремни рад Школа ће остварити за редовне ученике који због болести буду упућени на
полагање разредног испита и за ученике којима, због поделе на групе из страних језике и другог
страног језика не буде организована редовна настава као и за верску наставу (ислам). Припремна
настава биће реализована и за ученике завршних разреда који полажу завршне и матурске испите
из изабраних предмета.
4.7.7. Остале активности

4.8. Разредни, поправни и ванредни испити
Испити
Поправни испити (завршни разреди)
Поправни испити (сви разреди)
Матурски испити
Ванредни испити (пет рокова)

У договору са предметним наставницима и
директором крајем школске године према
распореду који ће бити благовремено истакнут
Јунски испитни рок 2020.
Августовски испитни рок 2020.
Јунски , августовски испитни рок 2020.
новембарски, јануарски, априлски, јунски и
августовски.

4.9. Распоред часова наставника редовне наставе обавезних предмета и
практичне наставе
4.9.1. Распоред часова
Распоред часова биће приложен у анексу
4.9.2. Распоред блок наставе и професионалне праксе
Одељење

II4
Електрот.рач.
рачунарски
хардвер
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Дан
Понед.
Уторак
Среда
Четврт.
Петак

IX/X

XI

XII

I

II

III

IV

V
31.05.

VI
15.06
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II4
Електрот.рач.
Операт.систем

II4
Електрот.рач.
Програмирање

Понед.
Уторак
Среда
Четврт.
Петак
Понед.

14.06.
08.06.
19.05.
13.05.
28.05.

Уторак
Среда

21.04.

Четврт.
Петак

12.05.

II4

Понед.
Уторак

10.05.
18.05.

Практична

Среда

26.05

настава

III4
Оперативни
системи

III4
Програмирање

III4
Микроконтролери и
Микрорачунари

III4
Рачунарске
мреже

11.06.

Четврт.
Петак
Понед.
Уторак
Среда
Четврт.
Петак

10.06.
04.06.
17.05.
27.04.
02.06.

Понед.
Уторак
Среда
Четврт.
Петак

25.05.
28.04
03.06.
23.04.

Понед.
Уторак
Среда
Четврт.

12.04.

Петак

16.04.

01.06.
12.05.
22.04.

Понед.
Уторак
Среда

07.06.

Четврт.

15.04.

Петак

IV1
Друштвенојезички смер

IV2
Природноматематички
смер
IV3
МТМВ
Практична
настава
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Понед.
Уторак
Среда
Четврт.
Петак

07.05.
21.12.
27.10.
25.11.
20.04.
14.05.

Понед.
Уторак
Среда
Четврт.
Петак
Понед.
Уторак
Среда
Четврт.
Петак

23.11.
22.12.
14.04.
13.05.
30.10.

24.09.
18.09.

12.10.
06.10.

16.11.
24.11.

21.10.

02.12.
05.11.

02.10.
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IV4
Туристички
Техничар
Агенцијско и
хот. пословање

III 5
Куварство

II 5
Економско
пословање

Понед.
Уторак
Среда
Четврт.
Петак
Понед.
Уторак
Среда
Четврт.
Петак

12.10.
27.10.

07.12.

22.03.
23.02.

25.11.
13.11.
09.11.
24.11.
30.09.
15.10
30.10.

16.12.
24.12.

21.01.
15.01.

21.12.
26.01.
02.12.
14.01.
11.12.

06.04.
14.04.
22.04.

31.03.
11.03.
05.03.
08.03.
16.03.
24.03.

21.05.
26.04.
13.04.
12.05.

25.02.
19.02.

01.04.
21.05.

Понед.
Уторак
Среда
Четврт.
Петак

24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.

4.9.3. Распоред дежурства професора
Дежурни наставници
Зграда 2
Понедељак

Зграда 1
1.Ранђеловић Небојша
2.Халиловић Музафера
3.Томашевић Предраг
4.Чакаревић Милунка
5.Коњокрад Никола
6.Никачевић Станко

07:55-10:35
07:55-10:00
07:55-12:15
09:50-12:15
09:50-12:15
11:30-12:15

1.Брзаковић Срђан
2.Младеновић Драган
3.Рвовић Милош
4.Хаџић Елвира
5Јаковљевић Душко
6.Туркмановић Ћамил
7.Грбић Јелена

07:55-09:10
07:55-10:35
07:55-10:00
09:05-12:15
09:05-11:10
09:40-12:15
09:40-12:15

Уторак
1.Чоловић Драгана
2.Гујаничић Срећко
3.Рајић Милан
4.Никачевић Алекса
5.Јаџић Снежана
6.Шапоњић Марина
7.Поповић Винка
8.Туркмановић Ћамил

07:55-10:00
07:55-09:05
07:55-10:35
07:55-10:00
08:30-11:45
09:50-12:15
09:00-11:45
11:30-12:15

1.Брајовић Станко
2.Мујагић Алија
3.Ремовић Анђелка
4.Василић Ђорђе
5.Јовановић Миленија
6.Ћировић Радованка
7.Ерић Милица

1.Башовић Мевлудин
2.Брзаковић Срђан
3.Ранђеловић Небојша
4.Јаковљевић Душко
5.Грбић Јелена
6.

07:55-11:10
07:55-11:45
07:55-10:35
08:30-11:45
10:30-11:45

1. Чичиу Ћамил
2. Цупарић Гордана
3. Обућина Љубомир
5. Василић Ђорђе
6. Ћировић Радованка
7. Ерић Милица

1.Халиловић Музафера
2.Никачевић Алекса
3.Савић Александар
4.Башовић Садија
5.Шапоњић Марина
6.Вејсиловић Сенка
7.Никачевић Станко

07:55-11:45
07:55-11:45
07:55-10:00
09:05-11:45
09:05-11:45
10:30-12:15
11:05-12:15

07:55-10:35
07:55-10:35
07:55-10:00
11:05-12:15
09:40-12:15
10:30-12:15
07:55-10:00

Среда
07:55-12:15
07:55-12:15
07:20-10:00
08:30-12:15
08:30-11:45
09:50-11:45

Четвртак
1. Брајовић Станко
2. Мандић Александра
3. Мартиновић Перош.Милана
4. Рвовић Милош
5. Хаџић Елвира
6. Јовановић Миленија
7. Ремовић Анђелка
8. Гујаничић Иван

Петак
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17.05.
11.05.

07:55-10:00
07:55-10:35
07:55-11:05
07:55-11:45
07:55-10:35
09:05-12:15
09:05-11:10
11:05-12:15
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1.Чоловић Драгана
2.Рајић Милан
3.Башовић Мевлудин
4.Чакаревић Милунка
5.Јаковљевић Душко
6.Коњокрад Никола

1. Брајовић Станко
2. Мартиновић Перош.Милана
3. Цупарић Гордана
3 Авдић Мусић Далида
4. Јовановић Миленија
5. Грбић Јелена
6. Јаковљевић Душко
7. Чичиу Ћамил

07:55-11:45
07:55-11:10
07:55-11:10
08:30-11:45
08:30-10:35
10:50-11:45

07:55-10:00
07:55-10:00
07:55-11:10
07:55-09:10
10:30-12:15
10:30-11:45
10:30-11:45
09:50-12:15

4.10. Огледи у школи
У школи тренутно нема огледних одељења.

4.11. Извођење ученичке праксе у привредним организацијама
Предузећа где ће се изводити практична настава:
„АБЛЕНДЕР“ Д.О.О.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
НОВЕ ВАРОШИ

ХОТЕЛ „ПАНОРАМА“

„ЈЕЛИКА“ Д.О.О.

АУТО СЕРВИС “БУЉУГА”

АУТО СЕРВИС “ДАНИЛОВИЋ”

АУТО СЕРВИС “ЗЛАТКО”

АУТО СЕРВИС “БАТО ВТ”

АУТО СЕРВИС “ НЕШО”

ЗПР “ЖЕЉКО”

ЈП ЕПС “ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ”
“ЛИМСКЕ ХЕ” НОВА ВАРОШ
Практична настава се реализује према новом Правилнику о организовању практичне наставе и
професионалне праксе, 25% од укупног фонда часова за практичну наставу предузећима, а остале
часове у школи, специјализованим учионицама и радионици.

5. ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
Програм васпитног рада Школе обухвата елементе који се односе на осмишљавање
садржаја, активности, метода и техника рада у настави, као и планирање и програмирање
ваннаставних активности, друштвено-корисног рада, културне и јавне делатности Школе, рада
одељењског старешине, сарадње са родитељима, активности ученика , рада стручних органа, а све
у циљу подстицања развоја ученика као здраве личности.

5.1.

Циљеви васпитног рада Школе

Основни циљ васпитног рада Школе је да поред знања, ученицима пружи основе интелектуалног,
моралног, физичког, емоционалног, здравственог, професионалног и естетског васпитања.
Васпитањем се остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стеченог знања и учења и
стваралачког коришћења слободног времена, развијање интелектуалних и физичких
способности, стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и
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човекове средине,развијање хуманости, патриотизма и др. етичких својстава личности,
васпитања за хумане и културне односе међу људима, без обзира на пол, на расу, веру,
националност и лично уверење, неговање и развијање потреба за културом и очување културног
наслеђа и стицање основних сазнања о лепом понашању у свим приликама.
Средња школа има посебну улогу и одговорност у васпитању младих, пре свега због узраста
ученика, који се налазе у периоду интензивног психофизичког и психосоцијалног сазревања и
формирања личности. То је период изграђивања ставова, усвајања образаца понашања, формирања
идентитета, социјалне и емоционалне интеграције личности. То је, истовремено, и период
адолесцентних криза, јаче или слабије изражених.
Од планова и програма који се реализују у Школи, од наставника, али и осталих субјеката у
Школи, битно зависи могућност остваривања конкретних циљева и задатака. Узимајући у обзир
циљеве васпитног рада средње школе и специфичности наше Школе, као основни циљеви
васпитног рада у Школи се истичу:
ЦИЉ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Прилагођавање ученика у школи и учешће
у школским активностима

Одељењске старешине,
родитељи, стручни сарадник,
наставници

Активно, пажљиво слушање другог у
комуникацији и тумачење критике

Наставници,одељењске
старешине
стручни сарадници
руководиоци секције, тим за
Међупредметне комптенције
и предузетништво

наставници
Изграђивање стваралачког односа према одељењске старешине
раду, материјалним и духовним добрима
стручни сарадници
руководиоци секција
наставници
одељењске старешине
стручни сарадници
руководиоци секција
УП

Подстицање личног развоја

наставници
Оспособљавање за примену стеченог знања
стручни сарадници
и вештина
руководиоци секција
Правилно коришћење слободног времена

Развијање
способности,сарадње
решавања проблема

и

комуникативне
конструктивног

Стицање и развијање свести о потреби
чувања здравља и заштити природе и
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Одељењске старешине
стручни сарадници
руководиоци секција
наставници
стручни сарадници,

наставници
одељењске старешине

НАЧИН
кроз активности и садржаје
одељењске
заједнице,
индивидуални и групни
развори са родитељима,
саветодавни разгвоори са
педагогом, учешће у раду
УП, активностима школе
Кроз активности и садржаје
у
редовној
настави,
секцијама,
друштвенокористан рад, културна и
јавна делатност, одељењске
заједнице,
редовна настава, додатна
настава, рад секција
друштвено-користан
рад,
културна и јавна делатност,
одељењске
заједнице,
учешће
у
пројектима
локалне заједнице, УНСС
редовна настава, рад секција
друштвено- користан рад
културна и јавна делатност
одељењске
заједнице,
активности у УП
редовна настава, додатна
настава, рад секција
друштвено користан рад
додатна настава, рад секција
друштвено-користан рад
културна и јавна делатност
одељењске заједнице
редовна настава, додатна
настава, рад секција
Друштвено- користан рад,
часови
грађанског
васпитањаИзборни
програми
редовна настава, додатна
настава,
рад
секција,
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човекове средине

стручни сарадници
руководиоци секција

Развијање хуманости,патриотизма и других
етичких својстава личности

наставници
одељењске старешине
стручни сарадници
руководиоци секција

Неговање вештина и способности
решавање индивидуалних проблема

наставници
одељењске старешине
стручни сарадници

за

Неговање и развијање потребе за културом
и очување и неговање културног наслеђа

Развијање осећаја за пословни бонтон

наставници
одељењске старешине
стручни сарадници
руководиоци секција
наставници
одељењске старешине
стручни сарадници
руководиоци секција, тим за
каријерно вођење и
саветовање

Друштвено- користан рад
културна и јавна делатност
одељењске заједнице
редовна настава, додатна
настава,
рад
секција,
друштвено користан рад,
културна и јавна делатност,
одељењске заједнице
редовна настава, друштвено
користан рад, културна и
јавна делатност, часови
грађанског васпитња
редовна настава, додатна
настава,
рад
секција,
културна и јавна делатност,
одељењске заједнице
редовна настава, додатна
настава, рад секција,
културна и јавна делатност,
одељењске заједнице, кроз
активности тима

Набројани задаци су само део васпитних утицаја, процеса или ефеката. Основни услов за
њихово остваривање је уважавање личности ученика, његово безусловно прихватање, избегавање
дискриминације по било ком основу.

5.2.

Основни носиоци активности у остваривању васпитног рада и
њихови задаци

I Наставничко веће
Наставничко веће разматра и усваја Годишњи план рада. Од њега, у крајњој инстанци,
зависи конкретизација програма, па и његова реализација. У току школске године Наставничко
веће прати реализацију овог програма и решава конкретна питања васпитног рада, која су од
општег интереса за Школу.
II Педагошки колегијум
Утврђује предлог Годишњег програма васпитног рада и прати његову реализацију. На
основу анализе његове реализације предлаже одговарајуће мере Наставничком већу.
III Одељењска већа
На основу сагледавања структуре одељења и уочених проблема и потреба Одељењска већа
конкретно планирају васпитне задатке и остварују координацију рада наставника. Ова већа прате
реализацију програма у свом домену, али се баве и појединачним проблемима ученика, као и
проналажењем начина за развијање њихових уочених способности и склоности.
IV Одељењске старешине
Одељењске старешине, као главни субјекти васпитног рада свог одељења, програмирају,
планирају и организују рад одељења. Они прате резултате рада ученика у настави и другим
активностима, непосредно сарађују са другим наставницима, стручним сарадницима, родитељима
и помажу и подстичу рад одељења као групе и сваког појединца у њему. Управо одељењске
старешине имају најзначајнију улогу у откривању евентуалних проблема код ученика (њиховог
50

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
дисфункционалног понашања, емоционалних или других криза), али и интересовања ученика, па
су они иницијатори за предузимање одређених конкретних мера.
V Наставници
Основну активност Школе остварују наставници. Они су најближи ученицима и могу
највише да допринесу остваривању васпитног рада у Школи (остварујући конкретне задатке,
иницирајући решавање проблема, предлажући решења и пре свега, радећи са ученицима). Њихови
појединачни програми рада ће, поред образовне, обухватити и васпитну димензију. Директор
Школе, помоћник директора, педагог и ће сарађивати са приправницима у циљу квалитетнијег
обављања њихове
васпитне улоге у раду са ученицима.
Као руководиоци секција или реализатори додатне, допунске и факултативне наставе
такође остварују значајну функцију у области васпитања.
VI Стручни сарадници
Педагог Школе, кроз различите активности, сагледава целину васпитно-оразовног процеса,
као и све битне чиниоце који утичу на остваривање васпитних задатака. Његова улога је нарочито
значајна у раду са млађим колегама и раду са ученицима и родитељима. Задатак је да
дијагностикује, подучи и подстиче да се усвојени ставови, поступци и уверења до којих се дошло
заједничким размишљањем, одлуке које су донете и остали елементи који олакшавају свакодневни
живот, доследно примењују.
VII Директор Школе
Директор обезбеђује координира и организује деловање свих носилаца васпитног рада у
Школи, укључујући и ученике. Тај задатак директор остварује годишњим планирањем и
програмирањем васпитног рада, праћењем реализације предвиђених задатака и активности и
предузимањем правовремених и примерених мера у одређеним ситуацијама. Директор Школе,
сарађује са Министарством и свим трећим лицима у интересу Школе.

5.3.

Програмски задаци и садржаји васпитног рада у Школи

I Упознавање ученика са Школом и њихово учешће у школским активностима
•Упознавање ученика са нашом школе, подручјима рада – смеровима и образовним профилима информисање преко огласне табле, званичне интернет странице или кроз непосредну
комуникацију са запосленима (директором, педагогом, наставницима, секретаром), а у току
школске године кроз читав низ активности;
•Сусрети родитеља, наставника и ученика кроз родитељске састанке, индивидуалне разговоре, на
платформи коју је школа усвојила за образовно-васпитни рад
• договор са узајамним очекивањима, потребама и захтевима
• активно учешће ученика и родитеља у свим питањима која се тичу живота и рада Школе
• изграђивање јединствених ставова породице и школе о васпитању ученика
• адаптација ученика на живот у школи- разговори са наставницима, родитељима о адаптацији
ученика на нашу школу
• активно учешће ученика и Ученичког парламента, Савета родитеља у примени правила
понашања у школи
• укључивање ученика у школске активности
II Подстицање личног развоја
Подстицање самопоуздања, слободног изражавања мишљења и ставова, изг рађивање
критичког односа према појавама у друштву, изграђивање грађанске свести, учење различитих
видова самопотврђивања уз уважавање других личности ученика , упознавање својих и туђих
потреба, неговање осећања оствариваће:
• наставници на редовним часовима, кроз додатни рад и учешће на такмичењима
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• кроз рад у школским секцијама и подстицање ученика да се укључе у друге едукативне садржаје
који су им доступни
• кроз ангажовање у културним и спортским манифестацијама у Школи и ван ње
• кроз рад одељењског старешине и учешће у раду УП
• учешће у радионицама са различитим садржајима;
• укључивање ученика у различите пројекте
• подстицање здравог такмичарског духа, толеранције, подстицање сарадње и односа уважавања
личности независно од пола, социјалног статуса, националне припадности.
III Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа
1. Разумевање других ученика и њихових поступака и активности у социјалној групи кроз
наставу грађанског васпитања,психологије, изборних гимназијских програма, активности педагога
Школе, одељењских старешина, организатора групног рада (наставника, руководилаца секција...)
и одељењских заједница
2. Развијање толеранције према разликама у мишљењима, ставовима, особинама, навикама,
изгледу и потребама других:
- активности Школе, одељењских старешина, тимског рада, кроз часове социологије, изборних
гимназијских предмета;
3. Успостављање, неговање и развијање односа са другима – пријатељство, сараднички
однос, односи међу генерацијама, односи у породици и Школи, чиниоци који доводе до
повезивања и нарушавања односа
- активности Школе, одељењских старешина, организатора групног рада (наставника,
руководилаца секција...) и одељењских заједница, разговори и обрада тема на часовима
одељењског старешине
4. Сарадња у Школи
- укључивање ученика у припремање и реализацију заједничких програма којима се побољшава
квалитет живота у Школи (друштвено-користан рад, рад секција, план УП)
IV Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног разрешавања сукоба
1. Унапређивање развоја сарадничке, ненасилне комуникације. Активно, пажљиво слушање
другог у комуникацији и тумачењу критике. Изражавање својих опажања, осећања и потреба,
представљање јасних захтева без оптуживања и критиковања и пребацивања одговорности за њих
на другу особу. Конструктивно одговарање на критику
- настава грађанског васпитања, активности Школе, одељењских старешина, организатора групног
рада (наставника, руководилаца секција...), радионице са члановима УП и педагогом, настава
психологије
2. Познавање невербалне комуникације и њених особености
- разговори и предавања на часу одељењског старешине, радионице на тему асертивне
комуникације
3. Динамика сукоба, стратегија и стилови понашања у сукобу и конструктивно решавање
сукоба
- активности педагога Школе, одељењских старешина и група ученика, радионице са УП
V Неговање активности за решавање индивидуалних проблема
1. Прихватање личних проблема као кризе која представља шансу за развој.
Изграђивање и коришћење ефикасних начина за решавање проблема
- разговори и предавања на часу одељењског старешине, радионице са педагогоми члановима
УП, саветодавни разговори са педагогом школе
2. Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и механизми превазилажења; изграђивање
контроле и социјалне подршке
- активности педагога Школе, одељењских старешина и ученика, наставника психологије и
грађанског васпитања
3. Превенција агресивног понашања
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- учење по моделу, кроз наставу и ваннаставне активности, активности ученичког парламента,
активности педагога Школе, директора, одељењских старешина
4. Ризична понашања: зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија) – превентивна
активност- радионице, предавања
VI Формирање аутономне личносте и изграђивање моралних и других вредности
1. Упознавање сазнајних и практичних вредности моралних норми и вредности, неговање
моралних односа и активности:
• сви субјекти у Школи
• редовна настава
• активности одељењских старешина и одељењских заједница
• грађанског васпитања, настава социологије, Устава и права грађана, веронауке

5.4.

Остваривање програма васпитног рада

I Уградња Програмских основа васпитног рада средње школе и овог Програма у Годишњи
план рада Школе, планове рада наставника, стручних сарадника и директора Школе, као и
планове свих активности предвиђених Годишњим планом рада Школе.
Програм васпитног рада Школе постаје саставни део Годишњег плана рада Школе, а
његова конкретизација се врши уграђивањем планираних активности у планове рада свих
субјеката у Школи.
II Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и програме наставних
предмета
Потребно је искористити могућности сваког наставног премета да се преко програмских
садржаја врши васпитни утицај на ученике. Како ће се то и у којој мери постићи не зависи само од
врсте програмских садржаја, већ и од начина конкретизације васпитних циљева и задатака, облика,
метода и средстава рада, њихове прилагођености узрасним и индивидуалним карактеристикама
ученика, ставова наставника према садржају који тумаче и преносе и нарочито, степена
активности ученика у васпитно-образовном процесу.
У припремама за час један од битних делова су и васпитни циљеви и задаци и исходи часа.
Правилним планирањем ових циљева и задатака, њиховом реализацијом и анализом оствареног,
сваки наставник може битно допринети изграђивању ученика као здраве и моралне личности.
Увођење обавезних изборних предмета из веронауке и грађанског васпитања пружа додатну
могућност да се васпитни задаци остваре на вишем нивоу.
III Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз рад одељења
Одељење мора бити јединствена, радна и друштвена група, у којој ученици, уз већу или
мању помоћ наставника, планирају и програмирају свој рад, расправљају о свим битним питањима
из живота и рада одељења, организују групно или појединачно укључивање у радне, хуманитарне,
културне, спортске и друге акције које се организују у Школи или ван ње. То се може постићи
само поступним и педагошки осмишљеним радом свих субјеката у Школи, а првенствено
одељењског старешине и стручних сарадника.
IV Остваривање циљева и задатака васпитног рада одељењског старешине
Одељењски старешине има врло битне циљеве и задатке, па се избору старешина посвећује
посебна пажња. Осим тога, због континуираног васпитног рада одељењског старешине у Школи се
води рачуна да буде што мање измена старешинстава. У том циљу и наставници који губе часове у
неком разреду због плана и програма задржавају старешинство до извођења генерације. Таква
пракса се показала врло корисном у претходним годинама, па се и даље спроводи. У нашој школи
је то ове године одељење четвртог разреда друштвено-језичког смера.
Морално васпитање
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У области моралног васпитања одељењски старешина има изузетан значај. Он је тај који
превасходно у Школи може утицати на развијање и неговање моралних особина, ставова и
уверења ученика:
Правилан однос према раду
У сарадњи са предметним наставницима одељењски старешина настоји да се кроз наставу и
ваннаставне активности Школе код ученика развију тачност, уредност, истрајност, упорност и
друге особине правилног односа према раду.
Физичко и естетско васпитање
- формирање културних, хигијенских и здравствених навика код ученика;
- придржавање мера заштите док траје епидемиолошка ситуација изазвана Covid-19 вирусом
- одржавање опште хигијене и уредности радног простора, учионица, кабинета и других школских
просторија;
- развијање смисла за лепо кроз уређивање учионица, посете музејима, галеријама, позориштима и
другим културним институцијама
Интеграција ученика као групе
Одељењски старешина својим ставовима, односима, поступцима и схватањима ствара
повољну атмосферу за успостављање социјалних односа од којих зависи квалитет и степен развоја
ученичког колектива.
V Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз ваннаставне образовно-васпитне
активности, тимове, ученички парламент
Школа планира, према захтевима постављеним законом и својим могућностима, различите
ваннаставне активности. При томе се поштује принцип добровољности у смислу самосталног
опредељивања ученика за оне облике делатности које највише одговарају њиховим
способностима, склоностима и испољеним интересовањима. Тако овај принцип битно утиче и на
врсту и на обим активности које се у Школи одвијају.
VI Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз друштвено-користан рад
У одељку о друштвено-корисном раду дате су основе остваривања циљева и задатака
васпитног рада и делимично је извршена њихова конкретизација. Кроз Правилник о обављању
друштвено-корисног рада дати су предлози активности који би помогли ученику да покаже
напредак у васпитном раду.

5.5.

Унапређивање сарадње са родитељима

Помоћ и подршка родитеља су корисни у различитим сегментима остваривања циљева и
задатака Школе. Управо због тога неопходна је стална сарадња Школе и родитеља. У овој сарадњи
посебну улогу и задатке имају одељењске старешине, педагог, директор, али и сви запослени.
Сарадња се остварује кроз следеће облике:
1. Пружањем помоћи родитељима у остваривању васпитне функције породице
Одељењски старешина први успоставља контакт са родитељима ученика и има циљ да
створи предуслове за што ближе и чешће контакте.
У тим контактима прикупљају се подаци о социо-економском статусу ученика,
здравственом стању, интересовањима и потребама ученика и породичним приликама и условима
за рад код куће.
Сарадња са родитељима се одвија кроз разноврсне активности:
а) родитељски састанци
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- планирају се и реализују на почетку школске године и после сваког класификационог периода, а
одржавају се и према потреби
б) групни разговори
- реализују се према потреби у вези актуелних проблема
- током комбиноване наставе и наставе на даљину сарадња са родитељима ће се реализовати и
путем платформе коју је школа одабрала
в) индивидуални разговори
- по позиву одељењског старешине или потреби родитеља( ученика)
- сарадња са педагогом Школе, директора и професора са родитељима одвијаће се током целе
школске године, а на захтев самих родитеља или по потреби ученика
- током наставе на даљину и комбиноване наставе разгвори ће се обављати и телефонским путем.
Задатак педагога је да кроз рад са групама родитеља понуди едукације које ће родитељи
даље преносити на остале родитеље ученика једног одељења. Он такође пружа помоћ одељењском
старешини у реализацији родитељских састанака (нарочито првих) и припреми за индивидуалне
разговоре, а и сам обавља индивидуалне или групне разговоре по потреби.
Сарадња је нарочито значајна код ученика који имају проблема (било у школском
напредовању, било у понашању или емоционалном стању).
2. Укључивање родитеља у живот и рад Школе
На првом родитељском састанку одељењски старешина упознаје родитеље са правилима
организације рада Школе, календаром рада школе, програмом активности одељењске заједнице и
правилницима о дисциплинској и материјалној одговорности ученика и кућном реду. Велики је
значај и учешће родитеља у активностима Савета ридитеља и Локалног савета родитеља.
Могући су различити начини укључивања родитеља у рад Школе:
а) учешће у остваривању програма ваннаставних активности
б) учешће у остваривању друштвено-корисног рада
в) организација програма културне и јавне делатности Школе (посебно школских свечаности)
г) помоћ у реализацији практичне наставе
д) помоћ у уређењу учионица и школског простора
ђ) обеѕбеђивање услова за квалитетан образовно-васпитни рад
е) активно учешће у раду школских тимова

5.6.

Успостављање организоване сарадње са институцијама из
локалне средине

Постоје бројне могућности организовања сарадње Школе са локалном средином, њеним
институцијама културе, разним организацијама, друштвима и слично.
• Сарадња са институцијама културе и културно-уметничким друштвима, у које треба упућивати
ученике ради задовољавања и развијања сколоности ка уметности или уметничком стваралаштву (
Дом културе, Градска библиотека, Градски музеј, КУД Нова Варош, Плесна школа, Муѕичка
школа, Црвени крст, Канцеларија за младе, сарадња са основним школама – градска и сеоске
школе, сарадња са другим школама у округу,
• Сарадња са спортским клубовима је неопходна због координације тренинга и похађања наставе и
успеха ученика.
• Сарадња са Црвеним крстом као хуманитарном организацијом омогућује остваривање многих
васпитно-образовних циљева и задатака( обука за прву помоћ, добровољни даваоци крви)
• Сарадња са Центром за социјални рад, када су у питању ученици из ризичних средина (деца из
непотпуних породица, разведених бракова, алкохоличара или болесних родитеља, лошег
материјалног стања, укључивања у васпитни рад ).
• Сарадња са Домом здравља на превенцији и лечењу ученика( саветовалиште за младе, предавања
на теме превенције и заштите младих у том узрасту)
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• Сарадња са станицом полиције на безбедности ученика и запослених, едукативних предавања(
безбедност у саобраћају, Пројекат Матура, и слично)
• сарадња са другим школама у општини , и школама у округу и Републици
• Сарадња са Националном службом за запошљавање у циљу информисања ученика са актуелним
занимањима, као и сарадња са саветником за планирање каријере
•Сарадња са локаним медијима ради промовисања школе, али и ради пружања информација о
потребама и активностима школе.
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6. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ,
УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
На основу члана 66. Закона о основама система образовања и васпитања стручни органи
школе су наставничко веће, одељењско веће, стручна већа за област предмета, стручни актив за
развојно планирање, стручни актив за развој школског програма и педагошки колегијум.

6.1.

Програми стручних органа

6.1.1. Програм Наставничког већа
.
Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја
чланова. Наставничко веће сачињавају сви наставници, стручни сарадници, и директор Школе.
Седницама председава директор Школе.
Веће води сталну бригу о организовању и унапређивању наставно-васпитног процеса,
реализацији наставног плана и програма, разматра и усваја годишњи план рада школе, васпитног
рада школе, прати реализацију годишњег плана, прати, утврђује и оцењује резултате рада
наставника и сарадника, као и ученика и њихових заједница и утврђује мере за њихово
побољшање, усаглашава одлуке осталих стручних органа и координира њихов рад.
Оперативни план рада Наставничког већа
Време
Активности/теме
реализације

22.август

До
30.августа
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-формирање комисија за поправне и завршне
испите
- динамика активности до почетка школске
године
-упознавање Наставничког већа са предлогом
Годишњег плана рада школе
-реализација плана уписа у први разред
-организација ванредних испита
- стручно упутство за организовање и –- остваривање наставе у шк.2020/21. године
- упутство о мерама заштите –
Обука наставника за платформу Microsoft
Teams
-анализа успеха ученика на поправном испиту
-формирање одељења од уписаних ученика
-подела предмета на наставнике
-распоред часова
-одређивање смена
-распоред одељења по учионицама
-задужења наставника за активе и секције
-подела одељењских старешинстава и других
задужења у оквиру 40-часовне радне недеље
-припремљеност школског простора за почетак
школске године
-проблеми практичне наставе
-годишњи и месечни планови свих видова
образовно-васпитног рада
-дневне припреме
Организација рада школе у отежаним условима
рада услед пандемије Ковид 19
- Обука наставника за платформу Microsoft
Teams

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Доношење одлука,
договор

Директор
Уписне комисије
Организатор
практичне наставе
Наставници
Тим за
дигитализацију

Договор
Извештај

Директор
Организатор
практичне наставе
Задужени
наставници
Тим за
дигитализацију
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До
15.септембра

Новембар

До 31.
децембра

29. јануара
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- Избор записничара
- Организација наставе у отежаним условима
рада услед епидемије Ковид-19
Поштовање мера, распоред дежурства за време
трајања епидемиолошке ситуације
-Разматрање и усвајање годишњег извештаја
- Разматрање и усвајање годишњег плана рада
школе
Организација практичне наставе у складу са
новим Правилником о организовању практичне
наставе и професионалне праксе
- Именовање Комисије за утврђивање разлике
предмета за доквалификацију и
преквалификацију
-Рад на платформи Мајкрософт тимс, обавезе
наставника
-усвајање распореда часова
-усвајање распореда наставе у блоку
- превоз ученика
-решавање кадровских питања
-осигурање ученика
- Родитељски састанци
-утврђивање општег успеха и дисциплине на
крају првог класификационог периода
-анализа реализације програма свих видова
образовно-васпитног рада у првом
класификационом периоду
-праћење реализације Годишњег плана
-дисциплина и дисциплински прекршаји и
изрицање васпитно-дисциплинких мера
- Практична настава
- Критеријуми оцењивања на нивоу стручних
већа
-Рад на платформи Мајкрософт тимс
-Реализација наставе током трајања
епидемиолошке ситуације изазване Ковид-19
вирусом
-дисциплина и дисциплински прекршаји и
изрицање васпитно-дисциплинких мера
-предлог плана уписа за 2021/22. годину
-договор о прослави Дана школе
-могућност стручног усавршавања на зимским
семинарима
-предлог тема за завршне и матурске испите
-Реализација наставе током трајања
епидемиолошке ситуације изазване Ковид-19
вирусом
-анализа успеха и дисциплине у првом
полугодишту
-анализа рада одељенских старешина и
одељенских заједница
-анализа рада стручних актива
-реализација допунске, додатне наставе и
секција

Анализа
Договор
Извештај

Извештај
Одлуке

Извештај
Договор
Предлог

Извештај

Директор
Организатор
практичне наставе
Председници актива
Наставници

Директор
Председници актива
Одељенске
старешине
Организатор
практичне наставе
Руководиоци
стручних већа

Директор
Председници актива
Одељенске
старешине
Педагог
Стручна већа

Директор
Председници актива
Одељенске
старешине
Наставник задужен
за здравствено
васпитање
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Тим за
професионални
развој
Педагог

-ефекти уједначавања критеријума оцењивања
- Рад на платформи Мајкрософт тимс
- Извештаји са посећених семинара
-Реализација наставе током трајања
епидемиолошке ситуације изазване Ковид-19
вирусом

крај марта

Април

Мај

Јуна

-анализа реализације програма рада
-анализа сарадње са родитељима
-формирање испитног одбора за завршне и
матурске испите
-дисциплина и дисциплински прекршаји
-такмичења ученика
-ђачка екскурзија
-стручно усавршавање запослених
- извођење практичне наставе
-анализа успеха и дисциплине на крају трећег
класификационог периода
-изостајање ученика са наставе
-допунска и додатна настава
-активности у вези матурских и завршних
испита
-Информације директора о активностима школе
Именовање Комисије за избор ученика
генерације
-друштвено-користан рад
- Утврђивање термина и одређивање комисија за
полагање матурских и завршних испита
Упућивање ученика на разредни испит
- Поправни испити за ученике завршних разреда
-Припреме за упис у први разред
-Организација матурске вечери
- Разматрање успеха и дисциплине ученика
завршних разреда
-Практична настава и професионална пракса за
ученике завршних разреда
-анализа успеха и дисциплине на крају школске
године
-реализација редовне, допунске, додатне и
слободних активности
Одлука о додели дипломе „ Вук Караџић“ и
проглашење ученика генерације
-анализа рада стручних актива
-организација матурских и завршних испита
-припрема за израду годишњег плана рада и
годишњег извештаја-предлог комисија
-упис ученика у први разред

Извештај
Договор
Реферат

Извештај

Договор
Извештај
Одлуке

Договор
Извештај
Формирање
комиисија

Комисија за праћење
реализације
програма
Директор
Одељенске
старешине
Организатор
практичне наставе
Педагог
Наставници
Председници
стручних већа
Директор
Одељенске
старешине
Организатор
практичне наставе
Активи
Педагог

Директор
Одељенске
старешине
Организатор
практичне наставе
Активи
Педагог

Директор
Одељенске
старешине
Организатор
практичне наставе
Руководиоци актива
Педагог

6.1.2. Програм рада Одељењских већа
Одељењска већа чине наставници који изводе васпитно-образовни рад у одговарајућем
одељењу. Раде у седницама којима председава одељењски старешина. Одлуке доносе већином
гласова и те одлуке су обавезне за све чланове.
Одељењско веће организује и координира рад одељења, усклађује рад наставника у
одељењу, утврђује успех ученика и одељења у целини, предлаже похвале, награде и васпитно -
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дисциплинске мере, идентификује ученике за додатни и допунски рад и разредне испит е и обавља
друге послове утврђене законом.
У области васпитног рада одељењско веће планира васпитне задатке, координира рад
наставника у циљу постизања јединствених ставова и праћења реализације планираних васпитних
задатака. Оно прати и анализира проблеме који се појављују код појединих ученика, али и њихове
индивидуалне склоности и способности ради правилног планирања ваннаставних и слободних
активности и укључивања ученика у њих.
А) Први, други и трећи разред одељења у четворогодишњем школовању
Време
реализације

Септембар

Активности/теме
Усвајање плана рада
одељењског већа
Организација образовно-васпитног рада у
отежаним условима услед пандемије
Ковид 19
Упознавање са социјалним, породичним и
здравственим условима ученика
Усвајање плана израде писмених
задатака и вежби по предлогу Педагошког
колегијума
Организација допунских и
додатних облика помоћи
ученицима
Осигурање ученика и превоз ученика
Практична настава
Опредељивање ученика за секције

Начин реализације

Носиоци
реализације

Договор, Изношење
дискусија,
доношење одлука,
дискусија, анализа,
усвајања.

Одељенске
старешине, педагог,
предметни
наставници
Тим за додатну
подршку

Анализа, дискусија

ОС,
предметни
наставници,
педагог,
директор
Организатор
практичне наставе
Стручна већа

Анализа,
дискусија,
извештај,
доношење одлуке

ОС,
педагог,
предметни
наставници,
директор
организатор
практичне наставе
Тим за додатну
подршку
Стручна већа

Идентификовати ученике којима је
потебан
рад
по
ИОП-уи
индивидуализација (по потреби)
Упознавање са правилима понашања и
кућним редом

Новембар

Јануар

Анализа свих облика образовно васпитног
рада у првом кл.периоду.
Васпитно дисциплинске мере.
Предлог мера за побољшање успеха и
дисциплине.
Избор ученика за допунски и додатни рад
Оцењивање ученика – критеријуми
Анализа рада у комбинованом моделу
наставе са посебним освртом на учење на
даљину
Коришћење платформе Мајкрософт тимс
-Реализација наставе током трајања
епидемије изазване Ковид -19 вирусом
Анализа реализације наставних планова и
програма у првом полугодишту, изрицање
васпитнодисциплинских
мера
ученицима,
ублажавање и
укидање појединих
васпитно-дисциплинских
мера,
утврђивање успеха ученика на крају првог
полугодишта,
анализа рада одељењског већа,
доношење
закључака
у
вези
са
побољшањем успеха и понашања ученика,

Идентификовање ученика којима је
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потребна индивидуализација наставе и
ИОП, по потреби
Анализа реализације наставних планова и
програма,
изрицање
васпитнодисциплинских
мера
ученицима,
ублажавање
и
укидање
васпитноОС,
дисциплинских мера ученицима, анализа
Извештај, доношење
педагог,
Април
успеха
ученика
на
крају
III
одлуке, анализа,
предметни
класификационог периода, Доношење
дискусија
наставници,
закључака у вези са побољшањем успеха
директор
Праћење постигнућа ученика који су
упућени на допунски рад
Такмичења ученика
Практична настава
Доношење одлуке о упућивању
ОС,
ученика на разредни испит
предметни
Мере за побољшање успеха и дисциплине
Извештај, доношење
наставници
Мај
Дисциплина и изрицање мера
одлуке
Организатор
Упућивање ученика на разредни испит
практичне наставе
Настава на даљину
Педагог
Практична настава
Анализа
реализације
свих
облика
васпитно-образовног рада, Ублажавање и
ОС,
укидање васпитно-дисциплинских мера Анализа, дискусија,
Јун
предметни
ученицима, Утврђивање успеха ученика извештај, доношење
наставници
на крају наставне године, Предлагање
одлуке
Педагог
ученика за похвале и награде, Анализа
рада одељењског већа
Утврђивање успеха ученика на поправном
испиту у августу
Утврђивање извештаја о раду одељењских Извештај, доношење
ОС
Август
већа
одлуке
Педагог
План рада одељењских већа за наредну
школску годину
* 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 одељењски старешина доставља педагогу и директору.
- 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 и организатор практичне
наставе, без права одлучивања.

Б) Завршни разреди
Време
реализације

Септембар
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Активности/теме

Начин реализације

Носиоци
реализације

1. Усвајање плана и програма рада
одељењског већа
2.Организација образовно-васпитног рада
у отежаним условима
3. Упознавање са социјалним, породичним
и здравственим условима ученика
4. Усвајање плана израде писмених
задатака и вежби
5. Организација допунских и додатних
облика помоћи ученицима
6.
Осигурање ученика

Договор, Изношење
дискусија,
доношење одлука,
дискусија, анализа,
усвајања.

Одељенске
старешине, педагог,
предметни
наставници
Организатор
практичне наставе
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7.

Практична настава

8.Опредељивање ученика за секције
9.Идентификовати ученике којима је

потебан
рад
по
ИОП-уи
индивидуализација (по потреби)

Новембар

Јануар

Април

Април-Мај

Јун

10. Учење по комбинованом моделу,
непосредан рад и рад на даљину
Анализа реализације наставних планова и
програма, анализа рада и успеха ученика
на крају I класификационог периода,
анализа понашања ученика
Предлагање/упућивање
и
праћење
ученика које треба укључити на допунску
наставу
Реализација наставе током трајања
епидемије изазване Ковид -19 вирусом

Анализа, дискусија

Анализа реализације наставних планова и
програма у првом полугодишту, изрицање
васпитнодисциплинских
мера
ученицима, ублажавање и укидање
Анализа,
појединих васпитно-дисциплинских мера,
дискусија,
утврђивање успеха ученика на крају првог
извештај,
полугодишта, анализа рада одељењског
доношење одлуке
већа, доношење закључака у вези са
побољшањем успеха и понашања ученика,
реализација практичне наставе
Анализа реализације наставних планова и
програма,
изрицање
васпитнодисциплинских
мера
ученицима,
ублажавање
и
укидање
васпитно- Извештај, доношење
дисциплинских мера ученицима, анализа
одлуке, анализа,
успеха
ученика
на
крају
III
Дискусија
класификационог периода, Доношење
закључака у вези са побољшањем успеха
Реализација практичне наставе
Доношење одлуке о упућивању ученика
Извештај, доношење
на разредни испит
одлуке
Матурски и завршни испити
Анализа
реализације
свих
облика
васпитно-образовног рада, Ублажавање и
укидање васпитно-дисциплинских мера
ученицима, Утврђивање успеха ученика
на крају наставне године, Предлагање
ученика за похвале и награде, Анализа
рада одељењског већа

Анализа, дискусија,
извештај, доношење
одлуке

ОС,
предметни
наставници,
педагог,
директор

ОС,
педагог,
предметни
наставници,
директор
организатор
практичне наставе

ОС,
педагог,
предметни
наставници,
директор
организатор
практичне наставе
ОС,
предметни
наставници
организатор
практичне наставе

ОС,
предметни
наставници

Утврђивање успеха ученика на поправном Извештај, доношење
ОС
испиту у јуну
одлуке
Утврђивање успеха ученика на поправном Извештај, доношење
Август
ОС
испиту у августу
одлуке
* 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. За реализацију плана и програма одељењског већа, одговоран је одељењски
Јун
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старешина.
- Педагог учествују у раду одељењских већа, без права одлучивања, прате рад и пружају стручну помоћ.
- Рад одељењских већа прати и у њему учествује, по потреби, директор школе и организатор практичне
наставе, без права одлучивања.

6.1.3. Програм рада стручних већа
Стручна већа као стручне органе чине наставници истог или сродних предмета. Стручна
већа обављају послове од интереса за планирање, остваривање и унапређивање образовноваспитног рада одређеног предмета или групе предмета, старају се о увођењу савремених метода и
наставних средстава у настави, кординирају рад својих чланова ради потпуније корелације
сличних наставних садржаја, старају се о реализацији додатног и допунског рада за предмете већа,
припремају предлог поделе часова на наставнике, старају се о стручном усавршавању наставника,
посебно приправника, предлажу менторе из редова већа, организују огледне и угледне часове,
анализирају постигнуте резултате по предметима и предлажу мере за побољшање успеха ученика.
Већем руководи руководилац већа кога бира директор Школе.
Већа су обавезна да у току школске године одрже најмање пет састанака на којима ће се
планирати и пратити реализација постављених задатака. Свако веће самостално доноси свој план
рада и тај план постаје саставни део Годишњег плана рада Школе.
Током претходних неколико година рад стручних већа праћен је анализом рада већа на
седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума. Ову анализу је, у виду извештаја,
подносио руководилац већа.
Такође планира се по једна заједничка седница сваког већа са директором, Организатором
практичне наставе и педагогом Школе. Ове састанке воде руководиоци већа, а ради се по
планираном дневном реду. У другом делу састанка обавља се свеобухватна анализа рада већа и
разматрање евентуалних проблема у већу.
6.1.3.1.
Време
реализације

Септембар

Октобар
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Програм рада стручног већа машинске струке

Активности/теме
-Избор записничара.
- Усвајање плана рада за текућу годину
2020/21.
- Анализа рада у отежаним условима
рада и поштовање наложених мера
заштите од Ковид-а 19.
-Анализа рада у претходној години.
-Израда глобалних и оперативних
планова рада
-Усаглашавање рокова за писмене вежбе
и израду графичких радова
-Организација практичне наставе,
поделе одељења на групе и извођење
исте у радионици и предузећима..
-Стручно усавршавање наставника .и
ток обуке за Мајксофт Тимс.
-Утврђивање корелације међусобно
сродних програма
-Израда предлога за набавку учила,
материјала и других наставних
средстава
-Посета Сајму књига
- Реализација наставе током Ковид -19
вируса
Комбинована настава, учење на даљину

Начин реализације:

Носиоци реализације

Дијалог са члановима
већа

Председник већа,
директор, професори
Организатор
практичне наставе

Дијалог са члановима
већа

Председник већа,
Чланови- професори
Директор
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Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Aвгуст
Континуиране
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и Мајкрософт Тимс платформа
-Анализа успеха на крају првог
кл.периода
-Мере за побољшање успеха
-Припремање ученика за такмичење
-Примена рачунара у настави
Реализација наставе током Ковид -19
вируса
Реализација практичне наставе
- Критеријуми оцењивања
-Стручно усавршавање наставникасеминари
-Рад са неуспешним ученицима
-Анализа успеха на крају првог
полугодишта
-Мере за побољшање успеха и
дисциплине
-Предлог за упис ученика у образовне
профиле у наредној шк.години
-Предлог тема за завршне испите
-Припрема ученика за такмичење
-Сарадња са предузећима где се изводи
пр.настава
Реализација наставе на даљину
-Организација школског такмичења
-Ваннаставне активности ученика
-Остваривање планова и програма
практичне наставе
- Стручно усавршавање наставника
- Реализација наставе по комбинованом
моделу и учење преко Мајкрософт
платформе
-Анализа успеха у трећем кл.периоду
-Мере за побољшање успеха и
дисциплине
- Окружна такмичења ученика
- Реализација практичне наставе
- Припреме за матурске испите
-Проблеми у реализацији образовно
васпитног процеса
-Мере и средства заштите на раду
- Промоција смера ученицима осмог
разреда
- Посета Сајму технике
- Анализа резултата такмичења
-Анализа рада актива у претходном
периоду
-Анализа успеха на крају шк.године
- Анализа уписа за наредну школску
годину,
- Број часова,
- Предлог поделе часова за наредну
школску годину 2021/22.
-Анализа успеха на крају шк.године
-Коначна подела часова за школску
2021/22
Остваривање сарадње са педагошком

Дијалог са члановима
већа

Председник
већа,чланови
професори
Организатор
практичне наставе

Дијалог са члановима
већа

Председник већа,
директор, професори

Дијалог са члановима
већа

Председник већа,
чланови- професори

Дијалог са члановима
већа

Председник већа,
организатор
практичне наставе,
професори

Дијалог са члановима
већа

Председник већа,
директор, професори

Дијалог са члановима
већа

Председник већа,
директор, професори

Дијалог са члановима
већа

Председник већа,
директор, професори

Дијалог са члановима
већа

Председник већа,
директор, професори

Разговор, дискусија,
договор
са члановима већа

Председник и
чланови већа,
професори

Разговор, дискусија,
договор
са члановима већа
Разговор, дискусија,

Председник и
чланови већа,
професори
Председник и
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активности

службом

договор
чланови већа,
са члановима већа
Педагог
Разговор, дискусија,
Председник и
Континуиране Утврђивање и отклањање проблема који
договор
чланови већа,
активности
се јављају током наставе
са члановима већа
професори
Разговор, дискусија,
Председник и
Континуиране Стручно усавршавање наставника у и
договор
чланови већа,
активности
ван установе-семинари
са члановима већа
професори
Разговор, дискусија,
Председник и
Континуиране Усклађивање планова рада са другим
договор
чланови већа,
активности
стручним већима – корелација
са члановима већа
професори
Начин праћења: Записници седница СВ, периодични извештаји (прво и друго полугодиште и крај школске
године)

Напомена: У зависности од трајања епидемиолошке ситуације изазване Ковид-19 вирусом,
стручно веће ће сваку седницу дискутовати о реализцији практичне наставе, редовне наставе и
праксе и о томе редовно обавештавати педагошки колегијим и Тим за обезбеђивање квалитета и
рзвој установе, као и Наставничко веће.
Председник стручног већа:
Горан Пауновић
6.1.3.2.
Време
реализације

Септембар

Октобар

Новембар
Децембар
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Програм рада стручног већа електро струке

Активности/теме
Анализа рада у претходној години
Избор руководиоца СВ
Усвајање плана рада за текућу годину
Подела часова на наставнике,
Распоред часова и блок наставе,
Критеријуми оцењивања
Израда глобалних и оперативних планова
рада
Усаглашавање рокова за писмене вежбе и
израду графичких радова
Организација практичне наставе,
додатног, допунског рада и секција
Стручно усавршавање наставника
Организација наставе током трајања
епидемиолошке ситуације изазване Ковид
-19 вирусом
-Комбиновани модел наставе, подела на
групе и подгрупе
- Платформа Мајкрософт тимс
Утврђивање корелације међусобно
сродних програма
Унапређење наставе
Безбедност ученика (електричне
инсталације, практична настава,интернет)
Израда предлога за набавку учила,
материјала и других наставних средстава
Посета Сајму књига
Реализација наставе током трајања
комбиноване наставе и наставе на даљину
Анализа успеха на крају првог кл.периода
Мере за побољшање успеха
Припремање ученика за такмичење
Примена рачунара у настави
Предлог за упис у образовне профиле у

Начин реализације:

Носиоци
реализације

Дијалог са члановима
већа
Записник
Извештај

Председник већа,
директор,
професори

Дијалог са члановима
већа
Moodl-електронска
платформа
Мicrosoft Teams
Распоред седења
редовно ажурирање
лозинке

Председник већа,
директор,
професори

Дијалог са члановима
већа

Председник већа,
директор,
професори

Дијалог са члановима

Председник већа,
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Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

наредној шк.години
Реализација наставе током трајања
комбиноване наставе и наставе на даљину
Стручно усавршавање наставникасеминари
Рад са неуспешним ученицима
Анализа успеха на крају првог
полугодишта
Мере за побољшање успеха и дисциплине
Анализа рада стручног већа за I
полугодиште
Предлог тема за завршне испите
Припрема ученика за такмичење
Учење на даљину
Организација школског такмичења
Ваннаставне активности ученика
Остваривање планова и програма
практичне наставе
Предлог набавке уџбеника за следећу
школску годину
Анализа успеха у трећем кл.периоду
Мере за побољшање успеха и дисциплине
Окружно такмичење ученика
Мајкрософт платформа
Проблеми у реализацији образовно
васпитног процеса
Мере и средства заштите на раду
Анализа резултата такмичења
Промоција смера ученицима осмог
разреда
Посета Сајму технике
Анализа рада актива у претходном
периоду

већа

директор,
професори

Дијалог са члановима
већа
Извештај о раду

Председник већа,
директор,
професори

Дијалог са члановима
већа

Председник већа,
директор,
професори

Дијалог са члановима
већа
Записник
Табела са предложеним
уџбеницима

Председник већа,
директор,
професори

Дијалог са члановима
већа

Председник већа,
директор,
професори

Дијалог са члановима
већа
Израда флајера,
презентације

Дијалог са члановима
већа

Председник већа,
директор,
професори

Председник већа,
директор,
професори

Aвгуст
Анализа успеха на крају шк.године
Извештај о раду
Начин праћења: Записници седница СВ, периодични извештаји (прво полугодиште и крај школске године)

Стрично веће електро струке ће своје активности прилагодити начину реализације наставе.
Редовно ће пратити релизацију наставе током епидемиолошке ситуације и обавештавати
Педагошки колегијум, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе и Наставничко веће.
Седнице СВ одржаваће се у школи или преко Мicrosoft Teams платформе.
Председник стручног већа: Алија Мујагић

6.1.3.3.
Време
реализације
Септембар
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Програм рада стручног већа српског језика и књижевности

Активности/ теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Избор председника
већа, записничара
Усвајање плана
рада

Анализа, договор,
дискусија

Чланови СВ

Напоме
не
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Септембар

Септембар

Септембар

Септембар

Септембар
Септембар

Септембар

Септембар

Септембар
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Организација
наставе за време
трајања
епидемиолошке
ситуације изазване
Ковид- 19 вирусом
Одржавање часова
на РТС Планети
Утврђивање
распореда
остваривања
наставних целина и
наставних јединица
и усаглашавање
остваривања
наставних садржаја
предмета
Утврђивање облика,
метода и средстава
коришћења
адекватне школске
опреме и наставних
средстава
Искуства обуке за
рад на Мајкрософт
тимс платформи
Иницијално
тестирање ученика
Пружање помоћи
наставницима у
реализацији
одређенихпрограмск
их садржаја, а
нарочито младим
наставницима и
приправницима
Израда планова и
програма рада у
ваннаставним
активностима
Предлог
организације и
реализације блок
наставе
Упознавање ученика
и родитеља
завршних разреда са
организацијом
завршног и
матурског испита

Анализа, договор у
оквиру СВ као и са
другим СВ са којима
постоји корелација у
оквиру предмета

Руководилац ичланови
СВ

Анализа, договор,
планирање

СвичлановиСВ

Разговор, дискусија
и договор

Руководилац СВ

Организација,
припрема и
реализација
Саветодавни рад,
међусобне посете
часовима

Руководилац и чланови
СВ у складу са
задужењима
Ментори, сви чланови
СВ

Анализа

Стручна већа,
руководиоци секција

договор

Сви чланови већа

На часовима
одељењског
старешине,
предметним
часовима и
родитељским
састанцима

Одељењске старешине
завршних разреда,
предметни наставници
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Септембар

Септембар

Септембар
септембар (континуирано
током године)

Октобар

Октобар

Октобар

Октобар

Октобар
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Предузимање мера
превенције осипања
броја ученика када
су у питању разлози
на које школа може
да утиче.
Редовно одржавање
наставних средстава
и опреме

Информисање у
вези са фондом
библиотеке
Праћење културних
дешавања у граду и
шире, сарадња са
другим стручним
већима у школи
Предлог примене
нових метода и
начина
интерпретације
наставних садржаја,
односно нових
облика наставног
рада
Реализација наставе
за време трајања
епидемиолошке
ситуације
Уједначавње
критеријума
оцењивања
Организовање и
праћење рада
секција
Праћење уџбеничке
и друге приручне
литературе

Подела разлога у
категорије. У
зависности од
категорије
предузимање мера.

Стручни органи

Анализа стања
средстава и опреме,
договор и подела
послова у оквиру
СВ.
Задуживање чланова
СВ за одговарајуће
просторије.
По потреби,
информисање
директора и
договарање о
предузимању мера и
активности
задовођење опреме у
функционално стање
дискусија

Руководилац СВ и
чланови СВ у складу са
задужењима у сарадњи
са руководиоцима
сектора

разговор,сарадња

Сви чланови већа у
сарадњи са Весном
Зечевић
Свичлановивећа

Огледни и угледни
часови, дискусија о
посећеним часовима

Предметни наставници

Дискусија и анализа

Сви чланови већа

Извештај о раду
секција у оквиру
ГПР
Размена
информација,
презентовање

Чланови СВ у складу
са задужењима
Чланови СВ у сарадњи
са библиотекаром
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Октобар

Оснаживањенаставн
ика за примену ИКТ
у настави

Октобар

Организовање
активности везаних
за промовисање
здравих стилова
живота, заштите
животне средине и
одрживог развоја

Октобар

Планирање
корелације
одговарајућих
садржаја предмета
са светом рада и
занимања и/или
наставком
школовања
Подстицање
професионалног
развоја ученика кроз
одговарајуће
садржаје предмета
Подстицање
ученика за учешће
на такмичењима

Октобар

Октобар

Октобар

Октобар

Новембар
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Покретање
иницијативе за
посету Сајму књига
у Београду
Презентовање нових
издања на СВ и НВ
Сарадња са Ђачким
парламентом
Предлог примене
нових метода и
начина
интерпретације
наставних садржаја,
односно нових
облика наставног
рада

Наставници израђују
блог/ сајт за
поједине наставне
предмете
Радионице,
презентација,
предавање, акције у
оквиру секција
ученика, рада
одељењских
старешина и у
сарадњи са
Ученичким
парламентом
Корелација наведена
у припреми
наставника

Тим за
информатизацију,
стручна већа

Кроз наставу

Наставници

Кроз наставу и
ваннаставне
активности

Предметнинаставници
у
сарадњисаодељењским
старешинама и
стручним већима
Сви чланови већа

договор

Чланови СВ

Наставници,
тимовиобразовнихпро
фила

договор

Сви чланови већа у
сарадњи са другим
секцијама

Огледни и угледни
часови, дискусија о
посећеним часовима

Предметни наставници
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Новембар

Новембар

Новембар
Новембар

Новембар

Децембар

Праћење
остваривањa
програма образовноваспитног рада,
разматрање
стручних питања и
предузимање мера у
циљу усавршавања
образовноваспитног рада
Предлог календара
школских
такмичења ученика
Наставничком већу
и начина
обезбеђивања
услова за њихово
припремање
Припрема ученика
за такмичење
Предлог плана
уписа директору
школе
Припреме за
прославу школске
славе Светог Саве
Посете часова и
евалуација

Децембар

Разматрање услова
за стицање звања у
складу са
Правилником

Децембар

Предлог набавке
стручне литературе
у штампаном и
електронском
облику
Предлог за
похваљивање
наставника који су
се током године
истакли у свом раду

Децембар

Јануар
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Прослава Школске
славе

Анализа успеха
ученика на крају
класификационих
периода и
предлагање мера за
побољшање успеха

Свичлановивећа

Припрема
предлога

Руководилац СВ

Организовање
припреме
Стручна већа у
оквиру подручја
рада
Разговор и договор

Чланови СВ у складу
са задужењима
Свичлановивећа

Узајамна посета
наставника
часовима, анализа
рада на часу и
размена искустава
Aнализа услова за
напредовање,
подстицање чланова
СВ на
прикупљањедоказа,
помоћ и подршка
заинтересованим
наставницима
Договор и
предлагање у складу
са потребама и
могућностима

Наставници

Предлагање
наставника за доделу
Светосавске
захвалнице и
образложење
предлога
наступученика,
приредба

Чланови СВ

Свичланови

Чланови СВ,
заинтересовани
наставници

Руководилац СВ у
сарадњи са
библиотекаром

Сви чланови и ученици
чланови секција
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Јануар

Јануар

Јануар

Јануар

Анализа
реализације
планираних
активности
Стручног већа
Реализација
стручног
усавршавања у
установи на нивоу
СВ и анализа
Праћење
остваривањa
програма образовноваспитног рада,
разматрање
стручних питања и
предузимање мера у
циљу усавршавања
образовноваспитног рада
Доношење и
предузимање мера
за побољшање

Јануар

Праћење и
вредновање
квалитета рада

Јануар

Организација
такмичења која се
реализују у школи
Процена
реализације
активности из РПШ
Договор око
организовања
Светског дана
поезије
Одређивање
ментора ученицима
завршних разреда за
реализацију
завршних и
матурских испита
Организовање
припреме за
полагање матурских
и завршних испита

Јануар

Фебруар

Март

Март
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Дискусија и анализа

Свичланови СВ

Праћење свих
облика СУ у школи

Свичлановивећа

Анализа успеха
ученика на крају
класификационих
периода и
предлагање мера за
побољшање успеха

Свичлановивећа

Предлог мера НВ,
реализација
активности у складу
са ГПР и мерама
стручних органа и
органа управљања
Посета часова,
анализа успеха и
владања

чланови СВ

Организација,
припрема и
реализација
Анализа резултата

Чланови СВ у складу
са задужењима

Разговор, договор

Сви чланови већа и
друга већа

Договор

Стручна већа

Договор,планирање

Стручна већа

Руководилац СВ и
чланови у складу са
задужењеима

Сви чланови већа
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Март

Март
Април

Април
Мај
Maj
Мај

Јун

Јун
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Утврђивање и
предлагање
осавремењавања
постојећеопреме у
складу са потребама
и нормативима
Обележавање
Светског дана
поезије
Праћење
остваривањa
програма образовноваспитног рада,
разматрање
стручних питања и
предузимање мера у
циљу усавршавања
образовноваспитног рада
Такмичење
рецитатора
Предлог чланова
испитних комисија
Дан отворених врата
школе

Праћењенорматива
опреме, анализа
постојећег стања и
процене потреба,
предлагање
директору
наступ ученика

Руководилац и чланови
СВ у складу са
задужењима у сарадњи
са директором

Анализа успеха
ученика на крају
класификационих
периода и
предлагање мера за
побољшање успеха

Сви чланови већа

Припрема ученика

Винка Поповић

Договор

Предлог набавке
нових наставних
средстава на основу
утврђених
приоритета
Анализа
реализације
планираних
активности
Стручног већа
Утврђивање вишка
и мањка часова и
припрема предлога
директору за поделу
предмета на
наставнике за
наредн у школску
годину

Анализа и договор

Руководилац и чланови
СВ
Литерарна секција,
рецитаторско- драмска
секција
Руководилац СВ,
односно задужени
чланови СВ, у сарадњи
са руководством школе

наступ ученика

Рецитаторска и
драмска секција

Дискусија и анализа

Свичланови СВ

Израда табела

Руководилац и чланови
СВ у складу са
задужењима
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Јун

Јун

Јун

Јун

Јун

Јун

Јун
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Праћење
реализације
наставног плана и
програма и
Годишњег плана
рада и предузимање
одговарајућих мера
за реализацију
планираних
активности
Предлог
руководиоца СВ за
наредну школску
годину
Предлог
организовања
додатне, допунске и
припремне наставе
Праћење резултата
рада ученика

Анализа оставрених
резултата ученика
на матурским и
завшним испитима
Реализација мера
донетих ради
побољшања успеха
ученика на
матурским и
завшним испитима
Промовисање
резултата ученика
који су постигли
резултате на
такмичењима

Анализа реализације
наставног плана и
ГПР, изношење
предлога

Руководилац и чланови
СВ у складу са
задужењима

Договор

Сви чланови већа

Договор

Сви чланови већа

Анализа резултата
учешћа ученика на
такмичењима и
конкурсима
Анализа

Сви чланови већа

предузимањеактивно
сти

Стручна већа и тимови
образовних профила

Информисање
директора и
Наставничког већа о
постигнућима
ученика, сарадња са
тимом за подршку
ученицима и
припрема потребних
информација

Руководилац СВ

Стручна већа и тимови
образовних профила
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Јун

Редовно одржавање
наставних средстава
и опреме

Јун

Процена
реализације
активности из РПШ
Праћење културних
дешавања у граду и
шире, сарадња са
другим стручним
већима у школи
Реализација
стручног
усавршавања у
установи на нивоу
СВ и анализа
Припрема основа
Годишњег плана
рада
Предлог секција за
наредну школску
годину

јун(континуира
но током
године)

Август

Август

Август

Август

Август

Август
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Процена
реализације
активности из РПШ
Утврђивањепредлог
а уџбеника за
наредну школску
годину
Предлог избора
области
самовредновања за
наредну школску
годину

Анализа стања
средстава и опреме,
договор и подела
послова у оквиру
СВ.
Задуживање чланова
СВ за одговарајуће
просторије.
По потреби,
информисање
директора и
договарање о
предузимању мера и
активности
задовођење опреме у
функционално стање
Анализарезултата

Руководилац СВ и
чланови СВ у складу са
задужењима у сарадњи
са руководиоцима
сектора

разговор,сарадња

Свичлановивећа

Праћење свих
облика СУ у школи

Свичлановивећа

Израда потребних
планова, табела и др.

Чланови СВ у складу
са задужењима

У складу са
резултатима
упитника о
интересовањима и
могућностима
Анализарезултата

Свичлановивећа

Сачињавање листе и
давање предлога
Наставничком већу

Чланови СВ у складу
са задужењима

Анализа, договор

Свичлановивећа

Свичлановивећа

Свичлановивећа

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
Август

Утврђивање
расположивих и
потребних ресурса
за рад секција

Руководиоци
ваннаставних
активности у сарадњи
са Тимом за наставна
средства и опрему
Напомена: Стручно веће ће поред редовних активности на свакој седници расправљати о
реализацији наставе за време епидемиолошке ситуације изазване Ковид-19 вирусом и о
томе редовно обавештавати Тим за обезбеђивање квалитета, Педагошки колегијум и
Наставничко веће.
Председник стручног већа: Милана Перошевић Мартиновић

6.1.3.4.
Време
реализације
Август

-

-

-

Децембар

-

Јануар
Фебруар
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Програм рада стручног већа страних језика

Активности/теме

-

Октобар

Анализа

-

Избор руководиоца већа
Организација наставе током трајања Ковид19 вируса
Избор уџбеника и приручника за стране
језике
Доношење и усвајање новог плана рада
Утврђивање критеријума оцењивања
Распоред писмених и контролних задатака
Подела часова страних језика на наставнике
Развој метода за унапређење допунске и
додатне наставе
Усклађивање планова рада за област
предмета
Договор око избора садржаја за писмене и
контролне задатке
Избор ученика за допунску и додатну
наставу
Организација огледних и угледних часова
Индивидуализација у настави страних језика
и примена различитих метода вредновања у
функцији даљег учења
Упзнавање наставника са начином
усклађивања школских докумената
Реализација наставе по комбинованом
моделу – непосредни рад и рад на даљину
Доношење предлога о упису образовних
профила за наредну школску годину
Праћење успеха ученика и нставника на
такмичењима
Припрема наставника и ученика за полагање
Националне матуре
Приказ пројеката ,стручних
чланака,рецензија, стручне литературе
Стручно усавршавање
Анализа успеха на крају првог полугодишта
Предлог мера за побољшање успеха ученика
Размена искустава са стручног усавршавања
Припрема за такмичење ученика
Запажања о успеху ученика из страних језика
уопште

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Дијалог са
члановима Већа

Председник
Већа, директор,
професори

Дијалог са
члановима Већа

Председник
Већа,
професори

Дијалог са
члановима Већа

Председник
Већа,
професори

Дијалог са
члановима Већа

Председник
Већа,
професори

Дијалог са
члановима Већа

Председник
Већа,
професори
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Април

-

Јун

Анализа успеха на такмичењима
Предлог мера за превазилажење недостатака
у настави страних језика
Корелација у настави страних језика
Анализа успеха на крају школске године
Анализа професионалног развоја запослених

Дијалог са
члановима Већа
Дијалог са
члановима Већа

Председник
Већа,
професори
Пред. Већа,
професори

- Извештај о раду стручног већа
Напомена: Стручно веће ће на свакој седници расправљати о реализацији наставе током епидемиолошке
ситуације изазване Ковид-19 вирусом и редовно о томе обавештавати Тим за обезбеђивање квалитета и
развој установе, педагошки колегијум и Наставничко веће.
Председник Стручног већа
Небојша Ранђеловић

6.1.3.5.
Програм рада стручног већа природних наука
Председник Стручног већа ПН: Снежана Јаџић
Чланови Стручног већа ПН: Халиловић Музафера, Чакаревић Милунка , Eрић Милица,
Обућина Драгана, Башовић Мевлудин, Јаџић Снежана, МИла Боранијашевић
Време
реализације
Септембар
Септембар

Септембар

Септембар

Септембар

Септембар

Септембар

Септембар
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Активности/ теме

Начин реализације

Утврђивање плана рада
Стручног већа
Организација наставе за
време трајања
епидемиолошке ситуације
Припрема основа
Годишњег плана рада

Разговор, дискусија
и договор
Разговор, дискусија
и договор

Утврђивање коришћења И
набавке наставних
средстава
Иницијално
процењеивање ученика

Пружање помоћи
наставницима у
реализацији одређених
програмских садржаја, а
нарочито младим
наставницима и
приправницима
Предлагање плана
стручног усавршавања
чланова СВ
Израда планова и
програма рада у
ваннаставним
активностима

Носиоци
реализације
Руководилац
СВ
Чланови СВ

Израда потребних
планова, табела и
др.
Анализа, договор,
планирање

Чланови СВ у
складу са
задужењима
Свичланови СВ

Организација,
припрема и
реализација

Руководилац и
чланови СВ у
складу са
задужењима
Ментори, сви
чланови СВ

Саветодавни рад,

Анализа, договор

Сви чланови
већа

Анализа

Стручна већа,
руководиоци
секција

Напомене
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Октобар

Октобар
Октобар
Октобар

Предлог примене нових
метода и начина
интерпретације наставних
садржаја, односно нових
облика наставног рада
Предлог организовања
додатне, допунске
Уједначавње критеријума
оцењивања
Организовање и праћење
рада секција

Октобар

Такмичења ученика

Новембар,јануар,
април, јун

Праћење остваривањa
програма образовноваспитног рада,
разматрање стручних
питања и предузимање
мера у циљу усавршавања
образовно-васпитног рада
Припрема
ученика за такмичење,
Организација такмичења
која се реализују у школи

Новембар, јануар

Новембар

Матурски испити

Новембар

Предлог плана уписа
директору школе

Децембар

Посете часова и
евалуација

Децембар

Предлог набавке стручне
литературе у штампаном
и електронском облику

Јануар

Анализа реализације
планираних активности
Стручног већа
Праћење и вредновање
квалитета рада

Јануар
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Огледни и угледни
часови

Предметни
наставници

Договор

Сви чланови
већа
Сви чланови
већа
Чланови СВ у
складу са
задужењима
Чланови већа

Дискусија и
анализа
Извештај о раду
секција у оквиру
СВПН
Наставне и
ваннаставне
активности
Анализа успеха
ученика на крају
класификационих
периода и
предлагање мера за
побољшање успеха

Сви чланови
већа

Организовање
припреме
Организација,
припрема и
реализација
Припрема,
организација,
сарадња са
ученицима
Стручна већа у
оквиру подручја
рада
Узајамна посета
наставника
часовима, анализа
рада на часу и
размена искустава
Договор и
предлагање у
складу са
потребама и
могућностима
Дискусија ,анализа
,

Чланови СВ у
складу са
задужењима

Посета часова,
анализа успеха и
владања

Руководилац
СВ и чланови у
складу са
задужењеима

Сви чланови
већа

Сви чланови
већа
Наставници

Руководилац
СВ у сарадњи са
библиотекаром

Сви чланови
СВ
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Март

Мај
Мај

Мај

Јун

Јун

Јун

Јун

Јун

Август

Август

Август
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Организовање припреме
за полагање матурских и
завршних испита
Предлог чланова
испитних комисија
Предлог набавке нових
наставних средстава на
основу утврђених
приоритета

Договор,планирање Стручна већа

Утврђивање предлога
уџбеника за наредну
школску годину
Анализа реализације
планираних активности
Стручног већа
Праћење реализације
наставног плана и
програма и Годишњег
плана рада и предузимање
одговарајућих мера за
реализацију планираних
активности
Предлог руководиоца СВ
за наредну школску
годину
Анализа оставрених
резултата ученика на
матурским и завршним
испитима
Промовисање резултата
ученика који су постигли
резултате на такмичењима

Сачињавање листе
и давање предлога
Наставничком већу
Дискусија и
анализа,

Реализација стручног
усавршавања у установи
на нивоу СВ и анализа
Утврђивање вишка и
мањка часова и припрема
предлога директору за
поделу предмета на
наставнике за наредну
школску годину
Припрема основа
Годишњег плана рада

Договор
Анализа и договор

Руководилац и
чланови СВ
Руководилац
СВ, односно
задужени
чланови СВ, у
сарадњи са
руководством
школе
Чланови СВ у
складу са
задужењима
Сви чланови СВ

Анализа
реализације
наставног плана и
ГПР, изношење
предлога

Руководилац и
чланови СВ у
складу са
задужењима

Договор

Сви чланови
већа

Анализа

Стручна већа

Информисање
директора и
Наставничког већа
о постигнућима
ученика
Праћење свих
облика СУ у школи

Руководилац
СВ

Израда табела

Руководилац и
чланови СВ у
складу са
задужењима

Израда потребних
планова, табела и
др.

Чланови СВ у
складу са
задужењима

Сви чланови
већа
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Август

Предлог секција за
наредну школску годину

Август

Процена реализације
активности из РПШ
Предлог избора области
самовредновања за
наредну школску годину

Август

У складу са
резултатима
упитника о
интересовањима и
могућностима
Анализа ре зултата
Анализа, договор

Сви чланови
већа

Сви чланови
већа
Сви чланови
већа

*Напомена С обзиром да ће се настава одвијати по комбиновном моделу , у складу са тим ће и
веће одржавати састанке преко Mikrosoft platforme, али и у школи, зависно од ситуације. План
рада такође може бити са допунама зависно од потреба и ситуације током наставне године.

6.1.3.6.

Програм рада стручног већа наставника математике, рачунарства и
информатике

Време
Активности/теме
Реализације
Август
Избор председника већа
Избор уџбеника и збирки задатака који
ће
се користити у текућој школској години
Доношење и усвајање новог плана
Стручногвећа
Договор о уређењу и одржавању
кабинета
Договор о планирању и реализацији
контролних и писмених задатака
Договор о организовању додатног и
допунског рада и рада секција
Стручноусавршавање- предлог семинара
Које би требало похађати
планирању, организацији и спровођењу
обуке наставника за коришћење
платформи за учење на даљину
Планирање и организовање наставе у
кабунетима у складу са епидемиолошким
мерама у циљу спречавања ширења
епидемије COVID-19
Септембар Учествовање у спровођењу обуке
наставника за коришћење платформи за
учење на даљину
Праћење одвијања наставе у кабунетима
у складу са епидемиолошким мерама у
циљуспречавањаширењаепидемије
COVID-19
Октобар
Договор о критеријумима оцењивања
ученика
Усаглашавање задатака за контролне и
писмене задатке
Посета сајму књига
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Начин реализације

Носиоци реализације

Дијалог са
члановима већа,
практичан рад

ЧлановиСтручногвећа,
члановиНаставничког
већа

Дијалогсачлановимавећа ЧлановиСтручногвећа,
члановиНаставничког
већа

Дијалог са члановима
већа

ЧлановиСтручногвећа
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Реализација наставе за време трајања
епидемиолошке ситуаије изазване
COVID-19 вирусом
Новембар
Анализа успеха ученика из математике,
Дијалог са члановима
ЧлановиСтручногвећа
рачунарства и информатике на крају
већа
првог класификационог периода
Анализа успеха ученика првог разреда у
односу на њихов успех из основне школе
и резултате остварене на пријемном
испиту из математике
Децембар
Припреме за матурски испит (избор тема Дијалог са члановима
ЧлановиСтручногвећа
и одређивање ментора) и упознавање
већа
ученика са потребном литературом
Договор о међусобној посети часова
Припрема за такмичења
Стручно усавршавање
Фебруар
Извештавање са семинара
Дијалог са члановима
ЧлановиСтручногвећа
Окружно и Државно такмичење из
већа
математике
Април
Анализа успеха ученика из математике,
Дијалог са члановима
ЧлановиСтручногвећа
рачунарства и информатике на крају
већа
трећег кл.периода
Извештај са такмичења
Анализа уједначености оцењивања
Мај
Припрема писменог матурског испита из Дијалог са члановима
ЧлановиСтручногвећа
математике (припрема и избор задатака)
већа
Јун
Реализација матурског испита из
Дијалог са члановима
ЧлановиСтручногвећа
математике и рачунарства и
већа
информатике
Предлог поделе часова за наредну
школску годину
Анализа рада стручног већа
Анализа успеха ученика из математике,
рачунарства и информатике на крају
школске године
Напомена: Стручно веће ће на свакој седници расправљати о реализацији наставе током епидемиолошке
ситуације изазване Ковид-19 вирусом и редовно о томе обавештавати Тим за обезбеђивање квалитета и
развој установе, Педагошки колегијум и Наставничко веће.

Председник
Василић Ђорђе

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР
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6.1.3.7.
Програм рада стручног већа друштвених наука
ПРОГРАМСКИ
НОСИОЦИ
НАЧИН
САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
-усвајање годишњег
Чланови и
Састанак Већа
плана рада актива
руководиоци Већа
-усаглашавање око
избора уџбеника и
приручника
- израда месечних
планова наставника
-договор о
усаглашавању
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критеријума
оцењивања
- организовање
иницијалних тестова
- предлог и праћење
ученика за допунски и
додатни рад
Организација наставе
током трајања
епидемиолошке
ситуације
ОКТОБАР

НОВЕМБАР

-договор у вези
међусобне сарадње у
оквиру већа, угледни
час
-текућа питања
- предлог секција
Реализација наставе
током трајања
епидемиолошке
ситуације изазване
Ковид-19 вирусом
-анализа успеха на
крају I
класификационог
периода и мере за
побољшање наставе
-дефинисање тема за
матурске испите

Чланови и
руководиоци Већа

Састанак Већа

Чланови и
руководиоци Већа

Састанак Већа,
непосредна настава,
консултације

Састанак Већа
(секција), договори о
непосредном раду
Састанак Већа
(секција), договори о
непосредном раду

ДЕЦЕМБАР

-презентација
семинара

Чланови Већа

ЈАНУАР

-договор о припремама
за такмичење ученика
-договор
о семинарима у току
зимског распуста
-анализа успеха
ученика на крају I
полугодишта са
мерама за
унапређивање
квалитета наставе
-консултације са
ученицима који раде
матурски рад из датих
предмета
-извештај са семинара
-такмичење ученика

Чланови Већа

ФЕБРУАР

МАРТ
-градско такмичење
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Предметни професори
(чланови Већа),
стручни сарадници,

Састанак
Већа(секција), договор
о непосредном раду

Чланови и
руководилац Већа

Састанак Већа
(секција), организација
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АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

АВГУСТ

ТОКОМ ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ

-анализа успеха
Чланови Већа
ученика на крају III
класификационог
периода
-праћење израде
матурских радова одређивање комисије
за матурске испите републичко такмичење
(у случају пласмана)
Предметни професори,
- анализа успеха
посебно они који
матураната
предају IV разреду
- стручно усавршавање
-анализа успеха
Чланови и
ученика на крају
руководилац Већа,
школске године
стручни сарадници,
-анализа рада Већа и
састављачи извештаја,
израда извештаја о
раду
-предлог поделе фонда
часова у оквиру Већа и
осталих послова
-оријентациони план
рада Већа за следећу
годину
-поправни испити
Чланови Већа
-избор председника
Већа
-предметне и
међупредметне
компетенције

Чланови Већа

такмичења и стручних
испита
Састанак Већа

Састанак Већа
Непосредни рад са
ученицима
Договор о
непосредном раду

Састанак
Већа(секција),
организација
поправних испита
Састанак
Већа(секција)

Начин праћења рада:
- Самоевалуцију
- Постигнућа резултата ученика током школске године
- Извештаје на састанку стручног већа
- Извештаје на педагошком колегијуму
- Извештаје са допунске и додатне наставе
- Извештаји са стручног усавршавања
Напомена: Стручно веће ће на свакој седници расправљати о реализацији наставе током
епидемиолошке ситуације изазване Ковид-19 вирусом и редовно о томе обавештавати Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе, педагошки колегијум и Наставничко веће.
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6.1.3.8.

Стручно веће економске струке

Време
реализације

Активности/теме/ садржаји

Носиоци
реализације

Септембар

-Усвајање програма рада
стручног већа за школску
2020/2021
-Утврђивање чланова стручног
већа.
-Подела предмета на
наставнике.
-Предлог за набавку наставних
средстава за стручно веће.
-Организовање практичне
наставе током комбиноване
наставе (подела на групе)
-Дискусија у вези актуелне
епидемиолошке ситуације и
примена мера заштите
-Реализација практичне и блок
наставе.
-Уједначавање критеријума при
оцењивању ученика.
-Текући проблеми.
-Анализа епидемиолошке
ситуације у нашој школи

Председник
стручног већа Дискусија,
и чланови
разговор,
стручног
договор.
већа.

Извод из
записника
стручних већа,
извештаји,
информисање
путем сајта
школе.

Председник
стручног
већа, чланови
стручног већа
и
координатор
практичне
наставе.
Председник
стручног већа
и чланови
стручног
већа.

Дискусија,
разговор,
договор,
анализа.

Извод из
записника
стручних већа,
извештаји,
информисање на
огласној табли.

Дискусија,
разговор,
анализа.

Извод из
записника
стручних већа,
извештаји,
информисање на
огласној табли.

Председник
стручног већа
и чланови
стручног
већа.
Председник
стручног већа
и чланови
стручног
већа.

Дискусија,
разговор,
договор.

Извод из
записника
стручних већа,
извештаји.

Дискусија,
разговор,
анализа.

Извод из
записника
стручних већа,
извештаји,
информисање на
огласној табли.

октобар

Новембар

Децембар

Фебруар

Март
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-Анализа успеха на првом
класификационом периоду.
-Дисциплина и
васпитнодисциплинске мере.
-Предлог мера за побољшање
успеха и дисциплине.
-Анализа епидемиолошке
ситуације у школи
-План уписа за школску
2021/2022 год.
-Разно.
-Анализа епидемиолошке
ситуације
-Утврђивање успеха на крају
првог полугодишта.
-Дисциплина и дисциплинске
мере.
-Анализа епидемиолошке
ситуације
-Одабир уџбеника за школску
2021/2022.
-Реализација блок и практичне
наставе у угоститељскотуристичким објектима на
Златару.

Начин
реализације

Председник
Дискусија,
стручног већа разговор,
и чланови
анализа.
стручног
већа.

Начин праћења
активности

Извод из
записника
стручних већа,
извештаји.
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Април

Мај

Јун

-Анализа епидемиолошке
ситуације у школи-Анализа успеха на крају трећег
класификационог периода.
-Реализација свих облика
образовно-васпитног рада.
-Мере за побољшање успеха.
-Дискусија у вези
епидемиолошке ситуације
-Одабир задатака за практични
матурски рад за образовни
профил „туристички техничар“
-Анализа епидемиолошке
ситуације.
-Анализа успеха на крају
школске године, извештај о
успеху матурског испита
одељења четврто/4.
-Анализа епидемиолошке
ситуације у школи .

Председник
Дискусија,
стручног већа разговор,
и чланови
анализа.
стручног
већа.

Извод из
записника
стручних већа,
извештаји.

Председник
стручног већа
и чланови
стручног
већа.
Председник
стручног већа
и чланови
стручног
већа.

Дискусија,
разговор,
договор

Извод из
записника
стручних већа

Дискусија,
разговор,
анализа.

Извод из
записника
стручних већа,
извештаји,
информисање на
огласној табли.

Председник стручног већа
Радованка Ћировић

6.1.3.9. Стручно веће наставника вештина
Време
реализације
Септембар

Октобар

Новембар

Јануар
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Активности / теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Избор новог руководства Већа
Избор и набавка уџбеника и
прибора
Корелација у настави
Доношење плана рада
Организација наставе током
трајања епидемилошке
ситуације
Усаглашавање критеријума
оцењивања
Договор о реализацији
допуннске и додатне наставе и
раду секција Предлози за
набавку нових учила и
наставних средстава
Праћење реализације наставе
током трајања епидемиолошке
ситуације
Анализа успеха ученика на
крају првог класификационог
периода Предлог мера за
побољшање успеха ученика
Договор о припреми
обележавања Дана Светог Саве
Анализа успеха ученика на
крају првог полугодишта,

Дијалог са члановима
већа

Чланови већа,
директор

Дијалог са члановима
већа

Председниквећа,
директор, професори

Дијалог са члановима
већа

Председниквећа,
директор, професори

Дијалог са члановима
већа

Председниквећа,
директор, професори
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Април
Јун

Анализа учешћа на зимским
семинарима,Организовање
изложбе за обележавање Дана
Светог Саве, Предлози за
набавку нових учила и
наставних средстава
Анализа успеха ученика на
крају трећег класификационог
периода Анализа рада секција
Утврђивање предлога извештаја
о остварености наставног плана
за први, други, трећи и четврти
разред Анализа успеха ученика
на крају школске године
Предлог мера за унапређење
наставе вештина

Дијалог са члановима
већа

Председниквећа,
директор, професори

Дијалог са члановима
већа

Председник већа,
директор, професори

О реализацији програма стручног већа води се евиденција кроз записнике, за свако веће посебно.
Евиденција о раду већа садржи: датум рада, име и презиме одсутних наставника, к лаузула да је
оправдано одсутан, дневни ред, преглед садржаја рада/дискусије, закључци, мере које се
предузимају. О раду свих стручних органа се води евиденција на изложени начин.
Напомена: Стручно веће ће на свакој седници расправљати о реализацији наставе током
епидемиолошке ситуације изазване Ковид-19 вирусом и редовно о томе обавештавати Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе, педагошки колегијум и Наставничко веће.
Председник стручног већа
Станко Никачевић
6.1.4. Програм рада Стручног актив за развојно планирање
Развојни план школе донет је на период од 5 година од 2018/19-2022/2023.
Мисија наше школе је да подстиче лични, социјални, емоционални и интелектуални развој свих
ученика и наставника који ће у атмосфери поверења, међусобног уважавања и толеранције радити,
стварати и стицати квалитетна и трајна знања, вештине и вредности примењива у даљем
образовању и професионалном развоју.

Какву школу ми желимо:
Желимо школу у којој ћемо унапређивати квалитет школе , квалитет наставе, наставника
као професионалаца и подизати ниво постигнућа ученика и развој њихових компетенција.
У стручном активу за развојно планирање за школску 2020/2021. годину су следећи
чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Ранђеловић Небојша-наставник енглеског језика
Чоловић Драгана- наставник српског језика и књижевности-председник
Халиловић Музафера- наставник географије
Брајовић Станко- наставник математике
Матовић Цупара Стана- педагог
Долмагић Харис-ученик
Лековић Александар-родитељ
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8. Љиљана Мариновић, Школски одбор
План рада актива за развојно планирање
Време
реализације
септембар

септембар

септембар

Септембарјануар

Септембарјануар

јануар

фебруар

Фебруар-август
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Активности/ теме
Конституисање стручног актива
Избор председника, заменика и
записничара
Доношење плана рада
Организација наставе током
трјања епидемиолошке ситуације
и упознавање са стручним
упутством
Разматрање и доношење
акционог плана за реализацију
РПШ у школској 2020/2021.
години

Праћење активности из РПШ-а у
току првог полугодишта у
школској 2020/2021. години

Прикупљање података

Обрада сакупљених података и
састављање извештаја
Извештај о реализованим
активностима из акционог плана
за реализацију РПШ у I
полугодишту школске 2020/2021.
године
Праћење активности из РПШ-а у
току другог полугодишта у
школској 2020/2021. години

Начин реализације

Носиоци
реализације

Дискусија, договор,
састанак

Чланови стручног
актива

Дискусија, разгвор

Чланови стручног
актива

Дискусија, договор,
састанак

Чланови стручног
актива

Анализа, бележење

Стручни актив
тим
за
обезбеђива
ње
квалитета и
развој
установе и
тим
за
самовредно
вање

Бележење, увид у
документацију, чек
листе

Директор,
наставници
ученици,
родитељи,
Тим за
самовредновањ
е Тим за
заштиту
ученика од
насиља, Тим за
обезбеђивање
квалитета и
развој установе
,ИОП

Предлог извештаја

Чланови актива

Писани извештај

Чланови стручног
актива

Анализа, бележење

Стручни актив
тим за
обезбеђивање
квалитета и развој
установе и тим за
самоврденовање
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Фебруар август

Прикупљање података

Обрада сакупљених података и
састављање извештаја
Извештај о реализованим
активностима из акционог плана
за реализацију РПШ у II
полугодишту школске 2020/2021.
одине
Извештај о остваривању
развојног плана школе- послат
захтев за усвајање на ШО
Извештај о раду стручног актива

август

август

Бележење, увид у
документацију, чек
листе

Директор,
наставници
ученици,
родитељи,
Тим за
самовредновањ
е Тим за
заштиту
ученика од
насиља, Тим за
обезбеђивање
квалитета и
развој установе
,ИОП

Предлог извештаја

Чланови стручног
актива

Прикупљање
података, анализа,
дискусија, састанак

Чланови стручног
актива

У анексу је дат акциони план за развојно планирање.

6.1.5. Програм рада Стручног актива за развој школског програма
Средња школа је на седници Школског одбора усвојила и донела Школски програм рада
на период од 4 године, тако да он важи од 2018/19. до 2021/22. школске године. Школским
програмом обезбеђује се остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, према потребама
ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице.
Тим за развој школског програма чине наставници и стручни сарадници које именује
Наставничко веће школе, коме и одговара за свој рад.
Тим за развој школског програма чине:
1. Елвира Хаџић- наставник електро групе предмета
2. Савић Александар- наставник историје-председник
3. Гујаничић Срећко- наставник филозофије
4. Ђенадић Драгиша - наставник практичне наставе
5. Стана Матовић Цупара-педагог
Обавезе чланова овог актива су да:
-

обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и
доношењу професионалних одлука;

-

припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма;

-

процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке;

-

учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса
евалуације и властите процене своје образовне праксе;
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-

утврђује посебне програме, садржаје и активности којима школа пружа могућности да
ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе;

-

прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;

-

обавља и друге послове по налогу директора, наставничког већа и школског одбора.

Радом стручног актива руководи председник.
План рада стручног актива за развој школског програма

Време реализације

Активности/теме

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Усклађивање
плана и програма
са
специфичностима
и потребама
ученика по
разредима и
одељењима.
Допуна,
комплетирање

Чланови
стручног
актива за развој
школског
програма,
наставници,
директор,
педагог

Начин
праћења

Конституисање тима
Избор председника и
записничара
Допуна ШП у складу
са изменама
наставних планова за
III и IV разред
гимназије, комплетан
програм за образовне
Септембар/Октобар профиле по дуалном
образовању
Електричар и
Електромонтер
мрежа и постројења,
комплетан програм за
образовни профил
Туристичко
хотелијерски
техничар

Класификациони
период: Анализа
реализације
образовно васпитног
рада предвиђених
Школским
програмом.
Новембар

Прикупљање
података о
евентуалним
одступањима за
предходни период
Анализа
усклађености
Школског програма
са Годишњим планом
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Након првог
класификационог
периода урадити
анализу
реализације
плана и програма
свих облика
образовноваспитног рада и
дисциплине
ученика.

Чланови
стручног
актива за развој
школског
програма,
педагог,
директор

Договор,
праћење
израде
планова рада
од стране
наставника,
консултације
разговор

Анализа,
разговор,
договор,
консултације,
програми
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рада школе и
Развојним планом
Сарадња са другим
стручним активима
тј. већима, учешће у
раду Педагошког
колегијума.
Имплементирање
предлога тима за
самовредновање,
уколико на основу
процеса
самовредновања и
екстерног
вредновања школе,
постоје предлози за
корекцију и
унапређање
Школског програма
Упознавање са
образовним
стандардима, новим
Правилницима и
њиховим
уграђивањем у
наставни програм
Током године
Праћење измена и
имплементација у
Школски програм;

Јануар/Фебруар

Размена искустава и
примера добре
праксе у настави
Класификациони
период: Анализа
реализације
предвиђених
садржаја, Припреме
за рад у другом
полугодишту.
Праћење измена и
имплементација у
Школски програм;

Март/Април
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Класификациони
период: Анализа
реализације
предвиђених

Сарадња,
консултације,
разговор, договор

Чланови
стручног
актива за развој
школског
програма

Анализа,
разговор,
договор,
консултације,
програми

Каратак осврт на
дотадашње
активности свих
облика
образовноваспитног рада са
припремама за
друго
полугодиште.

Чланови
стручног
актива за развој
школског
програма,
педагог,
директор

Након
класификационог
периода урадити
анализу

Чланови
Анализа,
стручног
актива за развој разговор,
договор,
школског

Анализа,
разговор,
договор,
консултације,
програми
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садржаја
Iдентификовање
битних компоненти
за развој школског
програма
Праћење
остваривања
Школског програма
Класификациони
период: Анализа
реализације
предвиђених
садржаја
Мај/Јун
Праћење
остваривања
Школског програма
Анализа рада
стручног актива за
развој Школског
програма,

Август

Упознавање са
правилницима,
евентуалне измене и
допуне Правилника
Доношење и усвајање
Плана рада стручног
актива за наредну
школску годину
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реализације
плана и програма
свих облика
образовноваспитног рада и
дисциплине
ученика по
разредима

Консултације и
договор око
израде школског
програма за
наредну школску
годину.
Упознавање са
школским
календаром.
Анализа
реализације
школског
програма са
идејом даљег
унапређења.
Iзмена и допуна
правилника.

програм,
педагог,
директор

Чланови
стручног
актива за развој
школског
програм,
педагог,
директор

Чланови
стручног
актива за развој
школског
програм,
педагог,
директор

консултације,

Анализа,
разговор,
договор,
консултације,

Анализа,
разговор,
договор,
консултације,
програми
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6.1.6. Тимови у школи
У школи ће ове школске године радити следећи тимови:
Тим
Тим за самовредновање рада
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Тим за инклузивно образовање
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за развој међупредметних компетенција и
предузетништва
Тим за професионални развој
Тим за каријерно вођење и саветовање
КВИС
Тим за дигитализацију

Руководилац тима
Срђан Брзаковић
Туркмановић Ћамил
Стана Матовић Цупара
Иван Гујаничић
Никола Коњокрад
Курћубић Ружица
Јелена Грбић
Љубомир Обућина
Ђорђе Василић

Тим за самовредновање
и вредновање рада чине следећи чланови: Милош
Рвовић,Милунка Чакаревић, Анђелка Ремовић, Срђан Брзаковић, Стана Матовић Цупара,
представник савета родитеља- Зорица Симановић, представник локалне самоуправе Драган
Грбовић, Ноговић Адила-ученик.
Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи
чине
Милана Перошевић Мартиновић,
Драгана Обућина, Сенка Вејсиловић, Ћамил
Туркмановић, Стана Матовић Цупара, родитељ-Друловић Горан, ученик-Новаковић Аница,
локална самоуправа Чкоњевић Мирослав .
Тим за инклузивно образовање чине следећи чланови:
Далида Мусић Авдић, Мевлудин Башовић, Стана М. Цупара, родитељ-Фехима
Ибишбеговић, ученик- Љубојевић Катарина, локална самоуправа – Горан Друловић
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
Бранка Ракоњац ,Милан Рајић, Мила Боранијашевић, Душко Јаковљевић, Иван Гујаничић
Стана М. Цупара, Бобан Васиљевић-родитељ,Дулановић Емилија -ученик, Ибровић Аднан –
локална самоуправа
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
Станко Никачевић, Никола Коњокрад, Предраг Томашевић, Александра Мандић, Миленија
Јовановић, родитељ-Жељко Томовић, ученик- Каришик Сеид, представник локалне самоуправеЉиљана Мариновић
Тим за професионални развој : Садија Башовић, Алекса Никачевић, Марина Шапоњић,
Ћамил Чичић, Ружица Курћубић,ученик- Николина Рвовић ,Ивка Милинковић-родитељ,Срећко
Гујаничић -представник локалне самоуправе
Тим за каријерно вођење и саветовање: Јелена Грбић, Милица Ерић, Стана Матовић
Цупара, родитељ- Горица Пушичић, ученик- Тијана Зечевић , локална самоуправа- Арсић
Миливоје
Тим за КВИС:Ћировић Миливоје,Љубомир Обућина, Снежана Јаџић,Драган Младеновић,
Гордана Цупарић родитељ- Вижлина Србољуб, ученик-Мићовић Матеја , локална самоуправаПредраг Шапоњић
Тим за дигитализацију:Бранка Ракоњац,Ђорђе Василић, Алија Мујагић, Предраг
Томашевић, Јелена Грбић, Милица Поповић, Миливоје Ћировић, Елвира Хаџић.
6.1.6.1.

План рада тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у школи

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи ради у складу са
Посебним протоколом и Приручником за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од

91

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама и Правилником о поступању
установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности, у циљу превенције и спречавања дискриминаторног понашања, насиља,
злостављања и занемаривања у школи и понашања којим се вређа углед, част или достојанство личности.
Тим ће се старати о реализацији акционог планаПрограма за заштиту од насиља, реализацију Плана
поступања установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части
или достојанства личности и обављаће своје активности у складу са динамиком планова кроз редовне
састанке

Активности/ теме
Конституисање Тима
Избор координатора и записничара
Израда плана рада Тима
Упознавање чланова Тима са посебним
Протоколом
Распоред дежурства чланова тима и
истицање контаката на оглсане табле
Активности из Програма рада заштите
од дискриминације, злостављања и
занемаривања
Информисање ученика о постојању
Тима, начину функционисања и
члановима
Час ОС посвећен Програму превенције
насиља
Подстицање ученика да поштују
предвиђене мере безбедности и
упознавање са дисциплинским мерама
Родитељски састанци посвећени
Програму заштите ученика од
дискриминације, насиља, злостављања
и занемаривања
Предавање, радионице од стране
ученика на тему превенције од
дискриминације, насиља, злостављаља
и занемаривања
Планирање и реализација активности
који подстичу сарадњу између ученика
и ученика и наставника

Време
реализације

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Разговор
Анализа
Договор

Чланови Тима
Одељењске
старешине
Предметни
наставници ,
ученици, родитељи

октобар`

Ученици
ученицима

Ученици
Чланови Тима

Током године

Чос одељењског
старешине

Чланови Тима
Одељењске
старешине

Спортски турнири посвећени сигурном
и безбедном окружењу

Прво и друго
полугодиште

Наставници
физичког
васпитања

Анкетирање ученика о учесталости и
врстама насилничког понашања

Октобарновембар

Сарадња са институцијама и
организацијама (Центар за социјални
рад, МУП, Дом здравља)

Током године и
по потреби

извештај
спортске секције,
програма
школског спорта
Израда и
попуњавање
анкета
Предавања
представника
МУПа и Дома
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Септембар

Чланови Тима
Одељењске
старешине
Представници
МУПа и Дома
здравља
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здравља
Подршка ученицима, потенцијалним
жртвама насиља, злостављања и
занемаривања (жртвама, сведоцима и
починиоцима)
Евалуација реализованих активности
из Програма рада

Током године,
по потреби

Вођење евиденције о броју, врсти и
случајевима насиља, злостављања и
занемаривања

Септембар- јун

Обележавање „Дана толеранције“ (кроз
секције, слободне активности, ЧОС)

Новембар

Јануар, јун

Одељењске
старешине

Записници са
одржаних
састанака

Чланови Тима

Чланови Тима

Секције,
радионица

Предметни
наставници
Одељ.старешине
Стручни сарадник
Одељењске
старешине
Родитељи

Родитељи у превенцији насиља
Септембар,
(Разговори на родитељским састанцима новембар,
)
фебруар, мај,
јун
Подршка ученицима – потенцијалним
Током године
жртвама насиља, злостављања и
занемаривања (ученици са посебним
потребама, ученици са
проблематичним породичним
односима, ученици са специфичним
социјалним статусом и сл.)

Разговор

Извештај о раду Тима

Израда извештаја Чланови Тима

фебруар, Јун

6.1.6.2.

Кроз рад Тима за Одељењски
додатну подршку стрешина
Стручни сарадник
Родитељи

Стручни тим за инклузивно образовање

План рада
Активности
Конституисање тима,
одређивање
председника,
записничара
Доношење плана рада
Упознавање чланова са
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Време реализације

До 15.септембра

Начин реализације

Разговор, дискусија,
предлагање

Носиоци реализације

Чланови тима
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Активности

Време реализације

Начин реализације

Носиоци реализације

Правилником о ближим
упутствима за
утврђивање права на
индивидуални образовни
план
Сарадња са одељењским
старешинама и
формирање малих
тимова ( СТИО)
Идентификовање
ученика којима је
потебан рад по
ИОП-у и
индивидуализацији
Прикупљање битних
података о детету од
родитеља, старатеља,
стручних сарадника
основних школа,
стручњака релевантних
институција
Упознавање одељењских
већа са могућом
потребом за ИОП-ом и
индивидуализацијом
наставе за поједине
ученике
Идентификовање
ученика којима је
потребна додатна
подршка у учењу у
сарадњи са одељењским
старешинама
Праћење и израда описа
ученика и педагошких
профила за поједине
ученике

Оснаживање родитеља за
разумевање и
прихватање инклузивних
принципа, начела

Сарадња са
наставницима у циљу
предузимања
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Септембар и
тококом године-по
потреби

Предлози, план
транзиције

Одељењске
старешине, тим,
стручни сарадници из
ОШ

Септембар и током
првог полугодишта

Разговор,
дискусија,
договор

Педагог,Одељењске
старешине, Чланови
одељењских већа,
Тим, ПП служба ОШ

Разговор, дискусија,
анализа

Тим за инклузивно
образовање,
одељењске старешине,
сарадници основних
школа

Разговор, дискусија,
анализа

Педагог, Тим за
инклузивно
образовање,
Одељењске
старешине, чланови
одељењских већа

Септембар и током
првог полугодишта

Током школске
године

До краја првог
полугодишта

Разговор, дискусија,
анализа

Педагог, одељењске
старешине у сарадњи
са Тимом, родитељи

Током школске
године

Разговор, дискусија,
израда докумената,
праћење

Тим за инклузивно
образовање у сарадњи
са педагогом,
одељењске старешине,
родитељи

Новембар, март

Материјал за
родитељске састанке,
разговор, дискусија,
информисање
родитеља о
могућностима
инклузивног
образовања,договор са
родитељима

Педагог, Тим за
инклузивно
образовање,
одељењски старешина,
директор,Тим за
Школски развојни
план

Током школске
године

Разговор, дискусија,
анализа

Педагог, Одељењске
старешине у сарадњи
са Тимом
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Активности

Време реализације

одговарајућих мера и
помоћи ученицима који
имају тешкоћа у
савладавању наставних
садржаја
Пружање подршке
наставницима у
коришћењу и примени
мера
(индивидуализације,
ИОП-а), инклузивне
образовне праксе
Праћење спровођења
ИОП-а, евалуације,
извештавање
Педагошког колегијума
Сарадња са релевантним
институцијама
(Министарство просвете,
Центар за социјални рад,
Дом здравља, основне и
средње
школе,Интерресорна
комисија, релевантне
невладине организације)
Праћење примене
Правилника о ближим
упутствима за
утврђивање права на
индивидуални образовни
план, законским
изменама и допунама, у
складу са применом
Приручника за
инклузивни развој школе

Током школске
годинe

По
класификационим
периодима, март,
јун

Током школске
годинe

Континуирано
током школске
године

Начин реализације

Помоћ при изради
планова и њихове
евалуације, едукација
наставника,

Тим за инклузивно
образовање,
наставници, Тим за
Школски развојни
план

Разговор, анализа,

Тим за инклузивно
образовање

Разговор, договор,
извештаји, анализе,
стручна усавршавања,
заједничке активности

Разговор, дискусија,
анализа

Израда додатка ШП:

Септембар- октобар

Самовредновање и
вредновање рада тима за
инклузију
Извештај о раду тима

Крај школске
године

Израда прилагођених
планова потребама
ученика
Разговор, анализа,
извештаји

Фебруар, јун

Писани извештај

6.1.6.3.

Носиоци реализације

Организатор тима,
педагог,
наставници,ученици

Директор школе,
Организатор
практичне наставе,
секретар,Тим за
инклузивно
образовање

Наставници, тим за
ИО
Тим за инклузивно
образовање, директор,
педагошки колегијум
Чланови тима

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

План рада тима за самовредновање и вредновање рада школе
Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је
истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговроност за сопствени рад и развој. То
није једини облик вредновања, али је основа за друге врсте вредновања.
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Област и Подручје вредновања за школску 2020/21. годину је Етос.
Вредновање ће бити извршено на основу Правилника о стандардима квалитета рада установе
(Сл.Гласник 14/2018).
Начин рада: Самовредновање се врши на основу анализе квалитета евиденције и
педагошке документације установе, програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и
развојног плана установе, базе података у оквиру јединственог информационог система просвете,
стручног усавршавања, података прикупљених из истраживања спроведених у установе, ефеката
реализованих активности у пројектима и других извора, затим на основу праћења различитих
активности образовно-васпитног рада, као и на основу разговора, стручних дискусија, састанака,
резултата спроведених анкета и др..Тим за самовредновање прикупља и обрађује податке везане за
предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмети самовредновања на основу
обрађених података.
1.
2.
3.
4.
5.

Област ЕТОС вредноваћемо на основу следећих стандарда квалитета:
успостављени су добри међуљудски односи
резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу
у школи функционише систем заштите од насиља
у школи је развијена сарадња на свим нивоима
школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности

Област квалитета: Етос
Активности
Конституисање
тима и избор
председника и
записничара
Разматрање и
усвајање плана
рада тима
Избор области
за
самовредновањ
е
Упознавање
чланова тима са
Правилником о
стандардима
квалитета рада
установе
Проучавање
области
квалитета и
договор о
циљевима,
стандардима,
индикаторима и
нивоима које
треба
преиспитати
Подела обавеза
и задужења
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Време
(месец)

Носиоци
активности

Исходи

Инструмент
и

септембар

Чланови тима

Формиран тим

Разговор,
дискусија

септембар

Чланови тима

Усвојен план
рада

септембар

Чланови тима

Изабрана
област

септембар

Чланови тима

Чланови
упознати са
Правилником,
областима,
индикаторима

Анализа,
разгвор

Октобар,
новембар

Чланови тима

Утврђени
начини
прикупљања
података,
докази, ко и
када ће
спроводити
одређене фазе,
анализе,
извештавања
Сваки члан
добио
задужење

Разговор,
договор,
дискусија

Октобар,
новембар

Чланови тима

Технике самовредновања
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Израда
инструмената
по
индикаторима
Усвајање
инструмената
Идентификова
ње и
прикупљање
доказа за
процену
оствареног
нивоа
одређеног
стандарда у
свим
индикаторима

Октобар,
новембар

Чланови тима

Сваки члан дао
предлог
инструмената

Јануарфебруар
Децембараприл

Чланови тима

Усвојени
инструменти
Идентификован
ии
прикупљени
докази за
процену нивоа
остварености
стандарда
квалитета

Уочавање јаких
и слабих страна

мај

Чланови тима

Давање
предлога за
уочене
слабости
Састављање
извештаја
Састављање
извештаја о
процесу
самовредновањ
а
Давање
предлога у вези
са
унапређивањем
уочених
слабости (план
побољшања),
са
дефинисањем
критеријума
успеха
Годишњи
извештај о
самовредновањ
у
Израда
акционог плана
за годишњи
план рада
установе
Реализација
плана

јун

Чланови тима

јун

Чланови тима

VI

Тим за
самовредновањ
е

VI

Подношење

јун, август
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Чланови тима,
наставници

Предлози
инструменат
а
Израда инструмената
Упитници,
Посматрањеанализира
интервјуи,
ње документације
анализа
документациј
е

Уочене кључне
снаге и
слабости
Урађен
акциони план

Разматрање,
анализа,
дискусија
предлагање

Урађен
извештај
Сачињен
извештај

Писани
извештај
Писани
извештај

Тим за
самовредновањ
е

Сачињен
акциони
план,односно
предлог мера за
унапређење
рада установе

Предлози

До 31. VIII
2019.годин
е

Тим за
самовредновањ
е

Усвојен и
одобрен
извештај

Излагање и
усвајање

IX 2019.
године

Тим за
самовредновањ
е, Стручни
сарадници

Усвајање

Током
школске
године

Сви наведени
носиоци
реализације
пројекта
председник

Акциони план
је саставни део
годишњег
плана рада
установе
Мере за
унапређење
квалитета рада
су спроведене
Урађен

Писани
извештај
Писани

белешка

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
извештаја о
самовредновањ
у члановима
НВ, СР. УП и
ШО

6.1.6.4.

тима

извештај

извештај

Програм рада тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва

Активности
Конституисање Тима
заобезбеђење квалитета и развој
установе, избор председника,
заменика и записничара
Израда плана рада тима за
текућу школску годину
Упознавање са надлежностима
тима и одговарајућим законским
и подзаконским актима везаним
за међупредметне компетенције
и предузетништво
Праћење реализације и
организовање планираних
активности везаних за развој
међупредметних компетенција и
предузетништва
Анализа реализованих
активности и израда извештаја о
раду тима

Начин реализације Носиоци реализације
Именовањечланова Члановитима

Време реализације
Септембар

Анализа, договор

Члановитима

До 15.септембра

Анализа, договор

Члановитима

Октобар

Анализа, договор,
праћење

Члановитима

Токомшколскегодине

Праћење, анализа,
писаниизвештај

Чланови тимау складу
са поделом послова

На крају првог и другог
полугодишта у оквиру
анализе реализације
ГПР школе и на крају
наставне године за
Извештај о реализацији
ГПР-а

Основна промена коју доноси оријентација ка општим и међупредметним компетенцијама, и
компетенцијама уопште, огледа се у динамичнијем и ангажованијем комбиновању знања,
вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову
функционалну примену. То се постиже сарадњом и координацијом активности више
наставника, односно предмета и иновирањем начина рада на часу. Сваки час је прилика да се
ради и на међупредметним компетенцијама, а амбијент који их подржава подразумева:
 стављање ученика у ситуације које траже истовремену употребу предметних и
међупредметних компетенција. То се дешава увек када од ученика очекујемо да
неко знање примени у ситуацијама које нису реплике или једноставне
модификације ситуације у којој је знање усвојено, већ нове, различите ситуације;
 активности истраживања и стварања нових продуката;
 стварање баланса између индивидуалних и групних активности, тако да се
развије лична одговорност према обавезама и користе потенцијали групе;
 активно и конструктивно учествовање у животу локалне заједнице; иницирање
хуманитарних активности и активности које доприносе подизању квалитета
живота и солидарности у локалној заједници.
Међупредметне компетенције представљају корак више у разумевању градива и примени
наученог, а одговорност за њихово развијање носе сви наставници и школски предмети. То
значи да подржавање општих и међупредметних компетенција тражи заједничко планирање на
нивоу школских тимова, примену интерактивних и активних облика учења, као и већу
аутономију школе и наставника у реализацији образовних исхода.
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Компетенција
Развијање
компетенција за
целоживотно учење
Развијањекомуникације

Активности
Презентације о техникама учења
са ученицима првог разреда

Рад са подацима и
информацијама

Оспособљавање ученика да
самостално траже и користе
различите изворе информација и
података, процењују њихову
поузданост и препознају могуће
узроке грешке
Оспособљавање ученика да
претражују, процењују,
анализирају релевантност и
поузданост информација у
електронском облику користећи
одговарајућа ИКТ средства
Коришћење информационих
технологија у пословању.
Коришћење платформе за онлајн
наставу.
Оспособљавање ученика
заиспитивање проблемске
ситуације и проналажење решења
Подстицање тимског рада кроз
заједничке активности ученика
чланова различитих секција
Обележавање Дана толеранције
Обележавање Дана људских
права Хуманитарне активности

Дигитална
компетенција

Решавањепроблема
Сарадња
Одговорно учешће у
демократском друштву
Одговоран однос према
здрављу

Одговоран однос према
околини
Естетичка
компетенција
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
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Презентације о појму и врстама
комуникације и њиховим
карактеристикама

Мере превенције у
епидемиолошкој ситуацији
Обележавање Националног дана
без дувана Обележавање
Светрског дана здравља
Предавања за ученике првог
разреда о репродуктивном
здрављу Развијање свести и
одговорности за сопствено
здравље
Обележавање Светског дана
образовања о заштити животне
средине
Организоване посете Музеју,
Дому културе
Оспособљавање ученика за
самостално писање мотивационог
писма и CV-а Оспособљавање
ученика за развијање и процену
пословних идеја

Носиоци реализације
педагог,одељењске
старешине, чланови
тима, наставници ГВ
педагог,наставник
психологије
одељењске
старешине, чланови
тима, наставници ГВ
Наставници ГВ,
наставници устава и
права грађана у
сарадњи са тимом

Време реализације
Новембар - децембар

Наставник
информатике и
рачунарства
Наставник економске
групе предмета
Наставници на
онлајн часовима

Токомшколскегодине

Педагог,наставници

Током
школскегодине

Тим,
руководиоцисекција

Током
школскегодине

Тим у сарадњи са
УП, секцијама.
Одељенске
старешине
Тим у сарадњи са
УП, секцијама,
наставници
Саветовалиште за
младе Стручна већа,
наставници,
одељенске старешине

Током школске
године

Тим, секције

Јануар

Наставници

Април, мај, јун

Наставници
грађанског
васпитања, српског
језика и
књижевности,
економије

Токомшколскегодине

Април

Токомшколскегодине

Током школске
године

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

6.1.6.5.

Тим за професионални развој

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција
наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања
развоја деце, ученика и полазника, односно нивоа њихових постигнућа.
Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева
стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце.
Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање.
Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира и на основу исказаних личних
планова професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника, резултата
самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда
постигнућа и других показатеља квалитета образовно-васпитног рада. Лични план
професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника сачињава се на основу
самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и
стручног сарадника.
Активности

Време
реализације

Конституисање
тима
и
избор
председника,
Септембар
записничара;
Доношење и усвајање плана рада
Евиденција о СУ наставника
Израда личног плана СУ
Текућа питања
-подржава наставнике да аплицирају за
По потреби
напредовање у струци у виша звања.

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Састанак,
разговор, договор,
анализа

Чланови тима и
наставници

Разговор, праћење, Чланови тима и
обавештавање,
наставници
прављење
извештаја
Чланови
тима,директор,
стручна већа

Обавештавање наставника о актуелним
семинарима

периодично

Праћење стручног усавршавања у
установи и ван ње

Континуирано
током године

вођење евидеције

Периодично подношење извештаја о
стручном усавршавању Педагошком
колегијуму

Свака три
месеца

извештај

Праћење рада приправника

Континуирано
током године
Континуирано
током године

Давање смерница,
вођење евиденције
Прађење,
извештавње,

Прати приоритете школе, односно
ученика и наставника у циљу
100

Чланови тима и
наставници

Чланови тима,
наставници
Чланови тима,
наставници
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унапређивања рада наставника, а тиме и
начина учења и квалитета знања и
вештина које ученици стичу у школи
Организује различите видове
хоризонталног учења кроз извођење,
присуствовање и анализирање угледних
часова, приказе стручних тема или
литературе на стручним телима,
извештаје са стручних скупова или
обука, држање семинара колегама,
упознавање колега са сопственим
иновативним методама или приступима
и сл.
Пружа подршку наставницима у вођењу
портфолија и личног плана
професионалног развоја
Подноси извештаје о реализацији
планираних активности
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вођење евиденције

Континуирано
током године

Угледни/огледни
Чланови тима,
часови, приказ
наставници
тема, обука,
вођење евиденције

На почетку и
током године

Пружа подршку,
информише

Чланови тима,
наставници

август

Извештај

Чланови тима
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6.1.6.6. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за обезбеђивање кавлитета 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 и стручног сарадника; прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих.
Активност/садржај
-Конституисање тима, одређивање
председника и записничара
-Доношење плана рада
-праћење рада тимова, стручних
већа, стручних актива

време
реализације
Септембар
новембар, март,
јун

Праћење рада Наставничког већа,
одељењских
већа,
педагошког фебруар, јун
колегијума
Праћење реализације практичне октобар,
наставе и професионалне праксе
новембар,
децембар, јануар,
март, април, мај,
јун
-коришћење
аналитичкоистарживачких података за даљи Фебруар-јун и по
развој установе
потреби
Праћење развоја компетенција
наставника и стручних сарадника у
односу на захтеве квалитетног
васпитно-образовног
рада, новембар,фебруар,
резултате
самовредновања
и
спољашњег вредновања
давање стручних мишљења у
поступцима за стицање звања
по потреби у току
наставника и стручних сарадника
године
-праћење напредовања ученика у
односу на очекиване резултате
праћење напредовања ученика у
односу на очекиване резултате
на крају сваког
тромесечја
Праћење остваривања Школског
програма и Годишњег плана рада
фебруар, јун

- израђује пројекте који су у вези са
обезбеђивањем квалитета и развој
Школе
Праћење примене прописа чија је
примена важна за обезбеђивање

102

фебруар, август

током године

начин
реализације
састанак,
разговордискусија,
предлози
анализа,
дискусија,
предлози
анализа,
дискусија,
предлози

носиоци
реализације
чланови тима
чланови тима,
наставници
чланови тима,
наставници

евиденција,
анализа,
дискусија

организатор
практичне наставе,
чланови тима

Анализа податак
и употреба

Чланови тима

евиденција,
анализа,
дискусија

тим за
професионални
развој, чланови
тима

евиденција,
анализа,

тим за
професионални
развој, директор

евиденција,
разговор,
дискусија
дискусија,
анализа

анализа,
дискусија,
предлози
дискусија,
анализа

стручна већа,
одељењске
старешине, чланови
тима
стручни актив за
развој ШП,
комисија за
праћење ГП и
чланови Тима

чланови тима,
наставници
чланови
тима,секретар
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квалитета и развој школе
Састанци
чланова
тима
са
председницима тимова, стручних
већа и актива
Извештај о раду тима

новембар, март,
јун
фебруар, јун

6.1.6.7.
Тим за дигитализацију
Време
Активности/теме
Начин
реализације
реализације
Август
-Конституисање тима
-Креирање плана
-Избор председника и
рада тима у
записничара
складу са
- Доношење и усвајање специфичностим
плана рада
а и потребама
- обука чланова тима за чланова
коришћење платформе Наставничког
Microsoft Teams
већа
–подела на групе и
обука чланова
Практичанрадна
Наставничког већа за
платформи
коришћење платформе Microsoft
Microsoft Office 365 и
Office365
алата Microsoft Teams
Септембар -Обука чланова
-Практичан рад
Наставничког већа за
на платформи
коришћење платформе Microsoft
Microsoft Office 365 и
Office365, захтев
алата Microsoft Teams
-Обука ученика за
коришћењ еплатформе
Microsoft Office 365 и
алата Microsoft Teams
- слање захтева за
налоге ученика и нове
професоре

писани извештај

чланови тима

Носиоци
реализације
ЧлановиТима,
чланови,
Наставничкогв
ећа

Начин праћења

Чланови Тима,
чланови
Наставничког
већа, ученици

Анализа, договор,
консултације,
праћење напредовања
чланова Наставничког
већа и ученика при
коришћењуплатформ
е Microsoft Office 365,
добијени налози

Анализа, договор,
консултације,
праћењенапредовања
члановаНаставничког
већаприкоришћењу
платформе Microsoft
Office 365

Континуир
ано током
године

Додатна подршка
члановима
Наставничког већа и
ученицима при
коришћењу платформе
Microsoft Office 365

-Практичан
раднаплатформи
Microsoft
Office365

ЧлановиТима,
члановиНастав
ничкогвећа,
ученици

Праћење
напредовањачланова
Наставничкогвећа и
ученикаприкоришћењ
уплатформе Microsoft
Office 365

Новембар/
Децембар

Планирање системаза
дељење докумената
коришћењем
платформе Microsoft
Office 365
Имплементација
система за дељење
докумената

Планирањелогич
ке структуре
дељених
докумената

ЧлановиТима,
директор,
педагог

Анализа, договор,
консултације

Рад на
платформи

ЧлановиТима

Анализа, договор,
консултације

ФебруарЈун
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коришћењем
платформе Microsoft
Office 365
Фебруар,Ју
н

Извештаје о реализацији
планираних активности

6.1.6.8.

104

Састављање
извештаја

Руководилац
тима

Анализа

Тим за каријерно вођење и саветовање
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Активности

Време реализације

Начин реализације

Носиоци
реализације

Конституисање
тима,избор
председника,записничара,
Израда плана рада
Индивидуални разговори
ученика 4. Разреда са
саветником за планирање
каријере

До 15.септембра

Разговор, договор

Руководилац
тима, Чланови
тима

октобар-децембар

индивидуални разговори са
саветником након урађених тестова

Организација
прикупљања,анализе и
презентовање података о
упису на високе школе и
факултете, односно
запошљавању ученика
који су предходне
школске године
завршили школовање у
нашој школи

Новембар,децембар
(прикупљање података),
јануар(анализа података), март
(презентација резултата на
педагошком колегијуму)

Праћење професионалних
намера ученика завршних
разреда

У другом полугодишту (април)

-Прикупљање података (подела
улога и задужења по одељењима)
- Анализа (поређење података
добијених након уписа и њихових
жеља пре уписа),
Презентација резултата добијених
анализом на педагошком
колегијуму;
- Презентација резултата добијених
анализом тимоваза
проф.оријентацију ОШ;
- Презентација резултата добијених
анализом приликом промоције
школе.
Прикупљање података

педагог,
ученици,
саветник за
планирање
каријере
Чланови тима,
одељенске
старешине,
руководиоци
Тимова за
професионалну
оријентацију
ОШ, Тим за
промоцију
школе

Организовати посете
родитеља или других
сарадника да причају о
свом занимању

Током школске године
(октобар,март,мај)

Дискусија, разговор

тест професионалне
орјентације за ученике 3.
и 4. Разреда

септембар ,мај, јун,

ученици трећег разреда раде тестове
професионалне орјентације по
групама

Да могу да бирам један
дан био/била бих
апотекар, лекар, пекар,
адвокат...

Током школске године и то:
прикупљање података о жељама
ученика –децембар;
- припрема реализације посетемарт;
реализација посете – април.

Прикупљање података и сагласност
родитеља, захтев надлежним
институцијама и посета
предузећима.

Организација радионица
– пројеката за ученике
везаних за каријерно
вођење

Током школске године
(март,мај)

Организација, припрема,
реализација, презентација, извештај
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Чланови тима,
одељењске
старешине
завршних
разреда,
чланови
ученичког
парламента
Чланови тима,
представници
различитих
професија,
родитељи
ученици 3.
Разреда,
саветник за
планирање
каријере,
педагог
Чланови тима,
одељенске
старешине
завршних
разреда,
ученици,
директор,
спољни
сарадници.
Ученици
трећег разреда.
Чланови тима,
наставници
грађанског
васпитања
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Праћење реализације
програма и израда
извештаја о реализацији
програма

На крају првог и другог
полугодишта

Праћење, анализа извештај,
евалуација

Чланови тима
у складу са
поделом
послова

Пословни бонтон

Март-април

Упознавање ученика са лепим
понашањем на послу, презентација

Чланови тима,
УП

Писање CV-а

децембар

Давње упуства , објашњавање,
написан CV

Чланови тима,
УП

Упућивање ученика на
онлајн семинаре,
вебинаре

Током године

Семинари, вебинари

Ученици, тим

Извештај о раду тима

Фебруар, јун

Писани извештај

председник

6.1.6.9.

Тим за КВИС

Плана рада тима
Активности
-Конституисање Тима,избор
председника, заменика и записничара
доношење плана рада тима и учешће у
узради ШП и ГПР

Начин
реализације
Именовање чланова ,
договор, анализа,
дискусија

-сарадња са другим тимовима у школи
-сарадња са спољним сарадницима
-сарадња са привредном комором, НСЗ,
привредним
субјектима
и Анализа, праћење,
високошколским установама у процесу анализа
планирања активности.
-процена и вредновања програма за
каријерно вођење на основу исхода
сарадња са тимом за професионалну
оријентацију ОШ
Извештај о раду тима

106

писани извештај

Носиоци
реализације
Чланови тима

Чланови тима ,
наставници,
родитељи, ученици

Време
реализације
Септембар

Периодично
Током године

Чланови тима

Април, мај

чланови тима

фебруар, јун
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6.1.6.10.
Активности
Конституисање
тима,
избор
председника,
заменика
и
записничара,
доношење плана
рада
Утврђивање
потреба
за
додатном
подршком
на
основу природе и
степена сметњи
Усклађивање
критеријума
и
начина
вредновања
успеха
ових
ученика
индивидуални
разговори
са
педагогом
индивидуални
разговори
са
наставником
психологије
разговор
одељњеског
старешине
са
учеником
и
родитељом
рад
са
одељењском
заједницом
на
тему
комуникације,
адаптације
прилагођавање
рада наставника

План рада тима за додатну подршку ученика

време
реализације
до 15. септембра

септембар и по сарадња
са
потрби
током одељењским
године
старешинама,
ОШ, родитељима

током године

на сваких 15 дана саветодавни
и по потреби
разгвори

на сваких 15 дана разговори
и по потреби
повратна
информација
родитеља

сваки месец
септембар-јун

тима,

разгвор
око тим за ИОП, записници тима
критеријума,
наставници
за ИОП, стручна
усклађеност
већа

педагог, ученик

сваки месец
септембар-јун

начин
праћења
активности
записник тима

чланови
тима, записник
одељењске
извештај
старешине,
педагог

на сваких 15 дана саветодавни
и по потреби
разговори

сарадња
са по потреби
Центром
за
социјални рад
сарадња
са континуирана
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начин
носиоци
реализације
реализације
избор, дискусија, чланови тима
усвајање

радионице,
разговори

о

наставник
психологије,
ученик

извештај
обављеном
разговору
извештај
обављеном
разговору

и одељењски
старешина,
од родитељ, ученик

извештај
обављеном
разговору

о

педагог
школе, извештај
одељењски
педагога,
старешина
записник
одељењске
заједнице

планирање
предметни
активности,
наставници
метода и облика
рада
који
доприносе бољој
социјализацији
ученика
разговори
са педагог
ЦЗСР
и разговори

са чланови тима

извештај
предметних
наставника

извештај ЦЗСР

записник тима

о

са
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родитељима

сарадња
педијатром

по потреби

са по потреби

вођење
континуирано
евиденције
за
додатну подршку

континуирано
сваки месец
праћење ученика септембар-јун
од стране тима
Извештај о раду фебруар, јун
тима

родитељима,
давање повратне
информације
о
комуникацији,
сарадњи код куће
разговори
са педијатар,
педијатром
о педагог, тим
редовном одласку
на прегледе и
праћења
стања
ученице
редовно вођење наставници, тим
евиденције
наставника, тима

дискусија,
извештаји,
предлози
писани извештај

чланови тима
председник

записник
извештај
педијатра

тима,

појединачни
извештаји
наставника
о
праћењу ученице,
извештаји
педагога,
шкослког
психолога,
одељењског
старешине,
педијатра
извештај тима о
праћењу ученице
усвојен извештај

6.1.7. Програм рада педагошког колегијума
Педагошки колегијум је највиши стручни орган у Школи. Чине га: директор школе,
стручни сарадник-педагог, руководиоци свих стручних већа и представници два стручна актива
Школе: актива за развојно планирање и актива за развој школског програма. Формиран је у циљу
што боље организације рада у школи као и брже и ефикасније комуникације и обављања
различитих послова у школи. Задаци Педагошког колегијума су да остварује што ефикаснију
комуникацију на релацији руководство школе – запослени, затим да учествује у подели часова (
теорије и вежби ) по предметима и наставницима, учествује у избору уџбеника и стручних
часописа, у опремању кабинета, набавци наставних средстава и потрошног материјала. Педагошки
колегијум учествује и у предлагању мера за осавремењавање наставе и отклањање евентуалних
пропуста у реализацији часова, затим у уједначавању критеријума оцењивања. Овај стручни орган
се бави и сагледавањем успеха који су ученици постигли и предлагањем мера за побољшање
истог. Неке од активности су и организација додатне и допунске наставе, затим израда и
проучавање различитих правилника о раду у школи као и предлагање мера за побољшање
квалитета рада и организације у школи.
Реализацију предвиђених задатака сви чланови Педагошког колегијума остварују на основу
Плана и програма педагошког колегијума за школску годину.
Седнице сазива и њима руководи директор Школе.
Чланови Педагошког колегијума:
1. Бранка Ракоњац-директор
2. Миливоје Ћировић-Организатор практичне наставе и вежби
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3. Стручни сарадници : педагог Стана Матовић Цупара, библиотекар
4. Небојша Ранђеловић- стручно веће страних језика
5. Милана Перошевић Мартиновић– стручно веће српског језика и књижевности
6. Алија Мујагић- стручно веће електро струке
7. Снежана Јаџић- стручно веће природних наука
8. Анђелка Ремовић- стручно веће друштвених наука
9. Василић Ђорђе– стручно веће математике, рачунарства и информатике
10. Горан Пауновић - стручно веће машинске струке
11. Радованка Ћировић- стручно веће економске струке
12. Станко Никачевић-стручно веће вештина
13. Драгана Лојаничић-представник ШРП
14. Александар Савић -представник ШП
15. Ћамил Туркмановић-тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања
16. Никола Коњокрад- тим за развој међупредметних и предметних компетенција
17. Иван Гујаничић- тим за обезбећивање квалитета и развој установе
18. Срђан Брзаковић- тим за самовредновање рада
19. Љубомир Обућина- КВИС
20. Ружица Курћубић- тим за професионални развој наставника
21. Јелена Грбић- тим за каријерно вођење и саветовање
22. Тим за дигитализацију- Ђорђе Василић
23. Стана Матовић Цупара- ИОП
24. Тим за додатну подршку- Далида Мусић Авдић
Састанцима педагошког колегијума ће по потреби присуствовати и други запослени, чланови
тимова или ученици, чије је присуство релевантно за тему која је планирана за дневни ред.
Председник стручног већа-члан педагошког колегијума информише чланове стручног већа о
активностима и темама реализованимна педагошком колегијуму. У случају спречености
председника стручног већа састанку педагошког колегијума присуствује заменик или други члан
кога одреди стручно веће.
О раду педагошког колегијума води се записник, записничар у текућој школској години
именује се на првој седници педагошког колегијума.
Праћење реализације програма педагошког колегијума вршиће се два пута годишње у оквиру
анализе годишњег плана рада на седницама наставничког већа, а носиоци кативности су
Организатор практичне наставе и записничар.
План рада педагошког колегијума
Време
реализације

Септембар
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Активности/теме
-Конституисање колегијума, избор
записничара
Разматрање и доношење плана
Организација рада у отежаним условима
услед пандемије Ковид 19
Настава по комбинованом моделу,
непосредни рад и учење на даљину
Обавеза коришћења платформе
Мајкрософт тимс и редовно праћње
снимљених часова на планети ртс
Организација практичне наставе
Вођење евиденције у е дневнику

Начин
реализаци

Носиоци
реализације

Извештај
Договор
Предлог
Разматрање
примене
правилника из
ове области и
давање
мишљења у
вези са
предузетим
мерама и

Директор, чланови
педагошког
колегијума
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Новембар

Набавка материјала, наставних средстава
и опреме у школској години,
-Унапређивање наставе (обуке, семинари,
стручна литература..)
-Распоред блок наставе,практичне
наставе, допунске, додатне наставе и
слободних ваннаставних активности
- Безбедност ученика и запослених,
заштита на раду и поштовање правила
понашања
- Препорука педагошког колегијума
одељењским већима о распореду
писмених провера ученика,
-Текућа питања
-Реализација часова у првом
класификационом периоду и број слабих
оцена по предметима,
-Организација допунске и додатне
наставе, избор ученика за допунски,
додатни рад
-Предлог ученика за ИОП, по потреби
Сарадња са стручним институцијама у
граду и шире,
Реализација плана стручног усавршавања
у периоду септембар – новембар
Реализација наставе по комбинованом
моделу
Мајкрософт тимс платформа
Организација практичне наставе
Оцењивање ученика
-Текућа питања.

-Извештај о раду руководилаца стручних
већа,
-Реализација наставе у првом
полугодишту и анализа успеха по
предметима,
-Извештај о унапређивању наставе у
првом полугодишту,
-Рад секција и припреме за такмичења,
Реализација плана самовредновања рада
школе
Реализација плана стручног усавршавања
у периоду децембар – фебруар
- Праћење остваривања програма
Јануар-фебруар
образовања и васпитања и разматрање
услова за реализацију образовно –
васпитног рада
Рад по комбинованом моделу учења
Реализација практичне наставе
Извештај о раду директора
Педагошко – инструктивни рад
директора, педагога и организатора
практичне наставе
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активностима

Извештај
Договор
Предлог

Директор, чланови
педагошког
колегијума,
наставници

Извештај
Договор
Праћење
Предлог

Директор, чланови
педагошког
колегијума,
наставници
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-Текућа питања

Април

-Припрема за матурске испите,
-Реализација наставе у трећем тромесечју
и број слабих оцена по предметима,
- Праћење ученика који раде по ИОП-у,
по потреби
Безбедност ученика и запослених,
заштита на раду и поштовање правила
понашања Школе
- Остваривање развојног плана установе
-Извештај о посећеним часовима
Извештај са такмичења
Извештај са посећених семинара
Извештај о реализации наставе по
комбинованом моделу
-Текућа питања
-Анализа успеха и реализација наставе на
крају другог полугодишта,
-Извештај о раду секција, такмичењима и
постигнутим резултатима у оквиру
сваког стручног Већа,
-Извештај о стручном усавршавању
наставника у току школске године
-Вредновање резултата рада наставника и
стручних сарадника

Јун
Јул

Август
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-Фонд часова за наредну школску годину
по предметима и наставницима
-Упис ученика у први разред,
-Предлози поделе часова за наредну
школску годину,
-Утврђивање потреба за наставним
кадром,
-Набавка материјала, наставних
средстава и опреме за наредну школску
годину,
-Утврђивање распореда припремне
наставе, поправних испита и матурских
испита у августу,
-Текућа питања.
Утврђивање резултата рада ученика
Предлагање мера за унапређивање
образовно-васпитног рада
Извештај о раду директора
-Годишњи извештај о раду Педагошког
колегијума,
-Извештај о посећеним часовима прошле
године и план за ову школску годину,
-Извештај о самовредновању и ШРП-у,
-План стручног усавршавања,
-Текућа питања.

Извештаји
Договор
Предлог

Директор, чланови
педагошког
колегијума,
наставници

Извештај
Анализа
Договор
Предлог

На основу
извештаја о
реализацији
послова
утврђених
решењима о
структури 40
часовне радне
недеље
вреднују се
резултати рада
наставника и
стручних
сарадника у
складу са
доприносом
раду на основу
Правилника о
похваљивању
и награђивању
запослених

Извештај
Договор
Предлози

Директор, чланови
педагошког
колегијума,
наставници

Директор, чланови
педагошког
колегијума,
наставници
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* Начини праћења реализације програма рада педагошког колегијума: евиденција у
писаној форми – свеска Педагошког колегијума, анализа, евалуација, процена оставрености плана.
* Носиоци праћења: директор школе, школски педагог, тим за обезбећивање квалитета и развој
установе

6.1.8. Програм рада стручних сарадника школе
6.1.8.1.

Програм рада педагога

Годишњи програм рада школског педагога сачињен је у складу са Законом о средњем
образовању и васпитању и Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника /
педагога и биће усмерен ка следећим подручјима:
Садржај рада

Време

Сарадници

I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада:
1. Учествовање у изради делова Годишњег плана рада
школе, ШП,ШРП и самовредновања
2. Припремање годишњег и месечних планова рада
школског педагога
3. Израда програма рада Ученичког парламента, тимова,
стручних већа, стручних органа
4. Учествовање у припреми индивидуалног образовног
плана за ученике
5. Учествовање у планирању и организовању појединих
облика сарадње са другим институцијама
6. Учествовање у планирању набавке стручне литературе
7. Иницирање и учествовање у иновативним видовима
планирања наставе и других облика образовно-васпитног
рада
8. Пружање помоћи наставницима у изради планова
допунског, додатног рада, плана рада одељењског
старешине, секција
9. Учествовање у избору и предлозима одељењских
старешинстава

aвгуст, септембар

директор, тим за
израду ГПР

август,
током године

директор

септембар

ученици

током године

директор, наставници

током
године
по плану
библиотекара

директор,
библиотекари

током године

наставници

током године

Наставници

јул

директор,
коорд.практичне
наставе

директор

9. Израда оперативног плана рада школе током
наставе на даљину и комбиноване наставе
II Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
14. Систематско праћење и вредновање наставог
процеса, развоја и напредовања ученика

2. Праћење реализације образовно-васпитног рада
3. Рад на развијању и примени инструмената за
вредновање и самовредновање различитих области и
активности рада установе
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током године

током године

по потреби

директор,
коорд. Практичне
наставе,
наставници
директор,
коорд.практичне
наставе,
наставници
директор,
коорд.практичне
наставе, тимови
за самовредновање
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4. Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и индивидуалног образовног плана

током године

6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности
програма увођења у посао наставника

по потреби

8. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у
остваривању свих програма васпитно-образовног рада

јун – септембар

9. Учествовање у праћењу реализације остварености
постигнућа ученика

током
године

10. Праћење анализе успеха ученика на класификационим
периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање

током
године

11. Праћење успеха ученика у ваннаставним
активностима, такмичењима, завршним испитима

током
године

12. Учествовање у усклађивању програмских захтева са
индивидуалним карактеристикама ученика
13. Праћење узрока школског неуспеха ученика и
предлагање решења за побољшање школског успеха

током
године

14. Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика

током године
током године

Директор
директор,
приправник,
ментор
директор,
Тим,
Секретар
Коорд. Практичне
наставе,
Наставници
директор,
коорд.практичне
наставе,
наставници
директор,
коорд.практичне
наставе
Наставници
наставници,
родитељи
директор,
коорд.практичне
наставе,
наставници

сваки месец током
трајања комбиноване
наставе и наставе на
даљину

одељењске старешине,
директор, организатор
практичне наставе

16. Праћење реализације наставе током
епидемиолошке ситуације изазване Ковид-19
вирусом

На сваких 7 дана док
траје епидемилошка
ситуација

Одељењске
старешине, директор,
организатор практичне
наставе

17. Праћење рада наставника и ученика током
епидемиолошке ситуације изазване Ковид-19
вирусом

На месечмом нивоу
док траје
епидемилошка
ситуација

Наставници, ученици

15. Праћење реализације оперативног плана рада
током комбиноване наставе и наставе на даљину

III Рад са наставницима
1. Пружање помоћи наставницима на конкретизовању
циљева и задатака образовно-васпитног рада
2. Пружање стручне помоћи наставницима на
унапређивању квалитета наставе увођењем иновација и
иницирањем коришћења савремених метода и облика рада
4. Мотивисање наставника на континуирано стручно
усавршавање и израду плана професионалног развоја и
напредовања у струци
5. Анализирање реализације праћених часова редовне
наставе у школама и других облика образовно-васпитног
рада којима је присуствовао и давање предлога за њихово
унапређивање
6. Праћење начина вођења педагошке документације
наставника
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током године

Наставници

током године

Наставници

током године

током године

током године

директор,
коорд.практичне
наставе,
наставници
библиотекари
директор,
коорд.практичне
наставе,
наставници
директор,
коорд.практичне
наставе,
наставници
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7. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у
коришћењу различитих метода, техника и инструмената
оцењивања ученика
8. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са
ученицима којима је потребна додатна подршка
9. Оснаживање наставника за рад са ученицима из
осетљивих друштвених група
10. Оснаживање наставника за тимски рад
11. Пружање помоћи наставницима у остваривању
задатака професионалне оријентације и каријерног вођења
и унапређивање тог рада
12. Пружање помоћи наставницима у реализацији
угледних и огледних часова и примера добре праксе,
излагања на састанцима већа, актива, стручним
скуповима, родитељским састанцима
13. Пружање помоћи наставницима у изради планова
допунског, додатног рада, плана рада одељењског
старешине, секција
14. Упознавање одељењских старешина и одељењских
већа са релевантним карактеристикама нових ученика
15. Пружање помоћи одељењским старешинама у
реализацији појединих садржаја часа одељењске заједнице
16. Пружање помоћи наставницима у остваривању свих
форми сарадње са породицом

током године
током године

директор, педагог

по потреби

директор

током године

директор,
коорд.практичне
наставе

током године

током године

директор, педагог

директор, педагог

током године

Организатор
практичне наставе

током године

директор, педагог

по потреби

директор, педагог

по потреби

директор

17. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у
посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу

по потреби

ментор,
директор,
коорд.практичне
наставе

18. Пружање помоћи наставницима у примени различитих
техника и поступака самоевалуације

по потреби

19. Пружање помоћи и подршке наставницима током
комбиноване наставе и наставе на даљину

Током трајања
комбиноване наставе
и наставе на даљину

Наставници, директор

IV Непосредан рад са ученицима:
1. Прикупљање података о социо-економском положају
ученика I разреда, интересовањима, склоностима (анкета)
4. Саветодавни рад са ученицима којима је потребна
помоћ у решавању личних, школских и породичних
проблема и новим ученицима
5. Подстицање рада Ученичког парламента и одељењских
заједница

септембар

ученици

током године

наставници,
ученици

током године

ученици,
директор,
одељењске
старешине
директор,
наставници
родитељи,
ученици,
наставници

6. Пружање помоћи и подршке у укључивању ученика у
различите пројекте

по потреби

7. Рад на превенцији насиља и злоупотреби дрога

током године

8. Анализирање предлога ученика за унапређење рада
школе и помоћ у њиховој реализацији

током године

Директор

током године

родитељи,
ученици,
одељењске
старешине

9. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике
који врше повреду правила понашања у школи
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10.Учествовање у изради педагошког профила ученика
којима је потебна додатна подршка
10. Пружање помоћи и подршка ученицима током
комбиноване наставе и наставе на даљину

по потреби

Тим за иоп и ио

Током трајања
комбиноване наставе
и наставе на даљину

Ученици, наставници,
директор

V Сарадња са родитељима:
1. Присуство и учешће у раду појединих родитељских
састанака

током године

2. Укључивање родитеља у поједине облике рада школе

током године

3. Пружање подршке родитељима у раду са децом
(тешкоће у учењу, проблеми у понашању, развојни
проблеми)
4. Упознавање родитеља са важећим законима,
протоколима о заштити ученика од занемаривања и
злостављања
5. Пружање подршке и помоћи родитељима у
осмишљавању слободног времена ученика

одељењске
старешине
директор,
родитељи

током године

Наставници

током године

одељењске
старешине

током године

6. Рад са родитељима у циљу прикупљања података о деци

по потреби

7. Сарадња са Саветом родитеља

по потреби

8. Пружање помоћи и подршке родитељима током
комбиноване наставе и наставе на даљину

Током трајања
комбиноване наставе
и наставе на даљину

одељењске
старешине
одељењске
старешине
директор,
родитељи
Директор, родитељи,
одељењске старешине

VI Рад са директором и стручним сарадницима:
1. Сарадња са директором и стручним сарадницима на
истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и
специфичних проблема и потреба установе и предлагање
мера за унапређење
2. Сарадња са директором и стручним сарадницима у
оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна
размена информација

током године

током године

3. Сарадња са директором и стручним сарадницима на
заједничком планирању активности, изради стратешких
докумената установе, анализа и извештаја о раду школе

током године

4. Сарадња са директором на формирању одељења и
расподели одељењских старешинстава

јул

5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина
унапређивања вођења педагошке документације у
установи
6. Сарадња са директором на планирању активности у
циљу јачања наставничких и личних компентенција
7. Сарадња са директором по питању приговора и жалби
ученика и њихових родитеља на оцену из предмета и
владања
11. Сарадња са директором у прављењу недељних,
месечних извештаја током комбиноване наставе и
наставе на даљину
12. Сарадња са директором ради праћења реализације
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током године

директор,
стручни
сарадници
директор,
стручни
сарадници,
чланови тимова
директор,
стручни
сарадници,
коорд.практичне
наставе
директор,
коорд.практичне
наставе
директор,
коорд. Практичне
наставе

током године

Директор

по потреби

директор,
орг. практичне наставе

сваки месец док траје
овај облик наставе

директор, одељењске
старешине

Сваких 7 дана док

директор
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наставе изазване Ковид -19 вирусом

траје епидемиолошка
ситуација

VII Рад у стручним органима и тимовима
1. Учествовање у раду Наставничког већа (приказ
резултата анализа и истраживања)
2. Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на
нивоу установе који се образују ради остваривања
одређеног задатка, програма, пројекта

током године
током године

3. Учествовање у раду педагошког колегијума, стручних
актива

током године

4. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа
установе

током године

4. Праћење реализације наставе током наставе на
даљину и комбиноване наставе и извештавање на
стручним органима

Током трајања
комбиноване наставе
и наставе на даљину

директор
директор,наставници,
стручни
сарадници
директор,
коорд. Практичне
наставе,
стручни сарадници,
наставници
директор,
коорд.практичне
наставе,
стручни
сарадници
Наставници, директор,
СР, ШО, ПК

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе
1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним,
научним, културним и другим установама које доприносе
остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада

по потреби

2. Учествовање у истраживањима које организују научне,
просветне и друге установе

по потреби

3. сарадња са националном службом за запошљавање,
КЗМ

по потреби

директор,
коорд.практичне
наставе,
представници
установа
директор,
представници
установа
Организатор КЗМ,
НСЗ
директор

IX Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном,
месечном и годишњем нивоу
2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек
листа за праћење наставе и васпитних активности на
нивоу школе
3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом
и оперативним плановима рада педагога
4. Прикупљање података о ученицима и чување
материјала који садрже личне податке о ученицима
5. Стручно усавршавање, праћење стручне литературе
6. Учествовање у активностима Педагошког друштва
Србије
7. Похађање акредитованих семинара
8 Учествовање у различитим облицима стручног
усавршавања у установи и ван установе (трибине,
радионице, стручни скупови)
9. Обука за платформу Мајкрософт тимс
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током године

-

током године

-

током године

-

током године
током године
током године
током године

родитељи,
ученици
директор
представници
Друштва, директор
директор

током године

бројни
сарадници

Август, септембар

Тим за
дигитализацију,
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ментор групе

6.1.8.2.
Програм рада библиотекара
Области рада
Време
I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
1. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова, учешће у изради
годишњег плана рада и самовредновања рада установе ( школа / Мајкросфот
током године
Тимс)
2. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци
септембар
( школа / Мајкросфот Тимс)
октобар
3. Израда програма рада библиотечке секције
септембар
4. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе
потребне за реализацију наставе иобразовно – васпитног рада ( школа /
током године
Мајкросфот Тимс)
II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОГ РАДА
1. Учешће у самовредновању рада установе
током године
III РАД СА НАСТАВНИЦИМА
1. Сарадња са наставницима на промоцији читања
2. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе
3. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим
књигама, стручним часописима и другој грађи ( школа / Мајкросфот Тимс)
IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
1. Учлањивање ученика у школску библиотеку и формирање чланских картона
2. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања
текста и упућивању на истраживаче методе рада ( школа / Мајкросфот Тимс)
3. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку
грађу, да развијају навику долажења у школску и јавну бибилиотеку и да
узимају учешћа у њеним културно – просветним активностима у складу са
њиховим интересовањима и потребама
( школа / Мајкросфот Тимс)

током године
током године
током године
септембар
током године
током године

V РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
1. Сарадња и информисање - стручна већа, наставници, педагог, директор
школе -у вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те
целокупном организацијом рада школске библиотеке( школа / Мајкросфот
Тимс)
2. Припремање и организовање културних активности школе , обележавање
значајнијих јубилеја везаних за школу и просвету:,, Месец књиге“, ,,Светски
дан књиге“, ,,Дан писмености“, ,,Дан матерњег језика“,и др.) ( школа /
Мајкросфот Тимс, сајт школе)

током године

током године

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и
школског програма ( школа / Мајкросфот Тимс)
2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора

током године
током године

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА; ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Сарадња са другим школама и другим библиотекама на територији локалне
117

током године
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самоуправе,
са
просветним,
научним,
културним
и
другим
установамауправног округа и Републике Србије по питању размене и
међубиблиотечке позајмице
2. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних
током године
друштава у локалној самоуправи и Републици Србији
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
током године
1. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци
2. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског
библиотекара – анализе и вредновање рада школске библиотеке у току
школске године
3. Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим
скуповима на којима узимају учешће и школски библиотекари.

током године
током године

Распоређени за рад у библиотеци:
1.
2.
3.
4.

Башовић Садија
Ћировић Миливоје
Обућина Гина
Чакаревић Милунка

11,11%
38,89%
30 %
20%

Напомена :
У школској 2020 / 2021 години рад библиотеке ће се усклађивати са начином рада школе, а према
препорукама Министарства просвете , науке и технолошког развоја. Пошто школслу годину
започињемо према комбинованом моделу наставе, то ће и активности бити комбинација ( школа /
Мајкросфот Тимс / сајт школе ). Уколико се потпуно пређе на рад на даљину, све активности које
се буду могле спроводити биће тако и реализоване.

6.1.8.3.

Програм рада организатора практичне наставе и вежби

Организатор практичне наставе и вежби: Миливоје Ћировић 50%
ВРЕМЕ

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР
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АКТИВНОСТ
Анализа успеха ученика на крају школске године
Извештај о реализацији свих врста испита
Инструкције и контрола педагошке документације
Сарадња са предузећима за реализацију практичне
наставе
Упис ученика
Формирање одељења
Формирање група
Организација наставе током трајања епидемиолошке
ситуације
Распоређивање ученика на практичну наставуупознавање са начином организације наставе током
трајања епидемиолошке ситуације, подела у групе, мере
заштите
Организација практичне наставе током трајања
епидемиолошке ситуације
Израда одређених сегмената годишњег плана
Формирање група за практичну наставу
Обрасци уговора за практичну наставу
Сарадња са предузећима у којима ученици обављају
практичну наставу
Израда распореда обавезних облика образовно

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Стручни сарадник
Разредне старешине
Организатор практичне
наставе и вежби

Организатор практичне
наставе и вежби,
Професори практичне наставе
Предметни професори
Директор
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васпитног рада, распореда практичне и блок наставе,
распореда дежурства
Сарадња са родитељима,Сарадња са ученицима
Организациони послови-консултације са наставницима
практичне наставе
Израда решења о 40-часовној радној недељи
Праћење реализације практичне наставе, професионалне
праксе и редовне наставе током трајања комбиноване
наставе
Обезбеђивање услова за рад у школској радионици
Сарадња са предузећима
Консултације са ванредним кандидатима
Праћење похађања наставе
Припреме за седнице Наставничког и Одељенског већа
Саветодавни рад са ученицима и родитељима
Састанци са наставницима практичне наставе
Преглед документације ванредних ученика
Учешће у раду актива наставника стручних предмета
Организациони послови
Праћење реализације практичне наставе, професионалне
праксе и редовне наставе током трајања комбиноване
наставе
Праћење реализације наставних планова и програма
стручних предмета
Корелација теоријске и практичне наставе
Распоред полагања ванредних испита
Предлог плана уписа ученика за наредну годину
Професионална орјентација ученика
Испити за ванредне ученике
Праћење остваривања планова и програма у предметима
са вежбама
Посета часовима практичне наставе
Анализа похађања наставе
Организациони послови
Праћење реализације практичне наставе, професионалне
праксе и редовне наставе током трајања комбиноване
наставе
Учешће у раду стручних већа
Праћење реализације планова и програма стручних
предмета
Састанци са наставницима практичне наставе
Сарадња са родитељима
Сарадња са ученицима
Посета часовима практичне наставе
Педагошко инструктивни рад
Сарадња са предузећима
Анализа похађања практичне наставе
Контрола реализације наставних планова и програма
стручних предмета
Праћење реализације практичне наставе, професионалне
праксе и редовне наставе током трајања комбиноване
наставе
Организација блок наставе
Распоред испита ванредних ученика
Преглед документације ванредних ученика
Анализа успеха у првом полугодишту
Организациони послови-консултације са наставницима
Педагошко инструктивни рад

Организатор практичне
наставе вежби
Директор школе и директори
предузећа
Наставник који води ванредне
ученике

Организатор практичне
наставе вежби
Директор
Наставник који води ванредне
ученике

Организатор практичне
настеве
Родитељи
Одељенске старешине
Стручни сарадник

Стручни сарадник
Организатор практичне
настеве
Директор
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Праћење реализације практичне наставе, професионалне
праксе и редовне наставе током трајања комбиноване
наставе
Сарадња са предузећима
Саветодавни рад са ученицима и родитељима
Праћење остваривања програма у предметима
технологије занимања и практичне
наставе и корелација истих
Евиденција рада на испитима за ванредне ученике
Праћење изостајања са наставе
Припреме за седницу Наставничког већа
Саветодавни рад са ученицима и родитељима
Анализа посећених часова
Праћење реализације планова и програма свих видова
практичне наставе
Праћење реализације практичне наставе, професионалне
праксе и редовне наставе током трајања комбиноване
наставе
Формирање комисија за завршни испит
Учешће у раду стручних актива ради утврђивања
области за практични део завршних испита
Праћење похађања наставе
Проблем школске радионице
Организовање блок наставе
Саветодавни рад са ученицима и родитељима
Праћење реализације планова рада у предметима са
вежбама
Корелација практичне и теоријске наставе
Педагошко инструктивни рад
Праћење реализације практичне наставе, професионалне
праксе и редовне наставе током трајања комбиноване
наставе
Израда распореда полагања ванредних испита
Преглед документације ванредних ученика
Школска такмичења
Праћење припреме ученика за полагање завршних и
дипломских испита
Припрема за седницу Наставничког већа
Сарадња са наставницима практичне наставе
Сарадња са предузећима
Испити за ванредне ученике
Припреме за учешће на такмичењима
Праћење реализације планова у III и IV разреда
Праћење реализације практичне наставе, професионалне
праксе и редовне наставе током трајања комбиноване
наставе
Праћење припрема ученика за полагање завршних и
матурских испита
Учешће у раду стручних актива
Анализа посећених часова
Израда распореда полагања завршних и матурских
испита
Педагошко инструктивни рад
Административни послови
Праћење реализације практичне наставе, професионалне
праксе и редовне наставе током трајања комбиноване
наставе
Обезбеђивање услова за обабљање завршних испита

Организатор практичне
наставе
Стручни сарадник
Разредни старешина

Организатор практичне
настеве

Организатор практичне
настеве

Организатор практичне
наставе вежби

Организатор практичне
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Припреме за седнице Наставничког и Одељенског већа
Испити за ванредне ученике
Завршни и матурски испит-праћење радова комисија
Испити за ванредне ученике
Упис ученика
Праћење реализације практичне наставе, професионалне
праксе и редовне наставе током трајања комбиноване
наставе

наставе вежби

Програм рада директора школе

6.2.

Директор руководи Школом и у вези с тим стара се о:
- остваривању Плана рада Школе,
- законитости рада Школе,
- унапређивању образовно-васпитног рада,
- организује инструктивно-педагошки рад и надзор и предузима одговарајуће мере у циљу
унапређивања рада, посебно увођење иновација, огледног рада и програма истраживања,
- сазива и руководи седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума,
- усмерава и усклађује рад стручних органа,
- сарађује са родитељима и ученицима
- обезбеђује кадровске и материјалне услове за успешну реализацију Плана и програма и његово
осавремењивање,
- прати припрему и реализацију матурских испита.

Планирање,програмирање,
организивање и
усклађивање проц. Рада
Праћење остваривања
програма рада Школе
Контрола рада свих
послова у школи
Педагошки-инструктивни
рад
Учешће у раду стручних
органа
Рад са радницима и
ученицима

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VI

V

IV

III

II

I

XII

XI

X

Врста посла

IX

Р.
бр

VIII

Месеци
Σ годишње

22

52

47

45

35

30

39

47

35

17

12

441

11

23

19

18

15

15

19

19

15

19

20

193

9

18

18

13

12

7

14

14

12

14

15

146

-

5

5

4

4

2

4

4

3

5

2

38

4

4

3

5

5

-

4

4

5

4

6

45

14

16

14

13

10

8

14

14

10

14

15

142

7.

Стручно усавршавање

-

4

4

4

5

2

4

4

5

4

4

40

8.

Рад у управним органима

2

5

4

4

4

-

4

4

4

4

4

39

9.

Сарадња са друш.
средином

9

25

29

18

10

10

19

19

10

19

20

188

10.

Остали послови

25

40

48

36

20

29

39

47

21

40

40

385

Укупно радних часова

96

192

192

160

120

104

160

176

120

168

168

1656

Оперативни план рада директора
МЕСЕЦ

121

НЕДЕЉА

АКТИВНОСТ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
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Припреме за почетак нове школске
године
Рад у потежаним условима
Комбиновани модел наставе
Формирање тима за дигитализацију
школских процеса
Уређење учионица и холова(
хигијенски услови)
Израда годишњег плана рада школе
Израда годишњег извештаја
Сарадња са ученицима
Сарадња са родитељима
Консултације са наставницима
Припреме за почетак школске године
заједно са стручним сарадницима,
секретаром и финансијском службом
Обука за коришћење платформе
Мајкрософт тимс
Поправни и завршни испити
Ванредни испити
Подела предмета на наставнике
Подела одељенских старешинстава
Формирање језичких група
Избор руководилаца актива и секција
Формирање одељења
Преглед дневника, матичних књига и
евиденција о испитима
Ангажовање наставника
Обука за Мајкрософт тимс
Обука за стицање лиценце за
директрое
Осигурање ученика
Распоред праксе
Израда годишњег плама
Израда годишњег извештаја
Кадровска питања, ангажовање
наставника , конкурс
Рад у школском одбору
Рад у Савету родитеља
Сарадња са општинским
руководством
Седница наставничког већа
Уговори са предузећима за
реализацију праксе
Набавка наставног, канцеларијског и
средстава за хигијену
Коорднација рада стручних већа,
актива, и других тимова
Формирање Савета родитеља
Актив директора
Састанци у Школској управи
Сарадња са лицем за безбедност и
здравље на раду
Обука за Мајкрософт тимс
Обука за лиценцу за директрое
Санитарни преглед ученика
Осигурање ученика
Превоз ученика
Дигитализација школских процеса
Практична настава
Заказивање родитељских састанака
Помоћ у планирању наставе
Седнице Педагошког колегиума,

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
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Савета родитеља и Школског одбора
Достављање плана и извештаја
Министарству
Израда и уручење решења о 40часовној радној недељи
Сседница наставничког већа
Обука за Мајкрософт тимс
Обука за лиценцу за директрое
Рад у отежаним условима
Преглед школске документације
Педагошко-инструктивни рад
Сарадња са предузећима
Проблеми реализације практичне
наставе
Састанци са тимовима школе
Контрола реализације образовноваспитног рада
Израда решења за ванредне ученике
Безбедност школе – контрола
апарата за гашење пожара
Преглед и коришћење уписница
Уређење школског дворишта
Обука за мајкрософт тимс
Обука за лиценцу за директрое
Контрола педагошке документације
наставника и евиденције у е
дневнику
Контрола рада на платформи
Мајкрософт тимс
Обилазак ученика на практичној
настави
Почетак рада секција, допунске и
додатне наставе
Сарадња са ученицима
Обука за мајкрософт тимс
Обука за лиценцу за директоре
Педагошко – инструктивни рад
Контрола уручења решења за
ванредне ученике
Реализација образовно-васпитног
рада у отежаним условима рада
Праћење евиденције у е дневнику и
педагошке документацие на
Мајкрософт платформи
Праћење рада тимова
Сарадња са родитељима
Коришћење платформе за наставу
Обука за директоре за лиценцу
Педагошко – инструктивни рад
Похађање наставе
Професиинална оријентација
Рад у школском одбору
Сарадња са општинским
руководством и Мп
Обука за директоре за лиценцу
Обука за мајкрософт тимс
Педагошко – инструктивни рад
Уређење школског простора
Слободне активности
Преглед педагошке документације
Седница наставничког већа
Стручно усавршавање наставника
Стручно усавршавање запослних
Педагошко – инструктивни рад

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
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1.недеља

НОВЕМБАР

2.недеља

3.недеља

4.недеља

1.недеља

ДЕЦЕМБАР

2.недеља

3.недеља

ЈАНУАР

4.недеља

3.недеља

4.недеља
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Рад стручних актива
План усаглашавања нормативних
аката
Кконтрола реализације планова рада
наставника
Сарадња са родитељима
Сарадња са ученицима
Педагошко – инструктивни рад
Организација испита за ванредне
ученике
Преглед дневника рада ученика на
практичној настави
Педагошко – инструктивни рад
Истицање распореда испита за
ванредне ученике
Контрола рада стручних актива
Одељенска већа
Педагошко – инструктивни рад
Вакцинација ученика
Седница школског одбора
Седница Савета родитеља
Педагошко – инструктивни рад
Седница наставничког већа
Припреме за попис школске имовине
Припреме за закључивање уговора за
добијање средстава за наредну
календарску годину
Рад у Доситеју
Педагошко – инструктивни рад
Припреме за школску славу –Светог
Саву
Реализација практичне наставе
Опремљеност кабинета
Рад у Доситеју
Педагошко-инструктивни рад
Припреме за дан школе-Светог Саву
Евиденција рада на испитима
Седнице стр.актива
Рад у Доситеју
Педагошко – инструктивни рад
Попис шк.имовине
Родитељски састанци
Преглед педагошке документације и
евиденције
Попис шк. Имовине
Рад у Доситеју
Попис школске имовине
Контрола реализације планова
наставника
Седница Наставничког већа
Предлог плана уписа
Припреме за Дан школе
Педагошко – инструктивни рад
Рад у Доситеју
Дан школе
Проглашење најбољих ученика и
награђивање
Награђивање најбољих наставника
Рад у Доситеју
Педагошко – инструктивни рад
Одељењска већа
Заказивање седница актива

договор,
радни састанци,
посматрање

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
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ФЕБРУАР

1.недеља

2.недеља

3.недеља

4.недеља

1.недеља

МАРТ

2.недеља

3.недеља

4.недеља

5.недеља

АПРИЛ

1.недеља

2.недеља

3.недеља

МАЈ

4.недеља
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1.недеља

Седница Наставничког већа
Евиденција рада на испитима
Педагошко-инструктивни рад
Припреме за почетак другог
полугодишта
Разговор са ученицима
Разговор са родитељима
Педагошко – инструктивни рад
Попис школске имовине
Сређивање школског простора
Педагошко – инструктивни рад
Припреме за школска такмичења
Саветодавни рад са ученицима
Саветодавни рад са родитељима
Педагошко – инструктивни рад
Седница Наставничког већа
Преглед педагошке документације
Рад у Школском одбору
Педагошко – инструктивни рад
Конкурс за наставно особље
Реализација допунске,додатне
наставе и сл.активности
Педагошко – инструктивни рад
Друштвено-користан рад
Припреме за матурске и завршне
испите
Школска такмичења
Педагошко – инструктивни рад
Уређење школског дворишта
Родитељски састанци
Седнице одељењских већа
Педагошко – инструктивни рад
Праћење реализације планова
Седница Наставничког већа
Преглед дневника и остале
евиденције обр.васпитног рада
Педагошко – инструктивни рад
Преглед педагошке документације
Педагошко – инструктивни рад
Припрема за испите за ванредне
ученике
Школска такмичења
Рад у школском одбору
Педагошко – инструктивни рад
Реализација планова и програма за
трећи и четврти разред Могућност
набавке награда за одличне ученике
Педагошко – инструктивни рад
Припремна настава
Административни послови
Преглед дневника
Педагошко – инструктивни рад
Седница Наставничког већа
Друштвено-користан рад
Организовање екскурзије
Педагошко – инструктивни рад
Преглед дневника и педагошке
документације
Разредни испити
Припреме за завршне и матурске

радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
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2.недеља

3.недеља

4.недеља

ЈУН

1.недеља

2.недеља

3.недеља

испите
Педагошко – инструктивни рад
Матурски изавршни испити
Рад актива
Рад секција,доп.и дод. Наставе
Организовање екскурзије
Педагошко – инструктивни рад
Сарадња са ученицима
Сарадња са родитељима
Обавештења за ученике
Организовање екскурзије
Израда распореда послова за јун
Звршетак наставе за завршне разреде
Седнице одељењских већа
Седница Наставничког већа
Педагошко – инструктивни рад
Организовање екскурзије
Организовање испита за ванредне
ученике
Припреме за матурске и завршне
испите
Рад са ученицима
Рад са родитељима
педагошко – инструктивни рад
Матурски и завршни испити
Родитељски састанци
Упис ученика у први разред
Формирање комисијапедагошко –
инструктивни рад
Завршетак наставе свих одељења
Организација матурске вечери
Упис ученика у први разред
Реализација планова и програма
Одељењска већа
Педагошка документација
Седница Наставничког већа
Припреме нацрта Програма за
следећу школску годину

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање
Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање

Разговор,
договор,
радни састанци,
посматрање

6.3. Програм Школског одбора
Састав Школског одбора:
Име и презиме
Миливоје Арсић
Љиљана Мариновић
Аднан Ибровић
Мирослав Чкоњевић
Горан Друловић
Драган Грбовић
Далида Мусић Авдић
Елвира Хаџић
Срећко Гујаничић

Представници ученичког парламента у школском одбору су:
- Јана Јелић IV2
- Тамара Курћубић IV3
Председник Школског одбора: Мусић Авдић Далида
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Ко је овлашћени предлагач
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Локална самоуправа
родитељ
родитељ
родитељ
наставник
наставник
наставник
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Програм рада Школског одбора
Време
реализације

Активности/ теме,садржаји

Септембар

Усвајање програма и плана рада ШО за
2020/2021. Годину
Усвајање извештаја о раду за шк. 2019/2020.
годину
Усвајање и разматрање Годишњег плана
рада за шк. 2020/2021.
Усвајање плана СУ
Организација рада школе у ванредним
околностима
Именовање чланова за све школске тимове и
активе
Листа запослених за чијим је радом престала
потреба
Друга актуелна питања

Октобар

Новембар
Децембар

Јануар
Фебруар

Април/Мај

Јун

Август
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Спровођење мера заштите здравља ученика
и запослених
Могућност одласка на Сајам књига
Стручно усавршавање наставника
Текућа проблематика
Предлог плана уписа ученика за наредну
годину
Стручно усавршавање наставникамогућност одласка на зимске семинаре
Формирање комисија за годишњи попис
Организација и спровођење Дана школе
Текући проблеми
Анализа успеха и дисциплине у првом
полугодишту и предлог мера за побољшање
Анализа рада школе у ванредним
околностима и анализа ефикасности учења
на даљину (online настава )
Усвајање пописа за 2020.г.
Разматрање завршног рачуна за 2020.г.
Организација и спровођење Дана школе
Текући проблеми
Информација о матурским и завршним
испитима
(организација испита)
Упис ученика у први разред
Ђачка екскурзија
Награђивање ученика-обезбеђивање
средстава за награде
Текући проблеми
Информисање ШО о упису ученика
Остваривање годишњег плана рада ШО
Анализа успеха и дисциплине у другом
полугодишту и предлог мера за побољшање
Анализа рада школе у ванредним
околностима и анализа ефикасности учења
на даљину (online настава )
Доношење предлога плана рада ШО за
наредну годину
Разно
Усвајање плана ШО за наредну школску

Носиоци
реализације

Директор
Председник
ШО
Чланови ШО

Директор
Председник
ШО
Чланови ШО

Директор
Председник
ШО
Шеф
рачуноводства
Чланови ШО

Директор
Председник
ШО
Шеф
рачуноводства
Чланови ШО

Директор
Председник
ШО
Чланови ШО

Директор
Председник
ШО
Чланови ШО

Директор
Председник

Начин
реализације
Записник са
претходне
седнице ШО,
извештаји о
раду, планови
рада, дискусија

Дискусија, план
СУ наставника,
записник са
претходне
седнице ШО,
извештаји,
правилници
Записник са
седнице НВ,
записник са
претходне
седнице ШО,
дискусија
Записник са
претходне
седнице ШО,
извештаји (о
успеху и
дисциплини,
попису)
дискусија
Записник са
претходне
седнице ШО,
правилници,
извештаји,
дискусија
План рада и
извештај о раду
ШО, записник са
претходне
седнице ШО,
дискусија

План рада и
извештај о раду

Начин
праћења
активности
Извод из записника
са претходне
седнице ШО,
информисање
запослених
путем огласне
табле,
сајта школе

Извод из записника
са претходне
седнице ШО,
информисање
запослених
путем огласне
табле,
сајта школе
Извод из записника
са претходне
седнице ШО,
информисање
запослених
путем огласне
табле,
сајта школе
Извод из записника
са претходне
седнице ШО,
информисање
запослених
путем огласне
табле,
сајта школе
Извод из записника
са претходне
седнице ШО,
информисање
запослених
путем огласне
табле,
сајта школе
Извод из записника
са претходне
седнице ШО,
информисање
запослених
путем огласне
табле,
сајта школе
Извод из записника
са претходне

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
годину
Усвајање извештаја о раду ШО за 2018/2019
Усвајање извештаја о раду директора
Усвајање Извештаја о самовредновању
школе
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ШО
Чланови ШО

ШО, записник са
претходне
седнице ШО,
дискусија

седнице ШО,
информисање
запослених
путем огласне
табле,
сајта школе

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
НАСТАВНИКА
Годишњи глобални план и програм рада наставника за остваривање обавезне и изборне
наставе је прилог Годишњег плана рада школе. Оперативне планове рада наставник ће доставити
педагошкој служби месечно. Планови допунске и додатне наставе су саставни део годишњег плана
рада. Годишње и месечне планове наставници предају педагошкој служби.

8. ПРОГРАМИ ВАННАСТВАНИХ АКТИВНОСТИ
8.1.

План рада секција

Преглед секција и задужени наставници за 2020/2021.
Назив слободне активности-секције
Рецитаторско- драмска секција
Литерарна секција
Рачунарско-програмерска секција
Спортска секција
Секција економске струке
Библиотечка секција
Историјска секција
Еколошка секција
Хорска секција

Наставник задужен за секцију
Винка Поповић, Драгана Чоловић
Милана Перошевић Мартиновић
Алија Мујагић и Ђорђе Василић
Милош Рвовић и Алекса Никачевић
Миленија Јовановић
Миливоје Ћировић
Александар Савић
Снежана Јаџић
Срђан Брзаковић

У складу са програмима и плановима рада, у оквиру рада појединих слободних активности
и секција, заинтересовани ученици имаће прилику да посете и сајмове из те области или да
реализују излете.
Руководиоци слободних активности и секција сачинили су своје програме раде које ће
током реализације прилагођавати интересовањима, афинитетима и ангажовању ученика.
8.1.1. План рада литерарне секције
Месец
Септембар
Октобар

Новембар

Децембар

Јануар
Фебруар
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Садржај рада
Формирање секције, избор руководства секције; доношење плана и програма рада, договор о
начину рада, подела задужења; договор о праћењу омладинске и друге штампе
Вежбање у посматрању, уочавању и одабирању мотива за литерарно стваралаштво; читање и
писање пејзажне лирике. Заједничка посета библиотеци (школској и градској), упознавање
са радом библиотеке и књижним фондом.
Читање самосталних радова поезије римованог и слободног стиха; дискусија о прочитаним
радовима, упутства за корекције и даље стварање. Анализа примера различите обраде
једног мотива (у односу на садржај, форму, идеје, осећања, слике) нпр. љубави (Превер,
Пастернак, Јесењин, Миљковић, Дучић, Ракић, Дис...)
Осврт на омладсинске листове и часописе; читање изабраних текстова уз коментаре.
Припремање и излагање самосталних ученичких литерарних радова у учионици и холу под
заједничким насловом: “Винчанско писмо, жиг у иловачи”
Истраживање и сакупљање народних легенди, приповедака, песама, анегдота и пословица
нашег краја. * Сарадња са другим секцијама у припремању Савинданске академије
Израда самосталних радова.
Читање песама прича (уметничких и народних) о Сави Немањићу – светом Сави и покушај
писања самосталних радова о овој изузетној личности наше духовности.
Прегледање, корекција и избор радова за књижевне конкурсе

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Март
Април
Мај
Јун

Заједничка посета позоришниј представи, филму и концерту и разговор о уметничкој
вредности дела( онлајн).
Књижевно вече посвећено жени – у сарадњи са другим секцијама
Сусрет са књижевником (по могућности) или упознавање са његовим делом
Покушај писања књижевног приказа, есеја.
Писање самосталних прозних и поетских радова; избор и слање радова часописима;
уређивање зидних новина
Приказ актуелне књиге З. Миливојевића ,, Уловити љубав”
Читање радова који су се евентуално пласирали на неком конкурсу
Извештај о раду секције. На овом састанку оцењују се резултати рада секције и предлажу
чланови за похвале и награде.

8.1.2. План рада рецитаторско-драмске секције
Циљеви секције:
-Упознавање са културом драмског стваралаштва и истраживања
-Развијање стваралачке способности, опажања, мишљења, размишљања и слободног изражавања;
-Богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења;
-Развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе;
-Стицање способности лепог, течног и креативног изражавања;
-Подстицање интересовања за истраживање.
План и програм рада рецитаторско-драмске секције за школску 2020/2021. годину
МЕСЕЦ

САДРЖАЈ РАДА

септембар -формирање секције организација плана рада за текућу школску
годину
-чиниоци изражајног казивања (ишчитавање непознатог текста)
-правилно акцентовање речи, дикција
октобар
-читање поезије уз правилно наглашавање пауза
-читање прозе уз правилно акцентовање речи
-вежбање темпа, мимике, гестикулације и покрета
-рад на драмском тексту
новембар -рад на језичком изразу ученика уз помоћ лирских, драмских и
епских текстова
-вежбе интонације
-посета позоришту (гледање позоришне представе онлајн)
-разговор о одгледаној представи
децембар -избор садржаја за прославу Савиндана
-пробе и увежбавања за наступ
Јануар
-учешће чланова секције на прослави поводом Савиндана
-анализа рада секције у првом полугодишту
фебруар
-историја говорне уметности: историја позоришта, драме,
беседништва
Март
Април
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-припреме за општинско такмичење рецитатора
-учешће на општинском такмичењу рецитатора
-припреме за окружно такмичење рецитатора
-учешће на окружном такмичењу рецитатора
-гледање телевизијске драме или слушање радио-драме

БРОЈ
ЧАСОВА
4

4

4

4
4
2

4
4
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мај

-учешће на републичком такмичењу рецитатора
-стваралачки писмени рад: писање сценских дела
- драматизација
-говорење најбољих садржаја из протекле године
-анализа рада секције и извештај

Јун

Редни број
наставне теме

Број часова

8.1.3. План рада спортске секције
Наставни садржај
Начин и
поступак
остваривања
- индивидуални рад

1.

6

Спортска игра
(Рукомет)

-групни рад
-рад у пару
-илустративнодемонстративна
метода
-практичан рад
- индивидуални рад

2.

8

Спортска игра
(Кошарка)

-групни рад
-рад у пару
-илустративнодемонстративна
метода
-практичан рад
)

- индивидуални рад

3.

Редни број
наставне теме

1.

4

Број часова

6

Mали фудбал

Наставни садржај

Здравствена култура и
физичка
активност,као основ
за реализацију циљева
и исхода

-групни рад
-рад у пару
-илустративнодемонстративна
метода
-практичан рад

Начин и
поступак
остваривања
- индивидуални рад

-фронтални рад
-илустративнодемонстративна
метода
-практичан рад
- индивидуални рад

2.
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5

Развој моторичких и
функционалних
способности човека

-фронтални рад
-илустративнодемонстративна
метода
-практичан рад

4

2

Активности
ученика
Ученик самостално и
спонтано посматра
различите ситуације,
поставља питања,
изводи
закључке,проналази
нова тактички
рационалнија решења
Ученик самостално и
спонтано посматра
различите ситуације,
поставља питања,
изводи
закључке,проналази
нова тактички
рационалнија решења
Ученик самостално и
спонтано посматра
различите ситуације,
поставља питања,
изводи
закључке,проналази
нова тактички
рационалнија решења

Активности
ученика
Ученик самостално и
спонтано посматра
различите ситуације,
поставља питања,
изводи
закључке,проналази
нова тактички
рационалнија решења
Ученик самостално и
спонтано посматра
различите ситуације,
поставља питања,
изводи
закључке,проналази
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нова тактички
рационалнија решења

- индивидуални рад

3.

7

Спортска игра

-фронтални рад
-илустративнодемонстративна
метода
-практичан рад

Ученик самостално и
спонтано посматра
различите ситуације,
поставља питања,
изводи
закључке,проналази
нова тактички
рационалнија решења

Наставни план је подложан корекцији у зависности од епидемиолошке ситуације. У колико то
дозволе услови секција се изводи према хронологији спортских такмичење у колико их буде.
8.1.4. План рада еколошке секције
Месец
Септембар
Октобар
Новембар

Децембар

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Преко целе
године

Садржај рада

Пријављивање ученика и упознавање са планом рада еколошке секције
Значај и очување озонског омотача за живи свет-предавање
Мерење буке
Предавање: Бука и њен утицај на здравље
Обележавање Дана климатских промена: Предавање: Шуме-чувари Планете
Радионице: клима и климатске промене
Предавање: Медицински и фармацеутски отпад
Учешће на сајмовима, екофестивалима и другим екоманифестацијама током
школске године
Вода и квалитет живота
Биодиверзитет и очување
Енергетска ефикасност- Штедња енергије и ОИЕ- предавање
Међународни Дан шума
Међународни Дан вода: предавања, радионице
Обележавање Дана планете Земље:
Озелењавање школског двориштва
Уређење школског простора
.Здравље као еколошки фактор
Израда постера о раду еколошке секције у школској 2020-21. години
Гајење саксијског цвећа, уређивање учионица, хроника, канцеларија
Израда реферата на теме: акохолизам, дуван и пушење, дрога и сида

Напомена- С обзиром на начин извођења наставе - део у школи, а део онлајн и рад секције ће бити
прилагођен , а по потреби и план рада измењен у складу са околностима.
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8.1.5. План рада секције економске струке
Месец
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Фебруар
Март
Мај
Јун

Садржај рада
Историјски развој економске мисли
Појам, врсте и значај тржишта
Цене као новчани израз вредности робе
Инфлација, појам, узроци и последице
Хартије од вредности на тржишту капитала
Појам девизног курса и фактори који га одређују
Берза и берзанско пословање

Број часова
5
5
5
5
5
5
5
-

8.1.6. Програм рада рачунарско- програмерске секције
Наставна тема
Наставна јединица
Број часова
Рачунарске мреже и мрежни
Рачунарске мреже. Интернет. Протоколи.
1
оперативни системи
Мрежни оперативни системи
1
(4)
Linux. Инсталација Linux оперативног система.
1
Веб сервери
1
Основе програмирања
Програмски језици. Типови података.
1
(3)
Основне алгоритамске структуре
1
Основни концепти објектно оријентисаног
1
програмирања
Основе интернет програмирања
Клијентске и серверске технологије (HTML,
2
(4)
PHP, CSS, Javascript)
Базе података (MySQL)
2
Пројектни задатак – израда
CMS – Content management systems
1
онлајн часописа у Wordpress-у
Wordpress
1
(17)
Инсталација Wordpress-a. Радно окружење
1
Wordpress-а
Прилагођавање Wordpress-a
1
Организација и администрација садржаја у
1
Wordpress-у
Креирање садржаја у Wordpress-у
10
Оптимизација Wordpress сајта
2
8.1.7. Програм рада библиотечке секције
Програмски садржај
1.Анализа заинтересованости ученика за рад у
библиотечкој секцији; оснивање секције и договор о раду
(школа / Мајкрософт тимс )
2. Обележавање дана писмености-историја писма
3.Обележавање Месеца школских библиотека
4.Обележавање месеца књиге.Моја омиљена књига,
препоручивање вршњацима шта да читају ( школа /
Мајкрософт тимс
5.Писање састава на задату тему – конкурси ( школа /
Мајкрософт тимс)
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Време
реализације

Носиоци
активности

Септембар

Библиотекар,
Ученици,ОС, педагог

Библиотекар,
Октобар / током
ученици,
године
Ученички парламент
Библиотекар,
током године ученици,
наставници језика
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6.Разговор / приказ о прочитаној књизи ( школа /
Мајкрософт тимс)

7.Сређивање библиотечког материјала – уколико
околности буду дозвољавале
8.Обележавање Светског дана књиге и Светског дечјиг
дана књиге ( школа / Мајкрософт тимс)
9. Израда извештаја о раду секције

Библиотекар,
ученици,
током године
наставници језика
Ученички парламент
Библиотекар,
Током године
ученици,
Библиотекар,
Април
ученици,
Библиотекар,
ученици,
Јун
наставници

Библиотекари
С. Башовић,
М. Ћировић,
Г. Обућина,
М. Чакаревић
Напомена:
У школској 2020 / 2021, услед епидемиолошких разлога и одлука Министарства просвете
,науке и технолошког развоја, рад започињемо комбинованим моделом, те ће све
активности у школи бити могуће само ако то епидемиолошка ситуација буде дозвољавала
за непосредан рад. Све активности ће се спроводити на платформи Мајкрософт тимс,сајт
школе , осим дела рада са библиотечком грађом.
8.1.8. Програм рада хорске секције
Месец

Садржај рада

Новембар

Формирање секције
Аудиција за гласове у хору
План и припрема о задавању композиција одабраних за певање

Децембар

Одабир композиција и песама за Савиндан
Химна св. Сави , етно песме
Пробе свих песама уз пратњу клавира.

Јануар

Одабир композиција и песама за Савиндан
Химна св. Сави , етно песме
Пробе свих песама уз пратњу клавира.

Септембар

Све активности су заустављене због препоруке министарства здравља да је певање забрањено до
даљњег због ширења вируса ковид 19.

8.2.

План одељењских старешина

Одељењски старешина руководи одељењем и врши читав низ послова предвиђених Законом,
општим актима Школе и овим Годишњим планом. Поделу одељењских старешинстава врши
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директор Школе, а утврђује Наставничко веће. Распоред одељењских старешинстава дат је у
одељку о подели предмета на наставнике.
Одељењске старешине оставарују планиране задатке на часовима одељењског старешине,
који чине саставни део распореда часова. По потреби, ове часове је могуће организовати и чешће.
Конретни планови рада одељењских старешина по годинама дати су у одељку о раду одељења као
група. Остали послови одељењског старешине планирани су у другим деловима Годишњег плана
и програма.
У циљу остваривања боље координације рада одељењских старешина и одељењских већа,
директор Школе организује 4 заједничка састанка свих одељењских старешина (по један са
одељењским старешинама сваког разреда) са следећим дневним редом:
1. Педагошка функција одељењског старешине
2. Васпитни рад са ученицима
3. Правилник о правима и дужностима ученика
4. Педагошка документација
5. Рад са родитељима
6. Безбедност ученика у Школи
7. Здравствена заштита ученика
8. Заштита деце од насиља и злостављања
Састанцима, поред директора Школе и позваних одељењских старешина, присуствују
Организатор практичне наставе и педагог. Састанаци одељењских старешина по разредима са
директором школе ће бити у септембру и октобру 2018. и по потреби током школске године.
Дневни ред тих састанака зависи од актуелних проблема у датом тренутку.
Васпитни задаци одељењског старешине
Одељењски старешина је педагошки руководилац одељења, који програмира, планира и
организује рад свог одељења, прати резултате рада ученика у настави и другим областима
васпитно-образовних активности, непосредно сарађује са родитељима, помаже и подстиче рад
одељења као групе.
План и програм рада одељењског старешине
Основни део који је истоветан за све одељењске старешине Посебан део који је специфичан
у односу на узраст и развојна интересовања ученика. У посебном делу назначене су активности
које ће се реализовати у сарадњи са педагогом и лекарима Дома здравља.
Одељењске старешине ће кроз свој и програм и план одељењске заједнице остваривати
своје функције: педагошку, организациону и административну, прилагодивши их конкретним
условима и проблемима који се јављају у одељењу. Све своје функције одељењски старешина
остварује јединствено координирајући рад и сарадњу свих ученика и чинилаца васпитног рада у
једном одељењу.
Рад са ученицима
У раду са ученицима одељењски старешина своју улогу васпитача остварује подстицањем
индивидуалног развоја ученика и унапређњем одељењског колектива. Задатке и садржаје у раду са
ученицима одељењски старешина остварује на часовима одељењског старешине, одељењске
заједнице, у времену између часова, на екскурзијама, излетима, посетама, акцијама друштвенокорисног рада, у различитим активностима слободног времена (посете позоришту, биоскопу,
изложбама и слично).
Одељењски старешина држи недељно један час одељењског старешине и организује један
час одељењске заједнице ученика.
Глобални план рада одељењских старешина са предложеним темама налази се у следећој
табели. Оперативно разрађен план по разредима и одељењима је анекс Годишњем плану рада
школе.
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Садржај рада

Разред

СЕПТЕМБАР
Упознавање ученика са организацијом живота у школи
(правилима понашања, правима и обавезама, као и васпитно- I, II, III, IV
дисциплинским мерама...)
Формирање одељењске заједнице ученика, избор председника,
секретара и избор два представника одељењске заједнице за I, II, III, IV
Ђачки парламент
Информисање у вези са почетком школске године
Упознавање ученика са стручним упуством и организацији
наставе током комбиноване наставе
Упознавање ученика са упуством о мерама заштите за време
трајање епидемиолошке ситуације
Развијање позитивног односа према раду, дисциплини,
осећању дужности, одговорности, дружењу

Разредни старешина,
стручни сарадник
Разредни старешина

I, II, III, IV

Разредни старешина,
директор

I, II, III, IV

Разредни старешина

I, II, III, IV

Разредни старешина

I, II, III, IV

Опредељивање ученика за ваннаставне активности

I, II, III, IV

Упознавање ученика са организацијом матурског испита
Шта је пријатељство, искреност и поверење, заједнички
идеали, пружање подршке, не гради се пријатељство на
речима већ на делима ...
ОКТОБАР
Координација са члановима одељењског већа и свођење
утисака о ситуацији у одељењу (проблем похађања наставе и
активног учешћа у редовној, допунској и додатној настави,
понашања, дисциплине)

IV

Разредни старешина,
стручни сарадник
Разредни старешина и
предметни наставник
Разредни старешина

I, II, III, IV

Разредни старешина,
стручни сарадник

I, II, III, IV

Разредни старешина

Адаптација ученика првог разреда и нових ученика

I, II, III, IV

Праћење реализације програма професионалне оријентације и
заштите и унапређења здравља ученика

I, II, III, IV

Ненасилна комуникација и решавање проблема

I, II, III

Планирање успеха ученика, појединачно- табеларно

I, II, III, IV

Срадња са педагогом школе

I, II, III, IV

Упознавање ученика са техникама успешног учења

I, II

„Књига или друштвене мреже“
Упознавање са програмом заштите ученика од насиља и
злостављања и Правилником о протоколу поступања у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање
НОВЕМБАР
Разговор о професији за коју смо се определили или о којој
размишљамо
Шта треба да знамо о обележавању националних и верских
празника
Организација систематског прегледа за ученике I и III разреда
Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање
успеха које је утврдило Наставничко веће
Развијање личне одговорности код ученика (повратна
информација од ученика о раду наставника)
Организовање друштвено-корисног рада / уређење кабинета
Лепо и прикладно одевање-култура понашања, говора,
одевања
ДЕЦЕМБАР

I, II, III, IV
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Носиоци реализације

Разредни старешина,
стручни сарадник
Разредни старешина,
стручни сарадник. лекари
Разредни старешина,
педагог
Разредни старешина
Разредни старешина,
стручни сарадник
Разредни старешина,
стручни сарадник
Разредни старешина, УП

I, II, III, IV

Разредни старешина,
стручни сарадник

IV

Разредни старешина

I, II
I, II

Разредни старешина,
вероучитељ
Директор, лекари

I, II, III, IV

Разредни старешина

I, II, III, IV

Разредни старешина

I, II, III, IV

Разредни старешина

I, II

Разредни старешина
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Проблеми у понашању, разговор о штетности дувана,
алкохола и наркотика

I, II, III, IV

Утврђивање разлога неуспеха из појединих предмета

I, II, III, IV

Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера
Наставничког већа за И класификациони период

I, II, III, IV

Анализа напредовања ученика који показују слаб успех

I, II, III, IV

Разредни старешина,
наставник биологије,
стручни сарадник, лекари
Разредни старешина,
стручни сарадник
Разредни старешина

Како оцењујемо данашњу породицу-разговор

I, III

Како обележавамо значајне личне и породичне датуме
Нова година, мисли, жеље, мале пажње за најдраже, честитке
коме и како

I, III

Разредни старешина,
стручни сарадник
Разредни старешина,
стручни сарадник
Разредни старешина
Предметни наставници
Разредни старешина
Разредни старешина
Разредни старешина,
стручни сарадник
Разредни старешина

I

Разредни старешина

I, II, III, IV

Разредни старешина

Разговор са ученицима о организованом коришћењу
слободног времена
Рад на педагошкој документацији
Припреме за прославу Школске славе
Припрема седнице одељењског већа
Проблеми старих и усамљених људи и наш однос према њима,

I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV

ЈАНУАР
Однос ученик - наставник у нашој школи

III

Прослава Школске славе

I, II, III, IV

Изглед и понашање ученика школе на јавном месту
Реализација друштвено-корисног рада /уређење школских
просторија/
Сарадња са психологом и педагогом
Рад на педагошкој документацији
Упућивање ученика страног језика из кога није организована
настава на разредни испит, по потреби
ФЕБРУАР
Подела ђачких књижица на крају I полугодишта
Разговарамо о другарству, пријатељству, љубави
Разговор о изостајању са наставе – узроци и предлог мера
Упознавање ученика са активностима у вези организације и
начина полагања матурског и завршног испита
Однос младих према раду, учењу и осталим обавезама
Наличје полних болести
Технике понављања и систематизације пређеног градива
МАРТ
Шта је то сукоб генерација?
Ко су нам идеали и узори?

I, II,
I, II, III, IV

Млади и спорт- велики спортски успеси данас, код нас и у
свету, наши школски успеси
Припрема седнице Одељењског већа
Укључивање ученика упућених на разредни испит из страних
језика на припремну наставу
Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и
одбране Републике Србије; Војна обавеза у Републици Србији;
Радна и материјална обавеза у Републици Србији;
Улога заједнице ученика у сузбијању пушења, алкохолизма,
наркоманије и осталих негативних појава код младих
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Разредни старешина,
стручни сарадник
Директор и предметни
наставници
Разредни старешина
Разредни старешина

I, II, III, IV
I, II, III, IV

Стручни сарадник
Разредни старешина

I, II, III, IV

Разредни старешина

I, II III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV

Разредни старешина
Разредни старешина
Разредни старешина

IV

Разредни старешина

I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV

Разредни старешина
Наставник биологије
Стручни сарадник

III, IV
III, IV

I, II, III, IV

Разредни старешина
Разредни старешина
Разредни старешина,
наставник физичког
васпитања
Разредни старешина

I, II, III, IV

Разредни старешина

I, II, III, IV

Завршни
разреди
I, III

Разредни старешина
представник
Министарства одбране,
Војске Србије
Наставник биологије,
лекари
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Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове
средине
АПРИЛ
Припрема седнице Одељењског већа

I, II, III, IV
I, II, III, IV

Родитељски састанак

I, II, III, IV

Млади и алкохол, никотин, дрога

I, II, III, IV

Шунд или кич, шта је то?
Однос према школској имовини и личним обавезама

III, IV
I, II, III, IV

Мој радни дан, правилно смењивање рада и одмора

I, II, III, IV

Религија- некад и сад

I, III

Верске секте

II, IV

Друштвено-корисни рад – уређење зелених површина

I, II, III, IV

Организовање екскурзије

I, II

Како постати официр Војске Србије; како постати
професионални војник; Физичка спремност-предуслов за
војни позив;

Завршни
разреди

Наставник екологије и
биологије
Разредни старешина
Разредни старешина,
стручни сарадник
Разредни старешина,
наставник биологије,
лекари
Наставник филозофије
Разредни старешина
Стручни сарадник,
одељењски старешина
Наставник филозофије
Наставник грађанског
васпитања
Разредни старешина,
наставник биологије
Разредни старешина,
директор
Разредни старешина
представник
Министарства одбране,
Војске Србије

МАЈ
Разговор са ученицима о питањима професионалне
оријентације

IV

Стручни сарадник,
саветник за планирање
каријере

Анализа изостајања ученика и евидентирање ученика за
разредни испит
Анализа остварених излета , екскурзија

I, II, III, IV

Разредни старешина

Куда после средње школе
Служба осматрања и обавештавања; облици неоружаног
отпора;Бојни отрови, биолошка и запаљива средства; Цивилна
заштита;

I, II, III, IV
III, IV
Завршни
разреди

Разредни старешина
Разредни старешина,
стручни сарадник
Разредни старешина
представник
Министарства одбране,
Војске Србије

ЈУН
Анализа часова одељењског старешине, предлози и сугестије
Разговор са ученицима о њиховим плановима, жељама и
могућностима у наредном периоду

I, II, III

Разредни старешина

I, II, III

Разредни старешина

Анализа успеха и понашања ученика на крају наставне године

I, II, III

Тактичко-технички зборови.
Организација разредних, поправних, завршних и матурских
испита
Седница Одељењског већа после поправних испита за завршне
разреде
Подела сведочанстава и ђачких књижица
Упис ученика у наредни разред
АВГУСТ
Сређивање педагошке документације
Организовање поправних испита и седнице Одељењског већа

138

Завршни
разреди
I, II, III, IV

Разредни старешина,
стручни сарадник
Разредни старешина
представник
Министарства одбране,
Војске Србије
Директор, стручни
сарадник, Организатор

III, IV

Разредни старешина

I, II, III
I, II, III

Разредни старешина
Разредни старешина

I, II, III, IV
I, II, III, IV

Разредни старешина
Разредни старешина,
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Подела сведочанстава и ђачких књижица
Упис ученика у наредни разред

I, II, III, IV
I, II, III

директор
Разредни старешина
Разредни старешина

Циљ и задаци одељењског старешине са одељењском заједницом је да у условима
остваривања плана и програма на нивоу разреда, подстиче и прати организовање индивидуалних
активности сваког ученика, да доприноси остварењу синтезе васпитних циљева и ученичког
искуства у укупном, а посебно у моралном развоју личности ученика.
Рад у одељењским већима и сарадња са наставницима и стручним сарадницима
У сарадњи са стручним сарадницима, одељенски старешина настоји да од одељењског већа
формира стручни тим, који ће успешно остваривати план и програм и објединити васпитне
утицаје. Одељењски старешина сарађује са стручним сарадницима, а такође и са осталим
стручним институцијама, као и са свим стручним органима у школи и са директором.
Рад са родитељима
Одељењски старешина сарађује са родитељима кроз заједничке и индивидуалне
родитељске састанке, уважавајући захтеве наставе и других програма датих програмом школе.

8.3.

Програм слободних активности

8.3.1. Програм културне и јавне делатности школе
Ученици наше школе учествоваће у обележавању и прослављању значајних датума и
јубилеја организовањем акција, изложби и других културних манифестација.
Имајући у виду децу каја расту у непотпуним породицама, школа ће сарађивати са Центром
за социјални рад.
Кроз организовање друштвено-корисног рада, уређиваће ћe школски простор и школско
двориште.
Ученици ће се укључивати у све акције које буде организовао Црвени крст и
Општине/добровољно давање крви.
У сарадњи са Музејом, Градском библиотеком и Домом културе у Новој Вароши
ученицима ће бити омогућена организована посета и едуковање из те области.
У сарадњи са МУП-ом, Центром за Социјални рад и Домом здравља биће организована
предавања и трибине са темом о превенцији и заштити од наркоманије и као и других болести
зависности,здрави стилови живота, превенција насиља.
Ученици и наставници школе укључиваће се и у остале спортске, културне и хуманитарне
активности које буду организоване у граду.
8.3.2. Програм рада Ученичког парламента
Ученички парламент је Законом загарантована формална институција која ученицима
омогућава демократски начин удруживања ради заступања истереса свих ученика у школи, као и
учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.
Циљеви:
• Остваривање слобода ученика: говора, изражавања сопственог мишљења, удруживања
• Остваривање сопствених права, не угрожавајући права других
• Развијање демократских знања и вредности, кроз прихватање различитости
• Оснаживање младих за доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране
• Поспешивање личног развоја ученика
• Развијање самопоуздања и личне одговорности
• Развијање спремности за прихватање различитости, развијање самоконтроле, објективности
и реалности
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• Остваривање боље комуникације, уважавања, поштовања, активног слушања
• Побољшање атмосфере и живота у школи
• Развијање колективног односа и партнерства са наставницима, стручним сарадницима,
директорима, родитељима
• Оснаживање младих за боље разумевање потреба и проблема својих вршњака, као и
прихватање верских, расних, националних, имовинских и полних различитости
• Оснаживање младих за покретање и учествовање у пројектима у сарадњи са органима
школе и локалном заједницом
• Боља информисаност ученика
Исходи:
За ученике

За школу и
наставнике

За
родитеље

За локалну
заједницу

• Остваривање права гарантованих међународним и националним документима
• Прихватање права и одговорности
• Уважавање личности ученика
• Свестран развој ученика
• Искуство тимског рада
• Учење о различитости и недискриминаторском понашању
• Јасна и благовремена информисаност свих ученика
• Могућност утицања на одлуке битне за ученике
• Квалитет сарадње између ученика и наставника
• Веће задовољство радом и животом у школи
• Боља сарадња и комуникација са ученицима
• Упознавање са жељама и потребама ученика
• Подела обавеза и одговорности
• Задовољство донешеним одлукама, без присиле
• Утеда у времену проведеном на развијању осећаја за ред и дисциплину
• Лакша адаптација на промене
• Веће задовољство радом и животом у школи
• Деца одговорна, свесна својих могућности, спремнија на бољу комуникацију
• Лакше идентификовање потреба свих страна
• Боља сарадња и задовољство школским процесом
• Смањење броја конфликтних ситуација и успешније њихово решавање
• Примена научених вештина у породичниј комуникацији, кроз обострано
учење
• Активно укључивање у школски процес
• Лакше упознавање са потребама ученика и адекватно прилагођавање
локалних акција
• Лакша и боља информисаност о животу у школи
• Боља расподела наменских средстава
• Могућност двосмерне комуникације ради реализације заједничких циљева
• Побољшавањем рада школа доприносити побољшању квалитета живота у
локалној заједници

Ученички парламент има 36 чланова (по 2 представника сваког одељења, која се бирају на
часовима одељенске заједнице). Седнице сазива председник Парламента по потреби.
Председник Ученичког парламента је Ана Јовановић III1, заменик председника Елена
Зајмовић II2, записничар Вања Кутлешић II4.
Активности
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Време
реализације

Начин реализације

Носиоци
реализације
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-Конституисање парламента
септембар
-избор руководства
-избор два ученика 4.разреда за ШО
-избор ученика за тимове и стручне
активе
-упознавање ученика са Статутом и
Пословником о раду УП
- Доношење и усвајање плана рада
-професионална оријентација
ученика
- Договор око праћења сајтова и
пројеката www.srednjoskolci.org.rs
srednjeskole.edukacija.rs

Избор,
Чланови
упознавње,усвајање, парламента,
конституисање
педагог,
наставници

Упознавање ученика са Протоколом
за заштиту од насиља, злостављања
и занемаривања
„Покажи солидарност, носи маску“
Упознавање ученика са мерама
заштите током трајања
епидемиолошке ситуације

септембар

Информисање,
упознавање,
дискусија,
предлози, договор

Чланови
парламента,
уеници,
наставници

Упознавање ученика са Извештај о
самовредновању рада школе
Упознавање ученика са Годишњим
извештај о раду школе
Упознавање ученика Извештај тима
за насиље
Сајам књига у нашој школи

септембар

Извештај,
упознавање,
коментари

Чланови
парламента

октобар

Радионице, предавања на тему
заштите од насиља, злостављања и
занемаривања
„Књига или друштвене мреже„

октобар

Здрава храна-здрава навика ( 16.10.Светски дан хране)

октобар

„Мали, али здрав оброк“

октобар

организација сајма у Чланови
нашој школи
парламента,
библиотичка
секција
Презентације,
први разред,
предавања,
чланови УП,
радионице
педагог, МУП
Разговор, дискусија ЧОС, чланови УП,
литерарна секција
предавања
Лекари, УП,
наставници
физичког,
еколошка секција
Кувари/ III5
III5, наставник
спремају и дају
куварства, УП
предлоге
Извештавање,
Наставници,
обележавање
ученици

октобар

Обележавање Међународног дана новмбар
толеранције 16.новембра
Праћење активности тимова и
учешће
Извештај о успеху и дисциплни новембар
ученика на крају првог кл.периода
Примери толеранције кроз
новембар
књижевна дела
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Извештавање,
предлози
Цитати, дела,
читање, упознавање

Педагог, УП
Чланови УП,
литерарна секција,

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Обележавање Дана борбе против
сиде
Учешће у раду тимова

децембар

Предавање,
упознавање,
извештај о учешћу
Ученици, спољни
сарадници,
наставници
Филм, презентација

Разговор на тему: Култура
понашања ученика – „Будимо
пример другима“

децембар

Припрема и учешће у организацији
програма за Савиндан

Децембар,јануар Давање предлога

Извештај о успеху на крају првог
полугодишта
Предлагање мера за побољшање
Обављање друштвено-корисног
рада
Конфликти у групи- начин
решавања проблема

Фебруар/март

Извештај , мере

март

радионице, часови
психологије,
грађанског

Дигитално насиље

март

Афирмисање здравих стилова
живота- 7.април Светски дан
здравља

април

Избор ученика за комисију за ђака
генерације

мај

Радионице,
презентације
предавања,
промовисање
здравих стилова
живота
Дискусија, избор

Извештај о раду парламента

јун

Извештај

Превенција употребе дрога
Активности по избору

Периодично
током године
Током године

Презентције,
анкете, радионице
предлози

Праћење и учешће у конкурсима,
пројектима

континуирано
током године

Пријава, учешће

тим за заштиту од
насиља
Ученици,
наставници

Ученици, УП,
педагог

Ученици,
наставници,
секције
Чланови , ученици

чланови УП, наст.
Прихологије,
грађанског
вапитања
Чланови УП,
педагог
спортска секција,
еколошка, чланови
УП
Чланови УП
Чланови
парламента
Чланови
парламента, ДЗ
Чланови
парламента,
ученици
чланови
парламента,
ученици,
наставници

Напомена: Термин „активности по избору“ обухвата активности око реализације разних спортских
манифестација, изложбе, вечери домаће и стране музике, предавања,...

8.4.
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Према допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја 601-00-00027/6/2020-15 од
24.08.2020.године препоручује се
одлагање реализације екскурзија до даљег,односно до
безбеднијих епидемиолошких услова. Министарство је овај став донело у сагласности са кризним
штабом за сузбијање заразне болести Covid-19.

8.5.

План реализације практичне наставе у предузећу

8.5.1. Образовни профил: кувар
РАЗРЕД: ТРЕЋИ
На основу Правилника о реализацији практичне наставе предвиђено је да 25%

од укупног

годишњег фонда часова се може реализовати код послодавца. У трећем разреду за образовни
профил – кувар, годишњи фонд практичне наставе је 180 часова и блок наставе 120 часова.
Код послодавца ће се реализовати 25% од годишњег фонда, односно 45 часова практичне наставе
и 30 часова блок наставе, према наставном плану

Ред. бр.
наставне
теме

1.

2.

Наставна тема

Хладна предјела и јела

Јела по поруџбини

УКУПНО:

Број
Број часова часова
практ.наставе блок
наставе

15

15

30

15

45

30

Међупредметне компетенције

Компетенција за целоживотно
учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција
Компетенција за целоживотно
учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање
проблема,
сарадња, дигитална компетенција

Предметни наставник:
Ружица Курћубић
Списак ученика који обављају практичну наставу у хотелу „Панорама“:
ПРВА ГРУПА:
1. Богдан Шапоњић
2. Јована Микавица
3. Милица Романдић
4. Нада Јовановић
5. Немања Мандић
6. Тања Цвијовић
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ДРУГА ГРУПА
1. Радиша Луковић
2. Стеван Друловић
3. Милан Лешевић
4. Данка Виторовић
5. Стефан Мандић
6. Вељко Матовић
ТРЕЋА ГРУПА
1. Адем Дудић
2. Џенан Паљевац
3. Љубица Синџиревић
4. Вељко Чоловић
5. Ђорђе Батаковић
6. Иван Пјевчевић

8.5.2. Образовни профил : туристички техничар

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
На основу Правилника о реализацији практичне наставе предвиђено је да 25% од укупног
годишњег фонда часова се може реализовти код послодавца. У четвртом разреду за образовни
профил -туристички техничар годишњи фонд практичне наставе је 180 часова и 120 часова блок
наставе.
Код послодавца ће се реализовати 25% од годишњег фонда, односно 45 часова практичне наставе
и 30 часова блок наставе, према наставном плану

Редни
број.
теме
1.

2.

Наставна тема

Формирање и пласман
туристичког путовања
Реализација и обрачун
туристичког путовања

УКУПНО:

Број
Број
часова
часова
блок наст.
по теми

30

15

15
15

45

Међупредметне компетенције

Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост
и орјентација ка предузетништву

30

Предметни наставник
Радованка Ћировић
Списак ученика који обављају практичну наставу у хотелу „Панорама“:

ПРВА ГРУПА:
1.Јана Бјелић
2.Аделиса Ганихоџић
3.Гвозден Лешевић
4.Ивана Батаковић
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5.Милена Цмиљанић

ДРУГА ГРУПА
1.Николина Рвовић
2.Ана Шушић
3.Данка Радишић
4.Милица Виторовић
5.Анђела Буљугић

ТРЕЋА ГРУПА
1.Душан друловић
2.Емилија Василић
3.Ивона Вјетровић
4.Марија Мариновић
5.Ана Остојић
6.Александра Топаловић
8.5.3. Образовни профил : аутомеханичар

РАЗРЕД: ДРУГИ
На основу Правилника о реализацији практичне наставе предвиђено је да 25% од укупног
годишњег фонда часова се може реализовти код послодавца. У другом разреду за образовни
профил АУТОМЕХАНИЧАР годишњи фонд практичне наставе је 444 часа.
Код послодавца ће се реализовати 25% од годишњег фонда, односно 111 часова.
Редни
број.
теме

Наставна тема

Број
часова
по теми

Техничко одржавање возила
1.

2.
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4

Погонски мотор,поправка и
одржавање главних делова

39

3.

Алат и инструменти за
дијагностику кварова

10

4.

Специфични алати и опрема за
дијагностику

6

5.

Дијагностика механичке
исправности возила

4

6.

Систем за хлађење

5

Међупредметне компетенције

Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
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Карбуратор

7.

9

8.

Пумпа високог притиска

9

9.

Дијагностика појединих
типова давача

6

Уређаји за паљење смеше

9

11.

Електрични уређаји на
мотору

2

12.

Дијагностика појединих
типова акумулатора

5

10.

УКУПНО:

Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
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Предметни наставник
Драгиша Ђенадић

8.5.4. Образовни профил : механичар хидроенергетских постројења

РАЗРЕД: ДРУГИ
На основу Правилника о реализацији практичне наставе предвиђено је да 25% од укупног
годишњег фонда часова се може реализовти код послодавца. У другом разреду за образовни
профил АУТОМЕХАНИЧАР годишњи фонд практичне наставе је 259 часова.
Код послодавца ће се реализовати 25% од годишњег фонда, односно 65 часова.
Редни
број.
теме

Наставна тема

Број
часова
по теми

Мерење и контролисање
1.

2.
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3

Сечење и резање

4

Међупредметне компетенције

Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
3.

Бушење и развртање

4

4.

Обликовање лимова и
профила

5

5.

Спајање материјала меким и
тврдим лемљењем

4

6.

Заваривање

5

7.

Завршна обрада

5

8.

Растављање и састављање

9

9.

Припрема и израда цевне
инсталације

11

10.

Опрема цевног система

16

УКУПНО:

Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву
Компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција. Предузимљивост и
орјентација ка предузетништву

56

Предметни наставник
Драгиша Ђенадић

8.5.5. Распоред ученика у ауто-сервисе на практичну наставу
Образовни профил: Машински техничар моторних возила
Одељење
: III-3
Име и
Презиме
1-група
Вељко
Лаковић
Лука
Мариновић
Милица
Марјановић
Бобан
Матијевић
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Доо
“Јелика“

„Аблендер“
ац

АС
“Даниловић“

АС
“Нешо“

АС
“Буљуга“

АС
“Шуљага“

АС
“Мусић“

1
1
1
1
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Милан
Матијевић
Даница
Новаковић
Тијана
Новаковић
Александар
Обућина
Миле
Петрићевић
Данијела
Пешић

1
1
1
1
1
1

2-група
Милица
Поповић
Марија
Пушичић
Јован
Ракетић
Андрија
Селаковић
Стефан
Татовић
Душан
Томашевић
Кенан
Туркманови
Керим
Туркманови
Марија
Чкоњевић
Иван
Шапоњић
Жарко
Брајовић

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Марија
Мандић

1

Никола
Гујаничић

1

Дејан
Васиљевић

1

Немања
Пјановић

1

Тамара
Курћубић

1

Милица
Гордић

1

Никола
Зечевић

1

Бранко
Мариновић
Немања
Пушичић




1
1

1-Прва смена
2-Друга смена
Предметни наставник:
Горан Пауновић
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Образовни профил – Машински техничар моторних возила,
одељење IV3
име и
презиме
ученика
Керим
Алиспахић

“Аблендер”АЦ ДОО
АутоАуто-центар АутоАутоАуто“Јелика” сервис “Даниловић” сервис
сервис
сервис
“Нешо”
“Буљуга” “Жељко” “Бато”
II
група

Јована
Аничић
Марко
Варагић
Дробњаковић
Аница
Емина
Ђоловић
Дејан
Јовановић
Симо
Јовановић
Мијат
II група
Крџавац
Саво
Курћубић
Дејан
III група
Љујић
Петар
Марјановић
Далибор
Нешовић
Весна
Обућина
Ђорђе
Прелић
Емилија
Ракетић
Марјан
Роговић
Видосав
Шпица

II група
II група
II група
II група
II група
II група

III група

III
група
II група

III група
III група
III група
III група
III
група

Ученици друге и треће групе IV3 одељења, Практичну наставу обављају у ауто-сервисима сваке
треће радне недеље петком наизменично – једна група у школској радионици, друга група у аутосервисима.
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План реализације Практичне наставе у ауто-сервисима одељења IV3
Опис активности

Начин
остваривања

Расклапање и дефектажа
система за ослањање.
Чишћење и прање
изграђених делова.
Замена оштећених
делова уз примену ХТЗе

Ученици
индивидуално
и/или уз
помоћ
мајстора и
наставника
расклапају и
демонтирају
делове и
склопове на
моторним
возилима.
Ученици уз
помоћ
мајстора и
наставника
врше
демонтажу
елемената
система.
Стичу и
проширују
занања и уз
помоћ
мајстора и
наставника,
демонтирају
елементе
управљачког
система.
Проверавају
силу кочења
на линији за
вршење
техничког
прегледа.
Врше измену
заштитних
гума
на
апарату
за
кочење.
Проверавају
истрошеност
диск плочица
и
кочионих
облога.
Упознају се са
начином

Изградња система за
управљање са возила.
Примена ХТЗ-е и мере
заштите. Чишћење и
прање делова.

Расклапање система за
управљање и дефектажа
делова.
Замена
оштећених делова.

Дијагностика
неисправности система
за кочење. Изградња
елемената са возила уз
примену мера заштите
на раду.
Чишћење и прање
оштећених делова.
Расклапање и дефектажа
оштећених делова
система за кочење.
Замена диск плочица и
кочионих облога.
Подешавање нових
облога.
Упознавање са опремом
на линији техничког
150

Обим и
динамика
остваривања
Свака трећа
радна
недеља,
петком.

Спецификација
материјала

Алат и прибор

стабилизатори и Универзални алат и
пригушивачи
прибор.

Свака трећа споне,
радна
зглоб
недеља,
петком.

лежај, Универзални алат и
прибор.

Свака трећа зупчаста летва
радна
недеља,
петком.

Универзални алат и
прибор.

Свака трећа диск,кочиони
радна
апарат
недеља,
петком.

Аутомеханичарски
алат и прибор

Свака трећа Уље за кочење
радна
недеља,
петком

Унуверзални
аутомеханичарски
алати.

Свака трећа Диск
радна
плочице,кочионе
недеља,
облоге
петком

Сет
аутомеханичарског
алата

Свака трећа Апарат
радна
мерење

за Апарати и уређаји
за
вршење

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
прегледа возила.
Упознавање са
потребном
документацијом.

Рад на линији техничког
прегледа возила.

вршења
техничког
прегледа
возилу.

недеља,
петком

концентрације
издувних
на
гасова,ваљци за
испитивање силе
кочења,каналска
дизалица.
Са
Свака трећа Апарати и
техничарима
радна
опрема
на
линији недеља,
обухваћени
техничког
петком
правлником о
прегледа
вршењу
проверавају
техничког
техничку
прегледа
исправност
моторних возила.
возила.

техничког прегледа
на возилу.

Линија за вршење
техничког прегледа
моторних возила.

Предметни наставник:
Драган Младеновић

Образовни профил – Машински техничар моторних возила, одељење III3
име и презиме ученика
Александар
Вранић
Милош
Варагић
Алекса
Зорић
Лазар
Даниловић
Александар
Грбовић
Анђела
Курћубић
Николина
Капетановић
Јелена
Јојић
Кристина
Ђајић
Јелена
Грбић

“Аблендер”АЦ

ДОО “Јелика”

Ауто-центар
“Даниловић”
II група
1230-16h
I група
09-1230h

II група
1130-15h
I група
08-1130h
II група
1130-15h
II група
1130-15h
I група
08-1130h
II група
1130-15h
I група
08-1130h
I група
08-1130h

Ученици одељења III3, Практичну наставу обављају сваке треће радне недеље средом.
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План реализације Практичне наставе у ауто-сервисима одељења III3
Опис активности

Начин
остваривања

Дефектажа,
расклапање склопа
спојнице. Замена
дотрајалих елеменатa:
фрикционог
диска,кућишта,потисн
е плоче и потисног
лежаја.
Замена уља и
склапање
елемената.Уградња
елемената у склоп.

Уз помоћ
мајстора ученици
врше дефектажу
склопа спојнице.

Изградња мењачког
склопа са
возила.Чишћење и
прање елемената
склопа.
Подешавање команди
мењачког
преносника.Провера
рада преносника.

Обим и
динамика
остваривањ
а
Сваке треће
недеље,
средом.

Спецификација
материјала

Алат и прибор

Сет квачила.

Универзални
аутомеханичарски алати и
прибор.

Врше замену уља
и склапају
елементе
спојнице у склоп.

Сваке треће
недеље,
средом

Мењачко уље

Врше изградњу
меењачког
склопа,чисте и
перу елементе
склопа.

Сваке треће
недеље
средом

Мењачки склоп

Сваке трће
недеље,
средом

Команде мењачког
преносника.

Универзални
алат и прибор
неопходан за
монтажу
склопа.
Гарнитуре
алата и прибора
неопходне за
изградњу
мењачког
преносника.
Аутомеханичарски алат и
прибор.

Сваке трће
недеље,
средом

Кардански зглобни
преносник

Гарнитура
алата и
прибора.

Сваке треће
недеље,
средом

Главни преносник

Гарнитура
алата и
прибора.

Сваке трће
недеље,
средом

Диференцијални
преносникк

Универзални
алат и прибор
за
аутомеханичар
е.

Врше уз помоћ
мајстора
подешавње
команди и
проверавају
исправност .
Замена
оштећених Врше уз помоћ
елемената зглобних мајстораа
преносника.Упознаизградњу и
вање са
начином замену елемената
изградње.
зглобних
преносника.
Расклапање и
Уз помоћ
дефектажа, замена
мајстора
оштећених елемената раслапају и врше
главног преносника.
замену
Упознавање са
елемената.Мајсто
начином уградње
р их упознаје са
склопа главних
начином уградње
преносника.
склопа.
Чишћење и прање
Учници чисте и
делова
перу делове
диференцијалног
мењачког
преносника.
преносника.Уз
Дефектажа и замена
помоћ мајстора
елемената.
врше дефектажу
и замену
елемената склопа.
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Замена манжетни
(заштитних гума) на
диференцијалном
преноснику. Употреба
алата и примена ХТЗе.
Мерење дубине шаре
точкова. Подешавање
и уравнотежење
ротирајућих маса.
Употреба алата и
примена ХТЗ-е.

Уз употрбу алата
и помоћ мајстора
ученици врше
измену манжетни
на
диференцијалном
преноснику.
Ученици мере
дубину шаре на
точковима.Уз
помоћ мајстора
на машини врше
уравнотежење
ротирајућих маса.

Сваке треће
недеље,
средом.

Заштитне гумеманжетне.

Алат и прибор.

Сваке треће
недеље,
средом.

Уређај за
уравнотежење.Мерил
о за мерење дубине
шаре на точковима.

Уређај за
уравнотежење
точка.

Предметни наставник:
Драган Младеновић
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9. РАД АДМИНИСТРАТИВНИХ, ТЕХНИЧКИХ И
ДРУГИХ СЛУЖБИ
У циљу законитог и потпуног остваривања планираних задатака у Школи раде: секретар,
шеф рачуновоства и помоћно-техничко особље. Број и структура запослених на овим пословима
дати су у поглављу Кадровски услови рада овог Годишњег плана рада.

9.1.

Секретар школе

Секретар установе обавља следеће послове:
1) стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на неправилности у
раду установе;
2) обавља управне послове у управи;
3) израђује опшрте и појединачне акте установе;
4) обавља правне и друге послове за потребе установе;
5) израђује уговоре које закључује установа;
6) правне послове у вези са статусним променама у установи;
7) правне послове у вези са уписом деце, ученика;
8) правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе;
9) пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи;
10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе;
11) прати прописе и о томе информише запослене;
12) другер правне послове по налогу директора.
Установа је дужна да обезбеди секретару приступ јединственој информационој бази правних
прописа.

9.2.

Шеф рачуноводства

Рачуноводство Школе обавља све законом предвиђене задатке. То се, посебно односи на:
- израда Завршног рачуна и периодичних обрачуна;
- израда Периодичних извештаја о извршењу буџета
- израда Финансијских планова, њихова измена и реализација, контирање и књижење;
- сарадња са Министарством просвете и сви послови везани за Службу Министарства финансија
Управе за трезор;
- израда ЦЕНУС-а;
- израда М4 – Утврђивање и уношење у Матичну евиденцију стажа осигурања, зарада накнада
зарада односно основице осигурања и висини уплаћених доприноса за сваког појединца;
- израда ППП – Појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и
доприносима за социјално осигурање;
- израда осталих пореских пријава;
- примена законских прописа везаних за рачуноводство и сви остали послови везани за обрачуне и
исплату зарада, накнада зарада и осталих примања;
- вођење пословних књига: главна књига, благајна, купци и добавњачи, основна средства, ситан
инвентар и остале аналитике по потреби
- вођење књиговодства Синдикалне организације Школе и други послови који су у директној вези
са службом рачуноводства;
- благајнички послови;
- исплата Стипендија ученицима ;
- вођење аналитичке евиденције уплата ученика за ваннаставне активности;
- израда статистичких извештаја;
- послови везани за ванредне ученике
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- издавање разних потврда;
- израда повремених интерних извештаја;
- анализе пословања;
-послови везани за набавку канцеларијског материјала, материјала за наставу и средстава за
хигијену;
- сарадња са Локалном самоуправом;
- сарадња са Пореском управом;
- сарадња са ПИО;
- сарадња са РЗЗО;
- сарадња са Секретаријатом за социјалну и дечју заштиту;
- сарадња са Туристичким агенцијама;
- рад са странкама, ученицима и родитељима ученика по потреби;
- уређивање, ажурирање и архивирање књиговодствене документације;
- послове по налогу директора;
С обзиром на чињеницу да је то једна од веома важних служби Школе, пред рачуноводство
се, Годишњим планом и програмом рада Школе и непосредним налозима предпостављених,
постављају и неки задаци који су специфични за рад школа. Тако, ова служба обавља послове
новчаних трансакција (штампање налога за уплату) приликом уписа, организовања и реализације
ваннаставних активности: (екскурзија, излета,матурске вечери и свим другим случајевима).

9.3.

Помоћно-техничко особље

Величина Школе у квадратним метрима је, по нормативу, основни критеријум броја
радника на овим пословима. Помоћно-техничко особље се стара о чистоћи и одржавању свих
просторија и дворишта Школе, али обавља и читав низ послова везаних за ученике и рад Школе у
целини. У њихов део посла улазе курирски послови, први сусрет странака (родитеља и других
лица која улазе у Школу) са Школом, обезбеђење просторија Школе од уласка непозваних лица (у
том смислу координирају рад са дежурним професорима и ученицима) и читав низ других послова
које је тешко унапред планирати.
Реализацију и евидеанцију свих активности, предвиђених годишњим Планом и програмом
рада Школе, прати тим на челу са директором Школе.

10.

ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
10.1. Програм унапређивања образовно-васпитног рада

Програм унапређивања образовно-васпитног рада проистекао је из анализе постојећег стања
у Школи, тј. анализе целокупног васпитно-образовног процеса.
Под појмом унапређења образовно-васпитног рада подразумева се напор на подизању
квалитета укупног рада у односу на постојеће стање у Школи. То укључује употребу позитивних
искустава из школске праксе, као и увођење нових облика, метода и организације рада који су
познати и потврђени у пракси других Школа, а дају позитивне резултате. Циљ програма
унапређивања образовно-васпитног рада је осавремењавање рада са ученицима и усклађивање
дидактичко-методичке организације наставе и ваннаставног рада са њеним програмским
циљевима. То подразумева многобројне активности и усавршавање реализатора наставних
програма у функцији модернизације наставе, примени дидактичко-методичких и стручних
иновација у непосредној васпитно-образовној пракси (презентација на угледним часовима,
стручне расправе о резултатима рада и тешкоћама), дидактичко-методичко инструисање
наставника, нарочито почетника, учешће на семинарима и саветовањима, иновирање знања после
положеног стручног испита и стицање основних појмова из педагошко-психолошке области,
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правилно планирање и програмирање образовно-васпитног рада, увођење нове информатичке
технологије у наставу, набавка нових наставних средстава и др.
.
Главна тежња ће бити усмерена на промену традиционалног начина рада и усвајање нових,
савремених модела рада. Ту се пре свега мисли на смањење доминације фронталног начина рада и
предавање еx катедра.
Основно настојање ће ићи у правцу сарадње и ангажавања свих актера у школи на
обезбеђивању оптималних услова за реализацију свих облика образовно-васпитног рада. Посебна
пажња ће се посветити индивидуализацији наставе, усклађивању критеријума оцењивања и
елиминисању „периодичног“ оцењивања, смањењу броја изостанака као и формирању
квалитативног, новог, професионалног, друштвеног и личног индентитета наставника.
У оквиру самовредновања и вредновања рада школе реализоваће се вредновање активности, у
оквиру кључне области
.
.

10.2. Програми истраживања, иновација и угледног рада
10.2.1. Истраживање
У оквиру аналитичко-истраживачког рада педагог ће обављати планирана истраживања на
нивоу Школе.
У току школске године, биће обављена истраживања на тему:
• Професионална оријентација ученика IV разреда.
• Социо-економски статус ученика I разреда.
• Самовредновање рада школе
•анкетирање ученика о учесталости и врстама насиља
•анкетирање ученика о присутности психоактивних супастанци
Такође, Школа је отворена за сарадњу и помоћ приликом истраживања за потребе
Министарства просвете, локалне самоуправе и других.
10.2.2. Иновације
За ову годину је планирано формирање Тима за дигитализацију, прелазак школе на коришћење
једне платформе током комбиноване наставе и наставе на даљину, а то је Microsoft Teams.
Планирана је обука наставника и ученика. Планирано је слање свих планова рада наставника
електронски и објављивање на платформи.
10.2.3. Угледни часови
Угледне часове изводе:
- наставници који су ментори, и ти часови се планирају и одржавају у договору са приправницима
током године,
- и остали наставници, који планирају ове часове у оквиру својих стручних већа и кроз лични план
стручног усавршавања.

10.3. Мере унапређивања резултата рада и успеха
Поред акционог плана развојног плана школе и акционог плана тима за самовредновање,
унапређивање рада у текућој школској години обухватиће:
Време
Активности
Начин реализације
Носиоци
реализације
Сви годишњи и месечни планови
Планови у
Наставници,
Септембар и
наставника и стручних сарадника
елетронском облику,
директор, педагог,
сваког 1. У
се
објављени на
тим за
месецу
раде и предају у електронској
платформ
дигитализацију
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форми и објављују на платформи
Формирање тима за
дигитализацију и обука и
пружање подршке наставницима
Праћење рада наставника,
стручних сарадника на
платформи Мајкрософт тимс
Подизање квалитета образовноваспитног рада:
- примена групног и
индивидуалног
облика рада у
настави;интерактивно
учење;диференцирана настава;
проблемска настава; учење путем
открића, пројектна настава;
- употреба савремених наставних
средстава (пројектори,
интерактивна
табла, рачунари, веб алати...).
- у настави користити методе рада
које ученике мотивишу и
стављају у активну улогу
Унапређивање сарадње
наставника у
оквиру стручних већа при
планирању
(у наставним плановима
временски
усклађивати обраду тема
заједничких
за више предмета), планирање
времена израде писмених
задатака,
контролних задатака и тестова,
креирању тестова знања, као и
уједначавању критеријума
оцењивања
Радити на повећању корелације
наставних садржаја међу
предметима
и садржајима у оквиру једног
предмета (тематска и временска
усклађеност) у циљу
рационализације, организације и
трансфера знања.
Развијање општих и
међупредметних
компетенција као најрелевантније
за
адекватну припрему ученика за
активну партиципацију у
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Август и
континуирано
током године

Конституисан тим,
обуке

Директор,
наставници, Тим

Током целе
године

Увид у платформу

Директор, тим за
дигитализацију,
педагог

Континуирано
током године

Праћење образовноваспитног рада кроз
посете часова,
размену искуства,
анализа, анкетирање,
евалуација,
извештаји

Предметни
наставници,
Педагог,
директор,
стручна већа
за области
предмета,
НВ, ОВ,
савет
родитеља,
ученички
парламент

Септембар и
континуирано
током године

Преметни
наставници,
чланови
стручних
већа за
области
предмета,
ОВ

Стручна већа,
педагог, директор

Током
године

Континуирано
током године

Кроз реализацију
часова, планирање,
припремање

Планирањем кроз
годишње планове
наставника, а после
кроз оперативне и
дневне

Преметни
наставници,
Чланови
стручних
већа

Наставници,
педагог, директор
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друштву и
целоживотно учење:
1. Компетенција за целоживотно
учење
2. Комуникација
3. Рад с подацима и
информацијама
4. Дигитална компетенција
5. Решавање проблема
6. Сарадња
7. Одговорно учешће у
демократском
друштву
8. Одговоран однос према
здрављу
9. Одговоран однос према
околини
10. Естетичка компетенција
11. Предузимљивост и
оријентација ка предузетништву
Верификација образовних
профила по дуалном образовању
образовању (електричар,
електромонтер мрежа и
постројења)
Анализа успеха и напредовања
ученика у образовним профилима
који се школују по дуалном
моделу образовања
Континуирано усавршавање
запослених у складу са планом
стручног усавршавања
Континуиран рад на
осавремењавању наставних
средстава и опреме,
модернизацији учионица,
кабинета, лабораторија и
радионице, као и унапређење
постојећих наставних средстава
Учешће ученика у наставном
процесу
(припремање, реализација и
евалуација наставе), као и
активно
учешће у процесу планирања
развоја
и самовредновању школе.
Ненасилно решавање конфликата
-успостављање поверења и
толеранције између свих
учесника
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Током школске
године

Договор, анализа,
израда елабората

Стручна већа и тим
образовног профила

Током школске
године

Праћење, анализа,
извештаји

Руководилац тима
образовног профила

Током школске
године

Договор,
организација
семинара и обука,
предавања

Тим за стручно
усавршавање у
сарадњи са
Руководством
школе

Током школске
године

Договор, набавка

Стручна већа у
сарадњи са
директором

Током године

Већа укљученост
ученика у наставни
процес у односу на
прошлу годину

Наставници,
педагог, директор,
ученици, УП

Континуирано
током године

Кроз часове едовне
наставе, активности
УП, ЧОС

Наставници,
ученици, педагог,
УП, тимови

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
наставног и ваннаставног процеса
-забрана дискриминације, насиља
(свих над свима), злостављања и
занемаравиња – постављени
механизми:раног откривања,
целовитог реаговања (укључење
породице, спољашње заштитне
мреже...)
-неговање мултикултуралности
-упознавање ученика са људским
и
грађанским правима и слободама
-неговање културе понашања и
културе говора
-неговање толеранције и
промовисање људских права
зарад
превазилежања културних,
религијских и других разлика.

Учешће школе у пројектима

Обука за директоре

Током године

септембар

Учешће, извештаји

обуке

Директор, Тим за
обезбеђивање
квалитета,
наставници,
ученици, педагог
Директор, педагог,
наставници

Праћење реализације програма унапређивања образовно- васпитног рада вршиће се кроз извештаје
о раду стручних актива, већа тимова, а носиоци активности су председници стручних већа и актива,
руководиоци тимова у сарадњи са директором.

10.4. Програм рада за каријерно вођење и саветовање
Потреба за израдом Стратегије проистиче из чињенице да је у постојећем образовном
систему, у коме су тек почете реформе, ова важна функција, која треба да обезбеди прелазак из
школовања на тржиште рада, потпуно маргинализована, а њен значај несхваћен.
Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро
промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у дело.
Тим за каријерно вођење и саветовање у сарадњи са наставницима реализује праћење
индивидуалних склоности ученика. Саветодавни рад обавља се током школовања, и школа, по
потреби, сарађује са надлежним установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем.
Основна новина коју доноси систем каријерног вођења и саветовања је, пресвега, већа
оријентација образовања на послове које треба да обављају ученици и студенти када се запосле. То
директно утиче на развој образовања заснованог на исходима као основној компоненти
вредновања на тржишту рада и у привреди. Овоуказује на великепромене како унутар самог
система, тако и унутар појединих његовихделова.
Новине и промене у систему образовања су управо питања напретка читавоговог система,
али и друштва у целини, као и укључивања младе генерације у привредне токове. Каријерно
вођење и саветовање је само један од аспеката повезивања школа,односно високошколских
установа са светом рада. Оно аналитички приступакомплетном процесу образовања код нас. Зато
његово увођење представља огроманкорак ка модернизацији и реформи читавог система
образовања и његовог увођења уекономске токове друштва.
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Развој система каријерног вођења и саветовања утиче на све чиниоце, актере иносиоце
система образовања (формалног и неформалног) и доприноси развоју иреформисању укупног
система образовања.
У складу са Школским програмом, током ове школске године програм каријерног вођења и
саветовања реализоваће се кроз следеће активности:
Време
реализације
Септембар и
током
школске
године

Током
школске
године

Током
школске
године

Током
школске
године

Током
школске
године

Током
школске
године
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Активности/теме, садржаји

Начин реализације

Носиоци реализације

Упознавање са свим релевантним
подацима о ученицима, посебно
ученицима првог разреда у циљу
потпунијег праћења развоја,
напредовања, понашања,
способности, интересовања и
адаптације ученика

разговор са
родитељима,
упитник за ученике
првог разреда,
разговор са ОС,
седнице ОВ

Педагог, одељењске
старешине

Подстицање ученика свих разреда
да сопственим активностима и
залагањем проналазе потребне
информације о раду и
занимањима у систему
образовања, кадровским
потребама у систему
запошљавања, као и о својим
могућностима, способностима и
интересовањима, и да на основу
тога доносе зреле професионалне
одлуке
Упознавање ученика са
организацијом и пословима у
предузећима у којима реализују
практичну и блок наставу из
одређених предмета
Праћење индивидуалних
склоности ученика, као и
усклађености развоја личности
ученика и испољених
професионалних жеља и
професионалног напредовања

Индивидуални
разговори, групни
рад, разговори на
часовима из
појединих предмета
и на часовима
одељењског
старешине

Педагог, одељењске
старешине, предметни
наставници

Разговор,
предавање,
обилазак,
реализација наставе

Организатор
практичне наставе,
предметни наставници

Индивидуални
разговори,
саветодавни рад са
родитељима,
сарадња са
одељењским
старешинама,
наставницима

Педагог, одељењске
старешине, предметни
наставници

Предметни наставници ће наставне
садржаје појединих предмета
користити за ближе и потпуније
упознавање ученика са подручјима
рада и занимањима у којима се
стечена знања из одређених
предмета практично примењују
Руководиоци секција ће у раду
слободних активности пратити рад и
ангажоваље ученика, упознавати се
са посебним способностима ученика
и другим карактеристикама њихове
личности и деловати подстицајно на
ученике

Разговор, упознавање

Предметни наставници

Разговор,
упознавање

Руководиоци секција
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Током
школске
године

На часовима одељенског старешине
и одељењске заједнице ученици ће
дискутовати о избору будућег
занимања, наставку школовања и
укључивању у свет рада

Разговое, дискусија,
информисање

ОС

Током
школске
године

Професионално информисање
ученика завршних разреда упознавање ученика са
могућностима даљег школовања
на вишим школама и
факултетима, као и могућностима
доквалификације и
преквалификације, запошљавања
Ученицима завршних разреда
биће омогућено да се упознају са
условима уписа и студирања кроз
презентације факултета и виших
школа које организују овај вид
професионалног информисања
ученика

информисање

Педагог, ОС,
наставнци грађанског
васпитања у сарадњи
са факултетима,
високим школама и
Националном службом
за запошљавање

Презентације,
брошуре

Педагог, ОС

Током
школске
године

Информисање ученике о тренутним
кадровским потребама привреде,
проходности и условима уписа на
поједине виши школе и факултете и
о другим релевантним питањима

Сарадња, договор

Током
школске
године
Април-мај

Индивидуални саветодавни рад са
ученицима и родитељима на тему
професионалне оријентације

Саветодавни рад

Предметни
наставници,
одељењске старешине,
Педагог, тим за
каријерно вођење
Педагог

Презентација школе и образовних
профила које уписујемо у наредну
школску годину ученицима
основних школа

Презентација

Тим за промоцију
школе

Март -мај

Организација Дана отворених
врата

Презентација,
промоција

Током
школске
године

Оспособљавање ученика
завршних разреда за писање
професионалних биографија (CV)
и вођење разговора при
запошљавању
Испитивање професионалних
намера ученика завршних разреда

Разговор,
презентација,
практичан рад

Стручна већа у сардњи
са тимом за промоцију
школе
Наставници грађанског
васпитања

У другом
полугодишту

Током
школске
године
Током
школске
године

Прикупљање података о упису на
факултете и високе школе или
запошљавању ученика који су
завршили школу

Током
школске
године
Током

Испитивање професионалних
опредељења заинтересованих
ученика ТПО тестом
Радионице на теме каријерног
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Упитник за ученике

Тим за каријерно
вођење у сарадњи са
одељењским
старешинама
Податке прикупљају Тим за каријерно
одељењске
вођење у сарадњи са
старешине у
тимом за
сарадњи са
самовредновање,
тимовима
педагог
Тестирање ученика
Педагог и саветник за
планирање каријере
Радионице

Тим за каријерно
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школске
године

вођења за ученике

вођење у сарадњи са
ОС

Начини праћења реализације програма каријерног вођења и носиоци праћења:

Реализација програма каријерног вођења и саветовања пратиће се у оквиру анализе реализације
ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су Тим за каријерно
вођење и саветовање у сарадњи са педагогом школе, одељењским старешинама и стручним
већима..

10.5. Програм заштите животне средине
Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање или развој
еколошке свести, развијање љубави према средини као и о значају очувања природних ресурса.
Реализација овог програма омогућава услове за активно и креативно провођење слободног
времена, промовише здраве и безбедне стилове живота, развија позитиван став и мишљење о
школи, развија толеранцију, другарство, солидарност и хуманост.
Укупни образовно васпитни утицај школе, као и свих носилаца посла (предметни
наставници, руководиоци секција, организатори друштвено корисног рада, наставници практичне
наставе, одељенске старешине и педагошка служба) у области Заштите и унапређења животне
средине, састоји се у оспособљавању и навикавању ученика да усвом самообразовању и
слободном времену користе све оне изворе културе који ће их подстицати на стваралачки рад и
унапређење и очување животне средине и лично здравље.
Време реализације

Октобар

Април
I и II полугодиште
31.март
1. јун
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Активности/теме,
садржаји
Уређење школског
простора
Разматрање проблема
отпада и могућност
рециклирања
Израда рециклиране
хартије
Уређење школског
простора, обележавање
Дана планете земље,
22.април
Акција уређења града
Обележавање Дана борбе
против пушења
Обележавање Дана
заштите животне средине

Начин реализације

Носиоци активности
и сарадници

Чишћење дворишта,
разговор

Еколошка секција, УП

Сађење цвећа, чишћење
дворишта

Разредне старешине

Чишћење, уређење
Предавања, панои
Акција, презентација

Локална самоуправа и
разредне старешине
Руководиоци
еколешке секције, УП
Руководиоци
еколешке секције, УП
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10.6. План реализације Програма за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Реализацијом активности у оквиру акционог плана руководиће Тим за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Активности/теме

Време
реализације

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Упознавање нових чланова Тима са
Посебним протоколом и Програмом

Октобар

Презентација,
излагање

Тим за заштиту

Информисање ученика о постојању Тима за
ЗУДНЗЗ, начином функционисања и
члановима Тима

Септембар и
континуирано

Упознавање,
информисање

Одељењске
старешине у
сарадњи са ППС

Час одељењског старешине посвећен
Програму превенције насиља и
упознавање ученика са шемом
интервентних активности

Новембар
Континуирано

Упознавање,
информисање

Тим за заштиту
Одељењске
старешине у
сарадњи са Тимом

Договор у вези школских правила везаних
за насиље у сваком одељењу

Сепрембароктобар

Договарање,
разговор

Одељењске
старешине

Слоган “Покажи солидарност, носи
маску”

Септембароктобар

Извештај УП

Чланови
Ученичког
парламента

Родитељски састанци посвећени
Програму заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, упознавање
са правилником

Септембар и по
потреби

Излагање,
упознавање

Одељењске
старешине у
сарадњи са Тимом

Међународни дан злостављања деце , 19.
новембар
Конфликти у групи- начин решавања
проблема

новембар

Предавања,
презентације

Спољни сарадници,
Тим, УП

децембар-март

чланови тима,
УП, педагог,
одељењске
старешине

Примери толеранције кроз кљижевна
дела

март-април

евиденција о
одржаним
редаионацама,
предавању,
извештај
записник СВ,
литерарне
секције, УП

Превенција негативних облика понашања у
спорту
Правила понашања на спортским
такмичењима
Предавања за ученике на тему заштите од
насиља

Континуирано
током школске
године и пред
такмичење

Излагање,
Упознавање,
договор

Наставници
физичког
васпитања

Предавања,
радионице

ППслужба, Тим,
вршњачки
едукатори

Спортски турнири посвећени сигурном и
безбедном школском окружењу

Март – јун

Договор,
сарадња,
органозовање
турнира

Ученички
парламент и Тим за
подршку
ученицима у
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Током школске
године

литерарна
секција, УП
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Активности/теме

Време
реализације

Начин
реализације

Носиоци
реализације
сарадњи са
Тимом за ЗУДНЗЗ
ППС у сарадњи са
Тимом
Наставник верске
наставе

Анкетирање ученика о учесталости и
врстама насилничког понашања
Коришћење садржаја верске наставе и
грађанског вапитања у превенцији
насилништва
Сарадња са институцијама и
организацијама (Центар за социјалнирад,
Диспанзер, Муп)
Вођење евиденције

Април

Анкета

Током школске
године

Кроз наставу

Током школске
године

Сарадња,
разговор

Тим за заштиту,
директор

Током школске
године

Евиденција

Записничар,
чланови Тима

Подршка ученицима, потенцијалним
жртвама насиља

Током године

Извештаји,
евиденција

Презентација књиге “Уловити љубав”
Зоран Миливојевић, стручно веће

Март

Извештај

Стручни
сарадник,
одељењски
старешина
Чланови
литерарне секције

Евалуација Програма

Јул‐ август

Тим за ЗУДНЗЗ

Вођење евиденције о броју, врстама
случајевима насиља, злостављања и
занемаривања, предузетим мерама,
активностима , као и њиховим ефектима
Извештај о реализацији програма

Континуирано
током године

Анализа,
разговор,
договор
Праћење, анализа,
евалуација

јун

извештај

Тим

Тим за ЗУДНЗЗ

У случају да се насиље дешава или се сумња да насиље постоји кораци су следећи:
Интервентне активности
Насиље
међу
ученицима
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Насиље се дешава

Сумња се да насиље постоји

–Насиље прекида запослени који примети да је
насиље у току
‐ Пријава дежурном наставнику, одељењском
Старешини, психолошко‐педагошкој служби
‐ Уколико је потребна интервенција полиције и
здравствене службе позива их дежурни наставник
или ППС
‐ Обавештавање родитеља, директора и тима за
заштиту‐ одељењски старешина и ППС
‐ Консултације у установи‐Тим, директор, ППС,
одељењски старешина, секретар
‐ Прикупљање података‐ одељењски старешина
‐ Информисање родитеља‐ одељењски старешина
‐ Информисање надлежних служби(по потреби)
‐ Договор о заштитним мерама‐ тим
‐ Праћење ефеката предузетих мера ‐тим

–Прикупљање информација
(анкета, разговори)‐
одељењски старешина у
сарадњи са ППС
‐ Сумња је потврђена‐
поступа се по корацима у
случају када се насиље
дешава
‐ Сумња је неоснована‐
праћење понашања
потенцијалних учесника
‐ Сумња је непотврђена‐
појачан рад одељењског
старешине, ППС и тима,
праћење понашања
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10.7. Програм рада здравствене заштите ученика(план превенције
употреба дрога)
Активности
Испитивање ставова ученика о
наркоманији, алкохолизму и
других облика ризичног
понашања

Кроз све видове наставног и
ваннаставног рада помоћи
ученицима да успоставе
емоционалну стабилност и
осећање поверења у себе и друге
Разговор са ученицима на УП,
укључивање у активности-предлози
Разговор са родитељимаукључивање-предлози
Информисање наставног и
ненаставног особља у сврху раног
препознавања лица која се баве
продајом наркотика, лица која су под
дејством ПАС и поступку деловања у
таквим ситуацијама, као и о новим
облицима и изгледом наркотика
Обука наставника- семинари
Радионице на тему превенције
употреба дрога
Искуства ученика, родитеља- буђење
и подизање свести о употреби дрога

Време
реализаци
је
Анкета
Прво
полугодиш
те

Начин
реализације

Носиоци реализације

анкета

Током
године

Предавања
Разговор
Разне
активности

Педагог
Ученички
парламент
Тим за
међупредметне
компентенције и
предузетништво
Ученици, наставници, педагог

Септембар
и током
целе
године
Током целе
године

Разговор,
дискусија

Педагог, ученици

Разговори,д
искусија

Одељењске старешине

Прво
полугодиш
те
Током
године
Током
године
Током
године

Редовно информисање родитеља од
стране наставног особља о свим
аспектима коришћења дрога
Промоција здарвих стилова живота

Током
године

Сарадња са МУП-ом, Домом
здравља, ЦЗСР

Током целе
године

Током
године

Пружање
информација МУП, ДЗ
, показивање

обука
Радионица,
презентација
Предавања,
радионице,
анкете
Састанци,
разговори

Реализатори семинара,
наставници
Наставници, педагог, ученици
Наставници, педагог,
ученици, родитељи, тим за
насиље
Одељењске старешине

предавања

Одељењске старешине, на
часовима наст.пред,ета
Здравље и спорт
Договор,
Педагог,наставници, тимови
предавања,
за заштиту насиља, ученички
презентације парламент

Циљ је да младима јасно ставимо до знања куда води употреба наркотика, колико је употреба
штетна по здравље, да их усмеримо ка здравим стиловима живота. Такође, циљ је и да подигнемо
свест јавности, породице и васпитно-образовних установа о проблему наркоманије.
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10.8. План поступања установе у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности
У складу са Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, објављеног у
Службеном гласнику РС, број 65/2018, од 24.8.2018, који је ступио на снагу 1.9.2018., а примењује
се од школске 2018/2019. године, утврђен је план за поступање у школи у складу са упутствима из
Правилника. Правилник ће се директно примењивати од тренутка ступања на снагу, а школа ће у
складу са акционим планом реализовати све активности предвиђене правилником. Носилац
реализације акционог плана и примене Правилника је Тим за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања у сарадњи са стручним органима и тимовима, Школским
одбором и Саветом родитеља и по потреби Општинским саветом родитеља и локалном
заједницом.
Програм превенције утврђује се на основу анализе стања у остваривању равноправности,
распрострањености различитих облика нетолеранције и дискриминације, сагледавања потреба учесника у
образовању за додатном подршком, специфичности установе и резултата самовредновања и вредновања
квалитета њеног рада. Годишњим планом рада установе, између осталог, опредељују се превентивне
активности, одговорна лица и временска динамика остваривања планираних активности.

Активности/теме, садржаји
Упознавање чланова Тима за ДЗУНЗЗ са
Правилником и предвиђеним
активностима
Упознавање запослених, ученика и
родитеља са Правилником

Време
реализације
Октобар
Октобар новембар

Начин
реализације
На састанку
Тима за
ЗУДНЗЗ
На
Наставничко
м већу,
родитељски
м
састанцима,
часовима ОС
Анкетирање
ученика,
наставника и
запослених
Договор,
сарадња,
планирање
Разматрање,
дискусија,
анализа

Анализирање стања у остваривању
равноправности и једнаких могућности

Новембар децембар

Израда програма превенције

Децембар јанауар

Разматање програма превенције на свим
релевантним органима

Јануар

Усвајање Програма превенције
дискриминаторног понашања и вређања
угледа, части или достојанства личности
Информисање наставника, ученика и
родитеља са Програмом превенције

Фебруар

Усвајање

Фебруар

На
Наставничко
м већу,
родитељски
м
састанцима,
часовима ОС
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Носиоци реализације
Тим за ЗУДНЗЗ
Тим за ЗУДНЗЗ

Тим за ЗУДНЗЗ

Тим за ЗУДНЗЗ

Педагошки колегијум,
Наставничко веће,
Савет родитеља,
Ученички парламент
Школски одбор

Тим за ЗУДНЗЗ
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10.9. Програм школског спорта
Прва и основна замисао школског спорта је у функцији јавног здравља. Развијањем физичког
васпитања и школског спорта,може се допринети подизању нивоа физичке активности деце и
омладине и формирању активног животног стила, што представља значајну корист када је реч о
јавном здрављу становништва. Школски спорт представља надоградњу и продубљивање наставног
садржаја физичког васпитања. У ту сврху програм школског спорта садржи:
1. Развој антрополошког простора који обухвата:

- Морфолошки развој,
- продубљен развој моторичких способности,
- развој конативног простора,
- развој когнитивних способности,
- развој функционалних капацитета,
- и развој социолошких аспеката.
Овај аспект програма школског спорта ће утицати на продубљивање психо-физичких
способности ученика.
2. Развој атлетских потенцијала
3. Спортска гимнастика са елементима акробатике
4. Спортске дисциплине:

- Рукомет,
- кошарка,
- фудбал,
- одбојка,
- пливање,
- и борилачке вештине.
Кроз спортске дисциплине школски спорт има задатак да продубљеним садржајем утиче на
технику и тактику одређене спортске гране, која би иницирала и учешће на разним спортским
манифестацијама.
5. Организовање школских међуодељенских такмичења;
6. Публиковање резултата постигнутих на такмичењима;
7. Организовање јавних локалних такмичења;
8. Повезивање и такмичење ученика са локалним спортским клубовима;
9. Сарадња са локалном самоуправом и организовање јавног сата вежбања на градском стадиону;;
10. Организовање недеље школског спорта уз активно учешће свих локалних школа.,
Циљ школског спорта је да допринесе побољшању здравља, формирању комплетне личности ученика,
промовисање спорта и здравог начина живота, бољу социјализацију са средином и јачање такмичарског
духа.
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Активности/теме
Појединачно
такмичење у скоку у
даљ
Такмичење у баскету и
шутирању тројки
Кардио шетња са
истезањем и
разгибавањем

Време реализације

Начин реализације

Носиоци реализације

Октобар

Такмичење између
ученика

Наставници физичког
васпитања

Јануар

Такмичење између
ученика и одељења

Наставници физичког
васпитања

Мај - Јун

Шетња кроз шуму и
стазе здравља

Наставници физичког
васпитања

10.10. Програм безбедности и здравља на раду
У области безбедности и здравља на раду биће реализоване активности усмерене на развој свести
за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.
Школа ће остварити овај циљ реализацијом следећих задатака:
 Развијање свести и одговорности појединца за сопствено здравље, о значају примене заштитних мера
правилника о процени ризика за сва радна места у складу са систематизацијом радних места
 Упознавање са одредбама акта о процени ризика, могућим опасностима, штетностима као и
безбедносним мерама;
 Периодичној контроли примене правилника и предузимању мера у случају одступања од безбедносних
мера;
Задаци ће се остварити кроз следеће активности и садржаје:

Време
реализације

Активности/теме, садржаји

Током
школске
године

Активности везане за праћење примене
Правилника о безбедности као и Акта о
процени ризика за сва радна места у
складу са систематизацијом радних места

септембар

Упуство о мерама заштите током
трајања емидемиолошке ситуације

сваки месец

Праћење спровођења мера заштите

Током школске
године

По потреби ће се вршити периодична
контрола
електричних
инсталација
ниског напона, ПП апарата, машина и
опреме

Током школске
године
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Вођење евиденције о извршеним
периодичним контролама

Начин
реализације

Праћење,
разговор
упознавање
ученика,
родитеља на
часовима
одељењске
заједнице,
родитељском,
УП
Извештај лица
задуженог за
контролу

Носиоци
реализације
Одговорно лице за
обављање послова
безбедности и
здравља на раду
одељењске
старешине, педагог,
УП

педагог школе,
одељењске
старешине, директор

Договор,
заказивање,
праћење

Организације
надлежне за
контролу

Праћење

Одговорно лице за
обављање послова
безбедности и
здравља на раду
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Време
реализације
Током школске
године

Активности/теме, садржаји
Обележавање значајних датума
везаних за безбедност и здравље на раду

Начин
реализације

Акције

Носиоци
реализације
Одговорно
лице за обављање
послова безбедности и
здравља на раду , Тим
за информатизацију

Обука по
Одговорно
стручним
лице за обављање
активима и
Током школске
Обука нових запослених за
послова безбедности и
године
безбедан и здрав рад
појединачно,
здравља на раду,
попуњавање
школски секретар
теста
Начини праћења реализације програма безбедности и здравља на раду и носиоци праћења:
Реализација програма безбедности и здравља на раду пратиће се у оквиру анализе реализације ГПР школе,
на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су педагог у сарадњи са одговорним лицем
за обављање послова безбедности и здравља на раду.

10.11. План реализације инклузивног образовања и васпитања
10.11.1.План реализације додатне подршке ученицима

Активности/теме, садржаји
Упућивање ученика на допунску
наставу и праћење напредовања
упућених
Упућивање и праћење ученика
упућених на додатну наставу
Упућивање ученика на полагање
разредних испита
Организовање припремне наставе за
ученике који се упућују на полагање
разредног испита
Утврђивање успеха ученика након
обављених разредних испита

Време реализације
Седнице одељењских
већа на
класификационим
периодима
Седнице одељењских
већа на
класификационим
периодима
Седнице одељењских
већа на
класификационим
периодима
Април, мај, јун, јул,
август

Април, мај, јун, јул,
август

Начин
реализације
Договор,
организација,
праћење

Одељењске старешине,
одељењско веће

Договор,
организација,
праћење

Одељењске старешине,
предметни наставници
одељењско веће

Договор,
организација,
праћење

Одељењске старешине,
чланови одељењског већа,
Наставничко веће

Одељењске старешине,
Договор
организација, предметни наставници,
секретар
праћење
Размена
информација

Организовање припремне наставе за Мај, јун,јул, август
ученике који су упућени
на
полагање поправног испита
Утврђивање успеха ученика након
Јун,јул, август
обављених поправних испита

Договор
организација,
праћење
Размена
информација

Организовање припремне наставе за
све ученике за полагање марурских Април, мај ,јун

Договор
организација,
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Носиоци реализације

Одељењске старешине,
помоћници директора,
директор, руководиоци
секторских тимова,
представници ППслужбе
Одељењске
старешине,
предметни
наставници,
стручна већа
Одељењске старешине,
директор,руководиоци
стручних већа, педсгог
Одељењске
старешине,
предметни
наставници,
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Активности/теме, садржаји

Време реализације

Начин
реализације

и завршних испита
праћење
Праћење резултата након завршених Јун,јул, август
матурских и завршних испита
Праћење рада ученика који раде по Континуирано током Анализа,
ИОП-у и индивидуализацији
године
праћење,

Носиоци реализације
руководиоци стручних већа
Одељењске
старешине, педагог
Тим
за
ИО,
наставници, педагог

евалуација,
извештај
Начини праћења реализације програма допунске, додатне и припремне наставе и носиоци
праћења:
Реализација програма допунске, додатне и припремне наставе пратиће се у оквиру анализе
реализације ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су педагог у
сарадњи са стручним већима,одељењским старешинама .

10.11.2.Начин остваривања додатне образовне подршке ученицима и рад са ученицима
са изузетним способностима

Додатна образовна подршка
Прикупљање информација (анкета, разговори).
Одељењски старешина у сарадњи са представницима
ПП службе,
од ученика, њихових родитеља/
старатеља,
стручних
сарадника
основних
школа,мишљењима
Интерресорне комисије,
прикупљају податке о потребама пружања додатне
подршке.
На седницама ОВ идентификују се ученици којима
је потребна додатна образовна подршка
Ученика који има недовољну оцену из неког
предмета, наставник који тај предмет предаје на
седници одељењског већа упућује на допунску
наставу и информише о терминима одржавања
допунске наставе
Одељењски старешина родитеље ученика упознаје са
одлуком одељењског већа, да ученик а упућује на
допунску наставу, у сарадњи са родитељем, анимира
се ученик на редовно похађање.
Уколико се утврди да ученик који похађа часове
допунске наставе и даље неупешно савлађује
наставне садржаје, укључиће се тим за инклузивно
образовање. У сарадњи са родитељима члановима
ОВ, процењује се потреба за индивидуализацијом
или индивидуалним образовним планом.
Уколико се ради о ученицима који су старији
разреди и већ наставу похађају у складу са
принципима индивидуализације или инклузије, ОВ у
сарадњи са тимом за иоп и родитељима, планира и
одређује даље корљке и израду посебних планова за
ученике из предмета за које постоји таква потреба
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Рад са ученицима са изузетним
образовним способностима
- Прикупљање информација (анкета,
разговори)-одељењски старешина у
сарадњи са представницима ПП службе од
ученика, родитеља/ старатеља, стручних
сарадника основних школа Долази се до
података о посебним интересовањима
ученика,секције, такмичења, хобији.
На седницама ОВ идентификујемо ученике
са изузетним образовним способностима
Ученика који показује заинтересованост за
неког предмета, наставник који тај предмет
предаје информише о терминима додатне
наставе,постојању и раду секција,тимова у
школи
Одељењски старешина родитеље ученика
упознаје са предлогом одељењског већа да
се ученик укључи у рад додатне наставе,
секција.
Праћење ангажовања ученика који су
упућени на додатни рад, секције и остале
ваннаставне активности

Ангажовање ових ученика,у складу са
њиховим интересовањима,у раду других
институција и организација које се баве
младима,ЦПД, Канцеларија за младе,
учествовање на различитим конкурсима
који се расписују у граду и земљи од
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Рад са ученицима са изузетним
образовним способностима
стране министарства или других
организација и установа

Додатна образовна подршка

Ученике који су уписани у одељења ученика којима
Промоција успешних ученика кроз
је потребна додатна подршка, континурано пратити у похвањивање и награђивање у складу са
сарадњи са родитељима/старатељима и свим
Правилником о похваљивању и
члановима одељењског већа. Свакодневни појачан
награђивању ученика
васпитни рад са ученицима у циљу превазивлазења
адаптационих и осталих конкретних проблема или
развојних фаза.
Наведене активности реализоваће се у току школске године и по потреби. На почетку школске
године интезивно ће се радити на прикупљању података о ученицима. За ученике који имају
право на индивидуализацију или иоп,а већ су ученици школе, процењиваће се потреба за даљом
индивидуализацијом или иоп-ом. Новоуписане ученике посматрати, прикупљати податке од свих
релевантних извора и на основу тога планирати даље кораке,о индивидуализацији или иоп-у.

10.11.3.План израде ИОП-а

Испитивање детата уписаног у школу
У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за
доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Ако додатна
подршка захтева финансијска средства, упућује писмени захтев изабраном лекару надлежног дома
здравља за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке
које утврђује интерресорна комисија.
Прикупљање података и формирање документације о ученику
Сви запослени у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама имају обавезу да
прете развој и напредовање деце и ученика у току учења и развоја вештина за учење, социјалног
развоја, развоја комуникације и самосталности.
Ако се у том поступку утвди да дете или ученик не остварује очекиване исходе образовања
и васпитања или су резултати које ученик остварује значајно изнад нивоа општих и посебних
стандарда, приступа се прикупљању података, ради формирања неопходне документације за
пружање одговарајуће подршке у образовању и васпитању.
Ти подаци се прикупљају из различитих извора (од родитеља, односно старатеља детета
или ученика, стручњака ван образовне установе који добро познаје дете, односно ученика, од
вршњака и самог детета, односно ученика, на начин на који је то могуће), при чему се користе
различите технике (систематско посматрање активности детета, односно ученика у различитим
ситуацијама, тестирање, као и интервјуисање и попунавање упитника од стране ученика и других
који познају дете, односно ученика). Медицински налази су, по потреби, саставни део
документације.
На основу прикупљених података и документације стручни сарадник координира израду и
у сарадњи са наставником,одељењским старешином израђује педагошки профил ученика.
Педагошки профил
Педагошки профил садржи опис образовне ситуације ученика и основ је за планирање
индивидуализованог начина рада са дететом, односно учеником.
171

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
Полазна основа за израду образовног или педагошког профила јесте Закон о основама
образовања и васпитања Овим и сличним члановима Закона дефинисана су постигнућа ученика
која се могу разврстати у четири категорије:
 Вештине учења како се учи;
 Социјалне вештине;
 Комуникацијске вештине;
 Самосталност и брига о себи.
Педагошки профил је концизан и прецизан опис ученика који ће обезбедити да се
идентификују и процене јаке стране ученика и његове потребе за подршком у образовању.
Идентификовање јаких и слабих страна ученика помажу тиму за пружање додатне подршке да
планира потребе за подршком, као и врсте интервенција и ресурсе који ће омогућити напредак у
образовању.Подаци у профилу се износе јасним, концизним и разумљивим језиком објективних
чињеница, и морају се избегавати претпоставке, интерпретације, стручни термини и сл.
У оквиру одељка о вештинама учења и како се учи, прикупљају је подаци о:
 општим школским постигнућима – на пример: Има ли области/предмета где су ученикова
постигнућа добра или изнадпросечна?; Да ли је учениково напредовање видно спорије или
да ли су његова постигнућа значајно нижа од постигнућа вршњака која се очекују у области
коју посматрамо?; Да ли се потребе ученика значајно разликују од типичних вршњачких
потреба?
 текућем владању вештинама мишљења – на пример: разумевање прочитаног текста,
аритметичко мишљење, решавање проблема у односу на свој узраст / стандарде;
интересовања, посебне вештине и компетенције и сл.
 мотивацији ученика, представи о себи као особи која учи или ученику, ставови према
школовању.
 да ли ученик има сметње и да ли уочена сметња(е) лоше утиче на ученикова образовна
постигнућа?
У области социјалних вештина, прикупљају се информације о:
 учениковим односима са другим људима - на пример: развој и одржавање
социјалних контаката и односа, понашање према вршњацима и одраслима,
поштовање општих правила и сл.
 способност личног прилагођавања различитим социјалним контекстима (слика о
себи, ставови, сналажење и сл.)
 школска пријатељства, као и врсте и начини игре/забаве са вршњацима (однос према
заједничким правилима, специфичне реакције и сл.)
 (у појединим ситуацијама) социјалне вештине/компетенције могу да укључе и начин
поздрављања других особа, начин узимања речи током разговора, вештине
одржавања разговора и сл.
У области комуникације, прикупљају се подаци о:
 модалитетима (каналима) комуникације које ученик користи да прими информације
од других и да да информације другима;
 евентуалном постојању сметњи везаних за слух, вид, говор или други вид
комуникације (укључујући и невербалну), које утичу на његово укључивање и
учешће у образовању;
 да ли ученик у потпуности влада језиком на коме се школује (и језиком већинске
групе) или има тешкоће које утичу на његово укључивање у образовни процес?
Кад је у питању самосталност и брига о себи, прикупљају се подаци о:
 начину обављања дневних обавеза и активности које се тичу учениковог
учествовања у образовању;
 евентуалном постојању сметњи везаних за самостално кретање и обављање дневних
обавеза и да ли уочене моторичке, физичке и/или чулне сметње утичу на његово
укључивање и учешће и напредовање у образовању.
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укупном здравственом стању ученика тј. да ли ученик има текућих здравствених
тешкоћа (постојање адекватне медицинске документације) и да ли оне утичу на
укључивање у образовни процес или напредак у савладавању редовног школског
програма?
Као последња област, прикупљају се подаци о утицају спољашњег окружења за учење,
односно подаци о породичним и другим условима који могу да утичу на учење и напредовање
ученика.
На основу педагошког профила, идентификују се приоритетне области и потребе за
подршком детету у образовно-васпитној установи.


Индивидуализован начин рада
На основу педагошког профила ученика утврђују се:
а) подручја у којима постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању и
б) планира се отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) у
образовно-васпитном, односно васпитно-образовном раду.
Отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) у
установи остварују се путем:
 прилагођавања простора и услова у којима се одвија настава у школи (отклањање физичких
баријера, осмишљавање додатних и посебних облика активности, израде посебног
распореда активности итд.);
 прилагођавања метода рада, наставних средстава и помагала и дидактичког материјала, а
посебно приликом увођења нових садржаја, начина задавања задатака, праћења брзине и
темпа напредовања, начина усвајања садржаја, провере знања, организације учења,
постављања правила понашања и комуникације.
Планиране мере за отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован
начин рада) у установи, уписују се у Образац 1 који је одштампан уз Правилник о ближим
упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање
Право на ИОП
Право на ИОП има свако дете и ученик које има потребу за додатном под ршком у
образовању и васпитању због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању
у васпитно-образовном или образовно-васпитном раду, ако те тешкоће утичу на остваривање
општих исхода образовања и васпитања, а нарочито ако дете, односно ученик:
 има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења, или проблема у понашању и
емоционалном развоју);
 има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или
вишеструке сметње);
 потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски,
културно, језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно
социјалној установи);
 из других разлога остварује право на подршку у образовању.
 ученик са изузетним способностима који стиче основно и средње образовање и васпитање.
Предлог за утврђивање права на ИОП
Ова предлог може да покрене стручни тим за инклузивно образовање, а на основу порцене
потреба за ИОП-ом коју може да да:
 одељењски старешина
 наставник/ица
 стручни сарадник/ица
 родитељи
Када покретач иницијативе није родитељ, школа је дужна да писаним путем обавести
родитеље или старатеље да је овај предлог покренут.
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Стручни тим за инклузивно образовање покреће предлог за доношење ИОП -а ако дете,
односно ученик не постиже исходе образовања, односно опште и посебне стандарде постигнућа
због сметњи у развоју и инвалидитета, или ако би ученик, због његових изузетних способности,
могао да постигне или већ постиже резултате који су изнад нивоа општих и посебних стандарда.
Предлог садржи образложене разлоге за покретање предлога за утврђивање права на ИОП, као и
доказе о претходно организованом индивидуализованом начину рада са дететом, односно
учеником.
Родитељ, односно старатељ својим потписом потврђује да је у потпуности упознат са
покретањем предлога за утврђивање права на ИОП, разлозима за његово покретање и да је
сагласан да се приступи изради ИОП-а.
Изузетно, ако родитељ, односно старатељ не да сагласност за израду ИОП-а, ни након
предузетих мера од стране стручног сарадника, васпитача детета, односно наставника ученика или
стручног тима за инклузивно образовање, ради заштите детета, односно ученика, примењује се
индивидуализовани начин рада, без ИОП- а.
Садржај ИОП-а
ИОП је писании документ установе, којим се планира додатна подршка у образовању и
васпитању детета, односно ученика ако претходно прилагођавање и отклањање физичких и
комуникацијских препрека нису довеле до остваривања општих исхода образовања и васпитања,
односно до задовољавања образовних потреба ученика са изузетним способностима.
ИОП садржи:









личне податке и кратак опис развоја и образовне ситуације детета, односно ученика
циљ образовно-васпитног рада, односно промену која додатном подршком треба да се
достигне у подручју у којем се планира додатна подршка
операционализован опис подршке кроз низ појединачних активности односно корака и
њихов редослед на часовима у одељењу, као и опис и распоред рада изван групе, односно
одељења када је то потребно;
посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете у
школи, односно исходе тих активности које кроз поступан процес доводе до циља додатне
подршке;
лица која ће пружати подршку током реализације појединачних планираних активности;
временски распоред, трајање, односно учесталост за сваку меру подршке у току планираних
активности.

ИОП може да се донесе за део или област у оквиру наставног предмета, један наставни предмет,
групу наставних предмета или за све садржаје, односно наставне предмете за разред који ученик
похађа, као и за ваннаставне активности.
Врсте ИОП-а
ИОП може да буде:
 по прилагођеном програму у коме се прецизно планира циљ пружања подршке која се
односи на прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи, прилагођавање
метода рада, уџбеника и наставних средстава током образовно-васпитног процеса;
активности и њихов распоред као и лица која пружају подршку- ИОП1
 по измењеном програму у коме се, осим већ наведеног, прецизно планира прилагођавање
општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа
ученика у односу на прописане и прилагођавање садржаја за један, више или за све
предмете-ИОП2
 обогаћен и проширен програм који се примењује за ученике са изузетним способностимаИОП3
Доношењу ИОП-а са измењеним програмом, односно прилагођеним посебним стандардима
постигнућа, претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а са прилагођеним програмом, као и
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мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и
социјалном подршком детету и ученику.
Израда и доношење ИОП-а
Након добијања писане сагласности родитеља, а на основу предлога стручног тима за
инклузивно образовање директор установе формира тим за пружање додатне подршке детету или
ученику.
У школи, тим за пружање додатне подршке ученику чине:
 одељенски старешина,
 предметни наставник,
 стручни сарадник,
 родитељ, односно старатељ детета,
 у складу са потребама детета и педагошки асистент, односно стручњак ван школе, на
предлог родитеља, односно старатеља.
Овај тим израђује ИОП. Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење ИОП-а.
Стручни тим за инклузивно образовање установе доставља ИОП педагошком колегијуму на
усвајање.
Примена ИОП-а
ИОП се остварује у оквиру заједничких активности у групи предшколске установе, односно
у одељењу школе. Наставник при планирању свог рада у групи, односно одељењу, укључује мере
и активности предвиђене ИОП-ом.
Изузетно, према потребама детета, односно ученика, а на основу одлуке тима за пружање
додатне подршке ученику, ИОП може да се остварује и ван одељења у школи.
У току примене ИОП-а у установи активно учествују сви чланови тима за пружање додатне
подршке детету, односно ученику.
Ако примена ИОП-а захтева финансијска средства, установа упућује писмени захтев
интерресорној комисији за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном
подршком детету или ученику.
Оцењивање ученика за које је израђен ИОП, полагање завршног испита
Ученик који стиче образовање у току примене ИОП-а оцењује се према ИОП-у, а у складу
са прописом о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању. Завршни
испит, односно матуру полаже у складу са прописом о програму завршног испита, односно
матуре, уз неопходна прилагођавања која предлаже и образлаже тим за пружање додатне подршке
ученику, а у складу са ИОП-ом.
Вредновање и измена ИОП-а
Вредновање ИОП-а врши се ради процене остварености циљева утврђених ИОП-ом. Оно
може бити:

Спољашње кога врши просветни саветник, односно саветник – спољни сарадник у току
стручно-педагошког надзора. У оквиру вршења стручно-педагошког надзора утврђује се
испуњеност услова у поступку доношења ИОП-а, вреднује се садржај и примена ИОП-а.

Вредновање ИОП-а унутар установе врши се кроз самовредновање стручног тима за
инклузивно образовање и тима за пружање додатне продршке детету, односно ученику,
према унапред утврђеној динамици у ИОП-у и према указаној потреби, у првој години уписа
тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта, односно радне
године. Резултати вредновања обавезно се достављају стручном тиму за инклузивно
образовање и педагошком колегијуму.
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На основу резултата вредновања ИОП-а тим за пружање додатне подршке детету односно
ученику израђује предлог измене и допуне односно прилагођавања ИОП-а потребама детета
односно ученика.
Измена ИОП-а врши се у складу са напретком и развојем детета, односно ученика: ако
постигне планиране резултате пре очекиваног рока или не постиже очекиване резултате, односно у
другим случајевима када настану промене у понашању детета и његовом окружењу.
Подаци о резултатима вредновања ИОП-а саставни су део документације која прати ИОП.
На основу вредновања, уз сагласност стручног тима за инклузивно образовање, педагошки
колегијум доноси одлуку о даљој примени, изменама и допунама ИОП-а или престанку потребе за
ИОП-ом, на предлог тима за пружање додатне подршке.
Одлука о наставку спровођења ИОП-а доноси се ако се утврди да планиране активности
одговарају потребама детета, односно ученика, или да се резултати могу очекивати након
одређеног периода рада. Време спровођења ИОП-а може се продужити, уз сагласност родитеља,
односно старатеља детета, или ученика.
Одлука о престанку потребе за ИОП-ом доноси се ако се утврди да се даљи напредак
детета, односно ученика може остваривати применом индивидуализованог начин

10.12. Програми и активности којима се развијају способности за решавање
проблема, комуникација, тимски рад самоиницијатива и подстицање
предузетничког духа
Кроз активности стручних већа формираних на нивоу школе, рад одељенских заједница, сарадњу
са родитељима, рад психолошко – педагошке службе, активности ученичког парламента, и
систематску интеграцију свих активности образовно васпитног рада на свим нивоима; као и кроз
наставне садржаје појединих наставних предмета (психологија, грађанско васпитање), школа ће
настојати да у континуитету развија: сарадничку комуникацију, узајамно активно слушање свих
учесника у образовно – васпитном раду установе и тимски рад са циљем развијања ефикасног
решавања проблема и превенције нежељених облика понашања.








Унапређивање развоја сарадничке, ненасилне комуникације. Активно, пажљиво слушање другог у
комуникацији и тумачењу критике. Изражавање својих опажања, осећања и потреба, представљање
јасних захтева без оптуживања и критиковања и пребацивања одговорности за њих на другу особу.
Конструктивно одговарање на критику
- настава грађанског васпитања, активности одељењских старешина, организатора групног рада
(наставника, руководилаца секција...) и одељењских група
Познавање невербалне комуникације и њених особености
- разговори и предавања на часу одељењског старешине
Динамика сукоба, стратегија и стилови понашања у сукобу и конструктивно решавање сукоба
- активности педагога Школе, одељењских старешина и група ученика
Прихватање личних проблема као кризе која представља шансу за развој.Изграђивање и коришћење
ефикасних начина за решавање проблема
разговори и предавања на часу одељењског старешине
Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и механизми превазилажења; изграђивање контроле и
социјалне подршке
активности педагога Школе, одељењских старешина и ученика
Превенција агресивног понашања

- учење по моделу, кроз наставу и ваннаставне активности, активности едукованих ученика,
активности педагога Школе, директора, одељењских старешина


Ризична понашања: зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија) – превентивна активност
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- активности едукованих ученика, активности педагога Школе, одељењских старешина,
одељењских заједница, наставе екологије, Еколошке секције, друштвено-користан рад.

Програмски садржај
- слободно изражавање својих опажања,
осећања и потреба, представљање јасних
захтева без оптуживања, критиковања и
пребацивања одговорности на друге;
конструктивна критика и одговарање на
критику.
- Прихватање личних проблема као изазова
за њихово решавање и развој; изграђивање и
коришћење ефикасних начина за решавање
проблема (основ - РЕБТ)
- Стрес, извори, утицаји, стилови суочавања
и механизми превазилажења, изграђивање
коннтроле и социјалне подршке
- Суочавање са неуспехом; развијање и
јачање личне контроле и истрајности.
- асертивни тренинг, јачање самопоштовања,
неутрализација ансксиозности

Носиоци реализације
педагог, наставник
психологије
одељенске старешине
(са ученицима)

Активности
излагање, дискусија,
практична
реализација

педагог (са ученицима)

саветодавна
активност

педагог, наставник
психологије, одељенске
старешине (са ученицима)
педагог, наставник
психологије,, предметни
наставници (са ученицима)
педагог, наставник
психологије, (са
ученицима)

предавања, дискусије

саветодавна
активност
предавања, дискусије,
саветодавна
активност

- ненасилна комуникација, активно
слушање, конструктивно решавање
проблема, компромис

педагог, наставник
психологије, (са
ученицима и запосленима)

- анализа послова свих запослених у школи
са циљем развијања боље комуникације и
узајамног разумевања

педагог, наставник
психологије, (са
запосленима)

- јачање тимског рада кроз прецизирање
упоредних и паралелних активности у групи
у сврху остваривања групних циљева
- подстицање самоиницијативе код ученика
и наставника са циљем доприноса
унапређењу ОВ рада
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дискусије,
саветодавна
активност
аналитичкоистраживачки рад

педагог, наставник
психологије, (са
Тимовима)
педагог, наставник
психологије,, одељенске
старечине, ученички
парламент

пројекти
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10.13. Програм допунске додатне и припремне наставе
Додатну наставу школа остварује за ученика који постиже изузетне резултате или показује
интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета.
Допунску наставу школа остварује са ученицима који имају тешкоће у савладавању програма из
појединих предмета или са ученицима који желе да унапреде постигнућа у одређеној наставној
области.
Ученик је обавезан да остварује допунску наставу ако се процени да је то потребно.
Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на полагање разредног
испита, и за ванредног ученика.
Припремна настава остварује се и за ученика који је упућен на полагање поправног испита, у
обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на који је упућен на
поправни испит.
Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и завршних испита у
обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета из којих се полаже матурски,
односно завршни испит.
За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који су укључени у редован систем
образовања и васпитања, остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним образовним
планом.
Сваки наставник ће према свом решењу о 40-то часовној радној недељи планирати и спроводити
допунску, додатну и припремну наставу.
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11.

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

11.1. Програм стручног усавршавања наставника
С обзиром да васпитно-образовни рад мора да прати нова достигнућа и научно-технолошке
промене, неопходно је перманентно усавршавање особља које се бави образовно-васпитним
радом, па је Школа у том смислу дужна да обезбеди услове за стручно усавршавање наставника,
стручних сарадника и сарадника у настави.
Стручно усавршавање радника обухватиће стручне, педагошко-психолошке и дидактичкометодичке садржаје а оствариваће се на различите начине, у школи и у одређеним друштвеним
институцијама за образовање и васпитање.
Индивидуално усавршавање је законска обавеза сваког наставника. Зато школска
библиотека и ове године треба да буде снадбевена неопходном стручном литературом и
часописима који ће бити доступни свим наставницима.
У току ове школске године Школа ће омогућити свим наставницима присуство на
семинарима, смотрама и изложбама, као и свим другим манифестацијама које буду организоване.
Стручно усавршавање у оквиру Наставничког већа, као стручног органа огледаће се у
реализацији предавања која ће бити намењена свим члановима наставничког већа.
Поред стручног усавршавања у школи, биће омогућено свим наставницима да присуствују
семинарима које буде организовало Министарство просвете.
План СУ за сваког професора се налази код педагога школе и биће приложен као анекс
Годишњем плану рада Школе.
Стручна већа
У оквиру сваког већа планирани су начини усавршавања чланова већа. Већа имају обавезу
креирања тема и курсева стручног усавршавања која реализују у току школске године, а нека већа
имају испланирано усавршавање кроз примену савремних метода у настави. Такође у плану рада
већа је и огледни час.
Рад са приправницима
Поред обавезног одређивања ментора приправницима и менторског рада, значајну помоћ
припреми приправника пружају психолог, педагог, секретар, директор и Организатор практичне
наставе. Ова помоћ се реализује кроз свакодневне контакте и саветовања, али и директну
припрему за полагање појединих делова стручног испита.
Семинари
У школској 2020/21. години планирају се стручна усавршавања, у зависности од
материјалних средстава која може да обезбеди локална самоуправа и евентуални спонзори. Сви
професори су обавезни да присуствују на републичким семинарима и предавањима конкретних
предмета.
Поред свих напред планираних облика, сваки наставник ће се индивидуално усавршавати,
пратећи стручну литературу и часописе, достигнућа науке и технике и учествовати на семинарима
које организују стручна друштва и факултети.
Сви наставници су упознати са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању
звања наставника, васпитача и стручних сарадника. („Службени гласник РС“, бр. 48/18), и
могућностима свог личног напредовања у струци.
Име и презиме
наставника
Авдић Мусић
Далида
Башовић
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Назив семинара
Модели комуникације у онлајн
окружењу
Републички семинар о настави

Компетенцијаброј сати
К4-20

338(електронски)

К2-24

815

Каталошки број
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Мевлудин

Башовић Садија

Брајовић Станко
Брзаковић Срђан

Василић Ђорђе

Гујаничић Иван

Гујаничић Срећко

Дилпарић Јелена

Ђенадић Драгиша

Јаковљевић Душко
Јаџић Снежана
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физике
Демонстрациони огледи и
експерименталне вежбе
Од самовредновања до екстерног
вредновања
Настава и учење француског језика

K1-8

783

K4-8

639

K1-24

865

Педагошка радионица за професоре
француског језика
Стручно библиотечкоинформациони рад
Школски библиотекар у
савременом окружењу
Зимски семинар за наставнике
математике, рачунарства и
информатике
Модели комуникације у онлајн
окружењу
Модели комуникације у онлајн
окружењу
Уређивање школског сајта и блога
коришћењем алата, софтвера и
метода савремених медија

K2-19

884

K1-8

1

K1-8

2

К1-16

242

К4-20

338(електронски)

К4-20

338(електронски)

К4- 32

341
(електронски)

Дигитализација школских процеса
и активности

К1,2,3-40

(електронски)

Обука професора француског језика
за испитиваче и за припрему
ученика за испите ДЕЛФ/ДАЛФ
Kритичко мишљење и
креативност у настави
филозофије
Филм и филмска анимација као
иновативно дидактичко
средство у курикулуму
Добра припрема за час, добар час
Пројектно орјентисана настава у
зеленим темама и мултимедији
Дигитализација школских процеса
и активности
Модели комуникације у онлајн
окружењу
CAМ – решења будућности –
Интелигентна високобрзинска
обрада
Државни семинар о настави
математике и информатике
Еволуциона теорија у пракси

К1-24

867

К1-8

222

К2-15

230

К2-32
К2-32

433(електронски)
563(електронски)

К1,2,3-40

(електронски)

К4-20

338(електронски)

К1-8

892

К1-16

345

К1-16

785

Образујмо и васпитајмо
децу/ученике да чувају животну

K3-8

821
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средину

Јовановић
Миленија

Практикум из молекуларне
биологије
Виртуелна туристичка агенција –
практична обука за агенцијско
пословање
Eдукација наставника за примену
програма Excel у финансијској
анализи
Учење о ратовима 90-тих на
просторима бивше Југославије
Учити о Холокаусту

K1-16

797

K1-8

901

K1-8

894

К1-16

226

К2-24
К2-8

229
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(Не)видљиво васпитање – углед,
атмосфера и идентитет школе у
функцији васпитања ученика
Трговина људима (децом)
превенција и едукација
Вештина владања собом –
асертивна комуникација
Интернет учионица
Идентификација предузетничке
идеје и израда бизнис плана
Модели комуникације у онлајн
окружењу
Veb – алатима до интерактивне
наставе
Интернет учионица

К3-16

12

К3-12

231

K4-16

99

K4-32
К1-8

630
910

К4-20

338(електронски)

K2-36

418

K4-32

630

Модели комуникације у онлајн
окружењу
Активни системи безбедности

К4-20

338(електронски)

К1-8

895

К1- 16
К4-20

287
338(електронски)

К1,2,3-40

(електронски)

K1-8

1001

K3-8

1021

К1-8

954

К3-16

982

Како побољшати рукопис
Коњокрад Никола

Мандић
Александра
Мартиновић
Перошевић
Милана

Младеновић
Драган

Ардуино и C++ програмирање
Модели комуникације у онлајн
окружењу
Мујагић Алија
Дигитализација школских процеса
и активности
Развијање физичких способности и
едукација ученика за добру физичку
форму током целог живота
Никачевић АлексаСистем праћења физичког развоја и
развоја моторичких способности у
настави физичког васпитања
Примена дигиталних уџбеника и
апликативних програма у процесу
ликовног васпитања и образовања
Никачевић Станкодеце и младих дидактичкометодички и технолошки аспекти
Мала школа позоришта
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Обућина Гина
Обућина Драгана

Обућина Љубомир

Пауновић Горан

Школски библиотекар у
савременом образовном окружењу

K1-8

2

Наставна секција из хемије
Интернет учионица
Модели комуникације у онлајн
окружењу

K2-12
К4-32
К4- 20

811
630
338(електронски)

К1-32

298

К1,2,3-40

(електронски)

К4-20

338(електронски)

К1-8

896

К1-8

795

Стрес у школи – превазилажење,
промена
Дигитализација школских процеса
и активности
Интернет учионица

К4-8

149

К1,2,3-40

(електронски)

К4-32

630

Подршка учењу и развој
интерактивних метода
Државни семинар о настави
математике и рачунарства Друштва
математичара Србије

K3-12

617

К1-16

345

К1,2-19.5

(електронски)

Комуникацијске вештине
наставника – тимски рад и
међупредметна сарадња

К4-8

1151

Хоризонтално учење/ усавршавање
наставника – ослонац за боља
постигнућа наставника

К4-8

649

K3-16

44

Основе веб дизајна – креативни
начин за развој ученика
Дигитализација школских процеса
и активности
Модели комуникације у онлајн
окружењу
Алтернативни погон моторних
возила
Осавремењавање знања о
геодиверзитету кроз наставу
географије

Поповић Милица

Поповић Винка

Рајић Милан

Ранђеловић
Небојша

Ракоњац Бранка

Дигитална учионица,дигитално
компетентан наставник, увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних материјала

Дигитализација школских прописа
Обука за лиценцу за директора
Наставник и ученик у процесу
каријерног вођења и саветовања
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Дуално образовање у служби
запошљавања младих

Рвовић Милош

(електронски)

Васпитни проблеми ученика и како K3-16
их превазићи

14

Креативни рад са ученицима на K3-16
превенцији
злоупотребе
психоактивних супстанци
Учење о ратовима 90-тих на
К1-16
просторима бивше Југославије

247

Учити о Холокаусту

К2-24

229

К2-8

180

К3-16

12

К3-12

231

K4-16

99

К1-16

226

К2-24
К2-8

229
180

К3-16

12

К3-12

231

K4-16

99

К1-16

345

К2-36

581

К1,2,3-40

(електронски)

К1-8

222

(Не)видљиво васпитање – углед,
атмосфера и идентитет школе у
функцији васпитања ученика
Трговина људима (децом)
превенција и едукација
Вештина владања собом –
асертивна комуникација
Учење о ратовима 90-тих на
просторима бивше Југославије
Учити о Холокаусту
Како побољшати рукопис

Савић Александар

Томашевић
Предраг

Туркмановић
Ћамил
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Конференција

Дигитализација школских процеса
К1,2,3-40
и активности
Развијање физичких способности и K1-8
едукација ученика за добру физичку
форму током целог живота
K1-8
Планирање и реализација садржаја
здравственог васпитања у настави
физичког и здравственог васпитања

Како побољшати рукопис
Ремовић Анђелка

2

(Не)видљиво васпитање – углед,
атмосфера и идентитет школе у
функцији васпитања ученика
Трговина људима (децом)
превенција и едукација
Вештина владања собом –
асертивна комуникација
Државни семинар о настави
математике и рачунарства Друштва
математичара Србије
Тестови знања – водич за израду и
примену
Дигитализација школских процеса
и активности
Критичко мишљење и креативност
у настави филозофије

1001

998

226
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Ћировић Миливоје

Ћировић
Радованка

Халиловић
Музафера

Хаџић Елвира

Чакаревић
Милунка

Чичић Ћамил

Говор као простор мишљења и
деловања – Реторичке основе
комуникативне заједнице
Модели комуникације у онлајн
окружењу
Стручни библиотечкоинформацони рад у школској
библиотеци – вођење библиотечке
статистике у складу са
националном законском
регулативом и међународним ISO
стандардима за библиотечку
статистику
Дигитализација школских процеса
и активности
Развој предузетничке идеје- како
препознати идеју и урадити бизнис
план
Ефикасно планирање и креирање
наставе вежби и блок наставе,
оријентисане
на
остваривање
циљева
Осавремењивање
знања
о
геодиверзитету
кроз
наставу
географије

К3-8

232

К4- 20

338(електронски)

К1-8

1

К1,2,3-40

(електронски)

К1-16

924

К1-8

908

К1-8

795

Образујмо и васпитајмо
децу/ученике да чувају животну
средину
Модели комуникације у онлајн
окружењу

К3-8

821

K4-20

338

К1-32

298

Дигитализација школских процеса
и активности
Школски библиотекар у
савременом образовном окружењу

К1,2,3-40

(електронски)

К1 – 8

2

Планирање наставе хемије –
смернице за квалитетну наставу

K1-8

796

Модели комуникације у онлајн
окружењу

K4-20

338

К2-24

332

К1-24
K4-32
K4-20

833
630
338

К4-16

100

Основе веб дизајна – креативни
начин за развој ученика

Цртање на рачунару – AutoCAD

Чоловић Драгана

Шапоњић Марина
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Републички зимски семинар,
Интернет учионица
Модели комуникације у онлајн
окружењу
Вештина комуникације између
ученика и наставника као предуслов
напредовања ученика
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Матовић Цупара
Стана

Ефикасно дисциплиновањеприступи и технике
Вештине
за
адолесценцијупревенцију
злоупотребе
психоактивних
супстанци
и
ризичног понашања младих
Каријерно информисање ученика и
европски Europass алати за
представљање вештина и знања
Како
унапредити
процес
самоевалуације у области настава и
учење?

К3-8

27

К3-24

15

К3-12

36

К2-8

471

Семинар „Модели комуникације у онлајн окружењу“, К4, П1 (унапређивање дигиталних
компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у
реализацији образовно-васпитног процеса), 20 сати под бројем 338 у каталогу, уколико се буде
изводио на нивоу школе, посетиће и наставници који нису планирали тај семинар, а поводом
договора на седници Педагошког колегијума, одржане 23.06.2020. године

12. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
12.1 План реализације Програма сарадње са породицом
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика,
заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.
Програм сарадње са породицом реализује се кроз следеће области и садржаје:
Област сарадње

Информисање родитеља

Саветовање родитеља

Укључивање родитеља у
активности школе

Консултовање у доношењу
одлука око питања из
њихове надлежности
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Садржај сарадње
-Упознавање родитељаса
успехом и постигнућима
ученика
-Упознавање родитеља са
правима и обавезама
-Упознавање родитеља са
правилницима
- Саветодавни рад ПП службе
са родитељима
- Саветодавни рад секретара
-Укључивање родитеља у
Савет родитеља
-Укључивање у активности
које школа организује у складу
са могућностима
Учешће родитеља у раду
Савета родитеља и
општинском савету

Начин реализације

Носиоци
реализације

На родитељским
састанцима, Савету
родитеља, индивидуалним
састанцима, огласна табла
за родитеље, сајт школе

ОС, педагог,
секретар

Саветодавни разговори,
консултације,

Педагог,
секретар

Договор, организовање

ОС,
одговарајући
тимови

Разговор, договор,
разматрање

Директор,
секретар
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У школи постоје три облика сарадње са родитељима, односно старатељима ученика:
- Савета родитеља,
- родитељски састанаци и
- индивидуални састанци са родитељима.

План реализације програма сарадње са породицом детаљније је наведен у даљем тексту, у
оквиру сваког од ових облика сарадње.
12.1.1. Савет родитеља
Основни циљ сарадње Школе и родитеља огледа се у пружању помоћи родитељима за што
успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у реализацији
образовно-васпитних задатака школе.
Полазна основа сарадње су обавеза и настојање одељењског старешине да успостави што
ближе и чешће контакте са родитељима ученика. Прикупљајући податке о карактеристикама
физичког, емоционалног, интелектуалног и социалног развоја ученика, о њиховим
интересовањима и потребама, одељењски старешина упознаје и породичне прилике и услове
живота и рада ученика. На основу тих сазнања и података, уз консултације са члановима
одељењског већа, педагогом и директором, одељењски старешина ће моћи да изабере
најцелисходније поступке васпитног деловања, праћење и подстицање ученика.
Сарадња са родитељима оствариваће се кроз рад на одељењским и општим родитељским
састанцима, индивидуалним контактима и кроз рад Савет родитеља.
Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи. На
почетку школске године у септембру месецу на I родитељском састанку бира се по један члан из
сваког одељења првог разреда. Мандат престаје представницима за четврти разред из претходне
школске године. У школи има 18 одељења па ће Савет родитеља имати 18 чланова.
Савет родитеља предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовноваспитног рада, разматра услове за рад установе, даје сагласност на програм и организовање
екскурзије, врши избор агенције за реализацију екскурзије, разматра и друга питања утврђена
Сатутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и
стручним органима Школе. Начин рада утврђен је усвојеним Пословником.
Чланови Савета родитеља по одељењима су:
Име и презиме
Горица Пушичић
Бобан Васиљевић
Александар Лековић
Радојица Мићовић
Милинковић Ивка
Симановић Зорица
Батаковић Душко
Дробњаковић Миленко
Бошњаковић Радованка
Вижлина Србослав
Бранкица Гордић
Драган Грбовић
Чкоњевић Мирослав
Исак Дудић
Жељко Томовић
Фехима Ибишбеговић
Радојка Марјановић
Горан Друловић
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Представник одељења
I/1
I/2
I/3
I/4
II/1
II/2
II/3
II/4
II/5
III/1
III/2
III/3
III/4
III/5
IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
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Програм рада Савета родитеља
Време
реализације

Септембар

Новембар

Фебруар

Јун

Активности/ теме
Конституисање Савета родитеља
Избор председника и секретара Савета
родитеља,записничара, доношење плана рада
Разматрање Годишњег извештаја и Годишњег
плана рада за текућу школску годину
Избор осигуравајућег друштва за осигурање
ученика
Предлагање представника и његовог заменика за
локални савет родитеља
Предлагање свог представника за све обавезне
тимове установе
Рад у отежаним условима услед пандемије Ковид
19
Безбедност и здравље на раду
Коришћење платформе Мајкрософт тимс у
настави
Текућа питања
Успех ученика на крају првог класификациног
периода
Мере за побољшање успеха и дисциплине
Проблеми у раду
Комбиновани модел наставе, непосредни рад и
рад на дљину
Рад у отежаним условима
Успх ученика на крају првог полугодишта
Мере за побољшање успеха и дисциплине
Могућност извођења ђачке екскурзије
Друга актуелна питања
Реализација свих облика образовно-васпитног
рада у школи (анализа)
Успех ученика на крају школске године
-

Август

Током
године
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Разматрање извештаја о самовредновању
рада школе
- Разматрање извештаја о остваривању
развојног плана на годишњем нивоу
- Разматрање извештаја о матурским
испитима
- Разматрање извештаја о остваривању
програма екскурзије
- Усвајање Извештаја о раду Савета
родитеља
- Разматрање и праћење услова за ра
установе, безбедност и заштиту ученика

Начин
реализације

Извршиоци

Анализа,
дискусија,
предлози

Директор
Савет родитеља
Секретар

Предлози,
дискусија

Директор
Председник
Стручни сарадник
Секретар

Дискусија,
анализа

Директор
Председник
Секретар

Предлози,
дискусија

Директор
Председник

Разматрање,
дискусија,
предлози

Директор
Председник
Стручни сарадник

Разматрање,
дискусија

Директор
Председник
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-Начини праћења реализације програма Савета родитеља и носиоци праћења: секретар и
стручни сарадници
- Анализа остварености плана и програма Савета родитеља вршиће се у оквиру анализе
реализације Годишњег плана рада школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носилац
активности је секретар школе. Анализа рада реализоваће се и кроз дискусију на самој седници
Савета родитеља.
- Записник о раду Савета родитеља води родитељ изабран за записничара на првој седници
Савета родитеља за ову школску годину.
12.1.2. Родитељски састанци
Родитељски састанци ће се одржавати према годишњем плану рада школе и разредних
старешина. Родитељски састанци се реализују на два начина:
- САСТАНЦИ СА РОДИТЕЉИМА
- ИНДИВИДУАЛНИ САСТАНЦИ
Носиоци
Време
Начин
Активности/теме
реализареализације
реализације:
ције
-Информисање родитеља о преласку школе на Упознавање ОС
Септембар,
комбиновану наставу и коришћење платформе
разговор,
октобар
Упознавање са организацијом рада школе, календаром договор,
образовно-васпитног рада за текућу школску годину, Избор,
Правилима кућног реда, деловима Годишњег плана рада гласање
школе који су интересантни за родитеље, Правилима о
понашању ученика, запослених и родитеља ученика
школе;
-Избор представника родитеља за Савет родитеља
Школе;
-Договор са родитељима о међусобној сарадњи,
терминима индивидуалних разговора и инсистирање на
правовременом обавештавању школе о разлозима
одсуствовања ученика са наставе
-Упознавање родитеља са Правилником о правима,
обавезама и одговорности ученика и васпитним и
васпитно-дисциплинским мерама;
-Истицање значаја благовременог праћења рада и
напредовања ученика у циљу превентивног деловања или
предузимања одговарајућих мера у ситуацијама које то
изискују;
-Упознавање родитеља са организацијом допунског и
додатног рада са ученицима и сугестије родитеља за
укључивање ученика;
-Упознавање са Планом и програмом образовања за
текућу школску годину;
-За завршне разреде: Упознавање родитеља са начином
полагања матурског и завршног испита;
-Упознавање и договор о организовању екскурзије.
-Понашање ученика у школи
Разговор,
ОС
Новембар
-Анализа успеха ученика на првом класификационом упознавање
периоду, уочавање наставних предмета из којих је успех
најлошији ради предузимања мера за побољшање успеха;
-Анализа изостајања ученика, посебно неоправданих
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Време
реализације

Фебруар

Март-април

Мај-јун

Носиоци
реализације

Активности/теме

Начин
реализације:

изостанака и изречене васпитне и васпитнодисциплинске мере;
- Упознавање родитеља са Посебним протоколом за
заштиту
ученика
од
насиља,
злостављања и
занемаривања и Програмом за заштиту
-Предавање за родитеље везано за оснаживање родитеља
и породице у превенцији употреба дрога код ученика
- Презентација извештаја о самовредновању рада школе
за школску 2017/2018.
-Осврт на остварену сарадњу породице и школе и
учесталост индивидуалних разговора са родитељима;
-Договор са родитељима о пружању помоћи ученицима у
планирању дневних школских обавеза;
-Указивање на нужност проширивања знања родитеља из
области педагогије, развојне психологије и друго;
-Организовање екскурзије;
-За разреде - одељења која су реализовала екскурзију:
упознавање родитеља са извештајем о извођењу
екскурзије.
-Понашање ученика
-Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта;
-Упознавање родитеља са мерама за побољшање успеха и
сугестије родитеља;
-Однос према школским обавезама и изреченим
васпитним и васпитно-дисциплинским мерама;
-Однос ученика према школској имовини и материјална
одговорност ученика;
-Истицање значаја професионалне оријентације ученика
и благовременог планирања свог професиоанлног развоја
-Анализа укључености ученика у допунски и додатни рад
и ефекти тог рада.
-Разговор о захтевима који до краја школске године стоје
пред ученицима и организовању екскурзије
-Анализа успеха ученика на трећем класификационом
периоду;
-У завршним разредима- упознавање родитеља са
организацијом полагања завршног и матурског испитa.
-За разреде - одељења која су реализовала екскурзију:
упознавање родитеља са извештајем о извођењу
екскурзије.

Разговор,
упознавање

ОС

Разговор,
упознавање

ОС

Упознавање

ОС

12.1.3. Индивидуални састанци са родитељима

Распоред индивидуалних састанака одељењског старешине са родитељима ученика, налази
се на огласној табли школе
Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора
и органа школе, неоправдано изостане са наставе 5 часова, односно који својим понашањ ем
угрожава друге у остваривању њихових права , појачава се васпитни рад уз учешће родитеља,
односно старатеља и то стручним радом одељењског старешине, педагога , посебних тимова, а
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када је неопходно и са установама социјалне и здравствене заштите, а све у циљу позитивне
промене понашања ученика. Пружање додатне образовне подршке биће организовано за све
ученике којима буде потребна. Родитељи ученика који имајувише од три недовољне оцене биће
позивани на разговоре са одељенским старешинама и педагогом. Ради организовања тимског рада
и пружања адекватне подршке конкретном детету, укључиће се родитељи/старатељи.
У оквиру школе постоји и Тим за заштиту ученика од насиља. Број телефона и имена
чланова тима се налазе на огласној табли, тако да ће родитељи и ученици увек знати како и коме
могу да пријаве проблем везан за безбедност ученика у школи и да добију помоћ.

12.2. Сарадња са друштвеном средином
Културна делатност школе је манифестација целокупног васпитно-образовног рада који се
остварује у њој, чиме се школа афирмише као културни центар и фактор културне трансмисије у
којој долази до узајамног утицаја средине и школе.
Успостављена је ближа сарадња са:
Градском библиотеком ради размене књижног фонда, позајмљивање књига на читање и



уопште ради потпунијег задовољења интереса корисника обе библиотеке;
Домом културе у циљу узајамне помоћи при одабиру ученика за аматерско позориште,



пружању помоћи раду курса за стране језике, заједничког наступа у организовању јавних трибина
итд.;
Спортским организацијама, друштвима и клубовима за планирање коришћења спортских



објеката, спортских сала, стадиона ФК "Златар", спортских терена, организовање рекреације,
такмичења у природи и др.;


Редакцијама локалних медија, радио Златар, као и са Варошким новинама, ТВ Златар



Канцеларијом за младе



Другим средњим школама ради размене искустава и заједничког наступања у презентовању
резултата у свим областима деловања;
Црвеним крстом који организују добровољно давање крви



Сарадња ће се вршити са привредним и не привредним предузећима у Опшини Нова Варош и
локалном самоуправом у Новој Вароши.

13. ПЛАН ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ
13.1. Праћење реализације садржаја по наставним предметима
Поред овог Годишњег плана рада (чији су саставни део планови свих стручних већа, секција
и других активности у Школи) и Глобалних и оперативних планова наставника (чију реализацију
констатују сами наставници на својим примерцима планова) евиденција се води и у Ес дневнику
од стране одељењских старешина..
Праћење реализације садржаја по наставним предметима врше одељењска већа, стручна
већа, педагог, Организатор практичне наставе и директор Школе. Увид се остварује на седницама
одељењских већа (констатовањем стања у Ес дневнику, а на основу изјава одељењских старешина
и предметних наставника), стручних већа (на основу извештаја професора и непосредног увида
председника стручних већа у рад чланова већа), увидом у вођење педагошке документације
(Глобалне и Оперативне планове рада наставника и Ес дневник) од стране Организатора
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практичне наставе и педагога, као и посетом часовима професора које реализују директор,
Организатор практичне наставе и педагог Школе. На седницама одељењских већа констатују се,
евентуална, одступања и предлажу и усвајају мере за решавање насталих проблема.

13.2. Праћење реализације осталих активности
Реализацију осталих активности у Школи врше Организатор практичне наставе, педагог,
стручна већа, одељењска већа, Педагошки колегијум и Наставничко веће. На основу анализа
Организатора практичне наставе, педагога и сопствених анализа наведени органи доносе одлуке о
унапређивању и, евентуалном, отклањању неправилности и пропуста у остваривању наведених
активности.

13.3. Утврђивање резултата рада
Утврђивање резултата рада Школе у целини врши се периодично (по класификационим
периодима). Анализу врше директор и Организатор практичне наставе уз активно учешће
одељењских већа, Наставничког већа, Педагошког колегијума, педагога. Поред упоређивања
остварених резултата одељења и разреда у текућој школској години врше се и упоредне анализе у
односу на претходне школске године. Ове анализе представљају полазиште за предлагање и
доношење одлука и мера за побољшање успеха и смањивање изостанака. Одлуке и мере доносе
органи предвиђени Статутом Школе, а на предлог директора Школе.
Појединачни успех ученика прате, пре свих, одељењски старешина и одељењско веће. Са
појединачним успехом упозанају се родитељи ученика на родитељским састанцима и у
непосредном разговору . Уз сарадњу са педагогом, Организатором практичне наставе и
директором предлажу се мере за побољшање успеха и решавају актуелни проблеми у току
школске године.

13.4. Задужења за праћење и реализацију програма рада
Директор Школе
• врши надзор и прати законитост извршења донетих одлука,
• руководи радом Школе,
• координира рад свих запослених у Школи,
• одлучује о значајним питањима из области финансија, права, организације рада и прати
материјално-финансијско пословање,
• одговоран је за кадровску политику Школе,
• прати реализацију планираних послова у настави,
• иницира и прати иновације и унапређивање педагошког рада,
• прати стручно усавршавање професора,
• у сарадњи са Организатором практичне наставе прати реализацију свих облика наставе и
ваннаставних активности,
• прати остваривање Програма васпитног рада Школе,
• сарађује и прати рад одељењских старешина и председника одељењских заједница ученика,
• координира и прати рад стручних већа,
• у сарадњи са педагогом Школе прати и анализира успех и изостајање ученика,
• води седнице и стара се о извршавању донетих одлука Школског одбора, Наставничког већа,
Педагошког колегијума, и др,
• заступа Школу и сарађује са одговарајућим институцијама, а посебно Министарством просвете,
ради остваривања Плана и програма рада Школе.
Организатор практичне наставе
• прати рад стручних већа,
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• прати педагошку документацију – е дневник, матичне књиге, планове и програме и др,
• координира и прати рад одељењских старешина,
• прати и анализира реализацију допунске наставе, додатне наставе и ваннаставних активности,
• организује и прати дежурства ученика,
• прати остваривање дежурства професора,
• прати рад одељењских заједница,
• прати остваривање јавних и културних делатности Школе,
• припрема и обрађује извештаје о резултатима рада Школе,
• прати рад професора приправника и њихових ментора.
Педагог Школе
• прати остваривање васпитне функције Школе кроз рад: секција, здравствене и менталнохигијенске заштите, друштвено-корисног и хуманитарног рада и др,
• прати рад приправника,
• прати рад одељењских старешина,
• прати и анализира изостајање ученика,
• прати реализацију додатне наставе,
• прати стручно усавршавање професора,
• организује и прати сарадњу Школе са родитељима ученика,
• прати реализацију планираних седница Педагошког колегијума,
• сарађује са Школским одбором,
• припрема извештаје о психолошко-педагошким делатностима Школе,
• прати рад Ученичког парламента,
• прати реализацију редовне наставе кроз посете часовима и саветодавни рад,
• реализује и анализира самовредновање рада Школе,
• учествује у раду Актива за школско развојно планирање,
Секретар Школе
• прати реализацију одлука Школског одбора и стручних органа Школе у домену законских
прописа,
• помаже директору у праћењу вођења педагошке документације,
• прати реализацију програма рада: административног пословања Школе.
• стара се о хигијенско-техничким условима рада Школе.

Руководиоци стручних већа
• прате остваривање садржаја наставних планова и програма,
• прате остваривање блок наставе,
• координирају рад на реализацији писмених задатака и вежби, методологији оцењивања у
сарадњи са директором, Организатором практичне наставе и педагогом,
• прате припрему и реализацију огледних часова,
• контролишу рад секција у оквиру свог већа.
Одељењске старешине
• воде уредно и благовремено педагошку документацију ученика,
• прате резултате рада ученика у настави и другим активностима,
• прате реализацију фонда рада свих облика васпитно-образовног рада у одељењу,
• сарађују са родитељима,
• настоје да формирају здрав колектив одељења која воде,
• сарађују са стручним органима Школе.
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14. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
Маркетинг
Школске 2020/2021. године у Школи ће бити настављен рад на маркетингу, односно даљем
развоју и унапређивању угледа и имиџа Школе и њеној промоцији не само у локалној заједници
него и шире у Србији и целом региону. Посебна пажња ће се посветити сарадњи са родитељима, са
акцентом на унапређењу односа наставник-ученик-родитељ и успостављању што квалитетније
сарадње са друштвеном средином.
Највеће учешће у свим активностима очекујемо од наших ученика и наставника који ће
организовати културне, спортске и хуманитарне акције. Радићемо на традиционалним неговањем
и развијањем љубави и талента наших ученика не само према техници већ и према уметности,
књижевности, спорту и другим дисциплинама, промовишући њихову свестраност и таленат.
Школски сајт се редовно ажурира, уносимо нове информације које ће помоћи и нашим
ученицима али и промовисати школска дешавања и успехе наших ученика и наставника.
1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ: информација и приказивање делатности школе (сајт, изложбе,
прикази, трибине и сл.),
2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ: информације и приказивање делатности школе у средствима
јавног информисања за локалне и шире средине.
Локални листoви „Варошке новине“ редовно објављују прилоге из делатности школе: упис,
резултати такмичења из различитих области, разна културно-уметничка дешавања и остала
дешавања везана за школу, а која су значајна за јавност.
Локална телевизија „ Златар“ редовно обавештава о школским активностима.
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ПРОГРАМИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ/АНЕКС
1. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ НАСТАВНИКА
1.1. РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
1.2. ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
1.3. ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
14. ЛИЧНИ ПЛАНОВИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА
2. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
3. РАСПОРЕД ЧАСОВА
4. АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА
5. АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА

Директорка школе
Ракоњац Бранка
____________________
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