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    На  основу  члана  89.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања 

("Службени  гласник  РС".  бр.  72/09,  51/11  и  55/13)  Правилника  о  календару  

образовно-васпитног  рада  средњих  школа  за  школску  2014/2015.  годину   

("Службени  гласник  -Просветни  гласник  РС  бр.72/09, 52/11 и 55/2013 ) и члана 21. и 

36. став 2. Пoкрајинске скупштинске oдлуке o пoкрајинскoј управи ("Службени лист 

АП Вoјвoдине", бр. 40/2012 )  и  члана  42. Закона о ученичком и студентском 

стандарду ("Службени гласник РС". бр. 18/2010). Школски одбор Економско-

трговинске школе "Паја Маргановић" на предлог Наставничког већа на седници 

одржаној дана  28.09.2015. године донео је 
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 УВОД 

 
Предмет, циљ и основе Годишњег плана рада  школе 

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

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

складу са програмом образовања и васпитања и развојним програмом школе. Планом  

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

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

прецизира одговорност актера васпитно-образовног рада. План  рада уважава 

специфичности школе, како материјалне тако и специфичности наставних програма, 

резултате самовредновања школе, даје могућност да се сагледају слабости и 

перспектива за будуће планирање. 

     Годишњи план  рада уважава психолошке и социјалне карактеристике ученика, 

сарадњу са породицом,  социјалним и другим образовним установама. Посебно 

значајна је сарадња са социјалним партнерима, ради реализације практичне наставе али 

и оцене компетенција матураната у огледном програму. 

 

Полазне основе при изради Годишњег плана рада школе  
 

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

рада на унапређивању планираних области и креирање нових смерница развоја школе. 

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

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

ученика је  задовољавајући о чему сведочи побољшање просечне оцене и смањење 

броја ученика који нису  завршили разред претходне школске године у односу на 

раније године. Успешан наставак школовања ученика на високим школама и 

факултетима је, такође, показатељ функционалности и примењивости знања које су 

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

такмичењима говоре о значајном броју талентованих ученика којима треба посветити 

још већу пажњу. 

в)  Закључци стручних орагана школе  који посебно потенцирају рад на јачању 

васпитне и културне функције школе кроз све облике наставних и ваннаставних 

активности и континуирану сарадњу са друштвеном средином. Потребно је ставити 

акценат на лепо понашање и развијање духа солидарности и толеранције и посебну 

пажњу посветити сарадњи са родитељима и предузимати мере у циљу смањења 

неоправданог изостајања из школе.Такође, стручни органи су констатовали да постоји 

низак ниво предзнања ученика из појединих предмета, па ће се посебна пажња 

посвећивати индивидуалном приступу сваком ученику и допунском раду, у циљу што 

ефикаснијег превазилажења ових проблема. 

г) Резултати самовредновања и Акциони план за унапређење кључне области 

настава и учење чији је циљ побољшање планирања и припремања наставе и 

наставног процеса, као и учења, праћења и напредовања ученика и реализација 

предвиђених активности. 

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

наставе,  слободних активности, друштвено-корисног рада, друштвених организација 

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

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

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

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

реалношћу и конкретношћу планирања и програмирања, треба то и да омогући. 
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Годишњи  план  рада  Економско-трговинске школе "Паја Маргановић" у 

Панчеву урађен  је на основу следећих 
 

Закона и Правилника: 
 

1.  Закон о основама система образовања и васпитања,  („Службени гласник РС“ бр. 

62/2009, 52/11 и 55/13);  

2.  Закон о средњој школи ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 53/93  –  др. закон, 67/93  

–др. закон, 48/94 –  др. закон, 24/96, 23/02, 25/02 –  исправка, 62/03 –  др. закон, 64/03 –

др. закон и 101/05 –  др. закон  и 72/09  –  др. закон);  за одредбе члана 23, члана 24. став 

1 и члан 26. 

3.  Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник РС“, бр. 55/2013; 

4.  Закон о уџбеницима и другим наставним средствима,(  „Службени гласник РС“ бр. 

72/2009); 

5.  Правилник о цени услуга средње школе  (  „Службени гласник РС“, бр. 36/15 и 

уредба од 27.07.2015. године); 

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

(„Службени гласник РС“ бр. 21/15); 

7.  Правилник о упису ученика у средњу школу  („Службени гласник РС“, бр.  41/2014, 

37/2015 i 46/2015) 

8.  Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 

2015/2016.  годину  годину   ("Службени  гласник  -Просветни  гласник  РС  бр.72/09, 

52/11 и 55/2013 ) и члана 21. и 36. став 2. Пoкрајинске скупштинске oдлуке o 

пoкрајинскoј управи ("Службени лист АП Вoјвoдине", бр. бр. 37/14 и 54/14); 
9.  Правилник о јавним исправама за средњу школу („Службени гласник РС“, бр.31/06 и 

45/15); 

10.  Правилник о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС“, бр. 31/06 и 

51/06); 

11.  Правилник о стручно- педагошком надзору („Службени гласник РС“, бр. 19/07); 

12.  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 5/12);  

13.  Правилник о оцењивању ученика у средњој  школи („Службени гласник РС“ бр. 

33/99 и „Службени гласник РС –Просветни гласник“ бр. 3/03); 

14.  Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама  

(„Службени гласник РС“ бр.37/93, 45/15); 

15.  Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног 

предмета у основној и средњој школи („Службени гласник РС“ бр. 46/01); 

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 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 бр. 6/97, Просветни гласник 8/2014)  

18 Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија-право и 

администрација (Службени гласник РС бр. 6/97)  

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

заостваривање планова и програма заједничких предмета у стручним школама за 

образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“ бр. 7 /91); 
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20. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 

стручним и уметничким школама(Службени гласник СРС–Просветни гласник бр.  

06/90 и Просветни гласник бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02,  

5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09и5/10, 10/12  

11/2013. )  

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

трајању  у  стручној  школи  за  подручје рада  трговина,  угоститељство  и  туризам 

(Службени гласник РС – Просветни гласник РС бр.  17/93,  7/96,  11/02,  20/02,11/6, 

8/09, 10/12 и8/13)  

22.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 РС бр. 15/93,  

20/93, 6/95, 7/96, 11/02,11/04, 11/06 и 8/09, 8/13)  

23.Правилник  о  наставном  плану  и  програму  за  стицање  образовања  у 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и 

администрација–област економија(Службени гласник РС–Просветни гласник РС бр. 

3/96, 11/06,10/07,4/13) 

24.  Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у 

настави у стручним школама („Службени гласник РС –  Просветни гласник“ број 5/91, 

1/91, 21/93, 3/94,  7/96, 7/98, 3/99, 6/01), односно  Правилник о врсти стручне спреме 

наставника, стручних  сарадника и помоћних наставника у стручној школи, („Службени 

гласник РС –  Просветни гласник“ број 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05 , 11/05, 2/07, 4/07 и 

7/08, 11/08, 9/13); 

25. Правилник о програму свх облика рада стручних сарадника(Службени гласник РС 

Просветни гласник РС бр. 5/12) 

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

васпитача и стручних сарадника(Службени гласник РС бр. 13/12) 

 

 

 

 

       Подаци о  оснивању и развојни пут Школе 
 

    Потреба за школама овог профила датира још од 19. века. Прва школа овог типа у 

нашем граду основана је 17. марта 1959. Године. Маја 1958. године Срески народни 

одбор у Панчеву одлучио је да се за потребе школовања ученика у привреди, из 

насељених места Среза, у Панчеву формира Периодична школа ученика привреди. 

Одређен је одбор за формирање школе, додељена приземна зграда бивше Тракторске 

школе, па је школа почеле са радом 1958. године. Настава се обављалаа у 3 смене које 

су трајале по три месеца. Ученици су били смештени у средњошколском интернату у 

граду или су путовали у школу из својих села. Од наставних кадрова само је троје 

наставника било у сталном радном односу, док је других двдесет и петоро наставника 

ангажовано хонорарно из других панчевачких средњих школа.  

 

     Периодична школа ученика у привреди образовала је ученике за занимања занатске 

струке: текстилце, фризере, грађевинаре, дрво-прерађивача, металце и електричаре.  

До реформе образовних установа 1976. уведени су нови смерови, угоститељски и 

трговински, захваљујући спајању са школом "Борис Кидрич". Од тада се у школи 

образују висококвалификовани радници. После неколико година Школа је променила 

систем наставе.  

Прешла је на редовну наставу и добила назив "Школа ученика у привреди", а касније 

Школа за квалификоване раднике "Паја Маргановић". Реарганизацијом средњих школа 
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у Панчеву, Школа је 1976. претворена у школу за заједничко средње васпитање и 

образовање "Паја Маргановић" са одељењима у Панчеву и истуреним одељењима у 

Омољици и Опову. Школа је имала укупно 60 одељења, 95 професора у настави и 32 

остала радника. Школске 1983. године Школа се реорганизује у четворогодишњу 

средњу школу и добија назив Средња школа за образовање кадрова у терцијалних 

делатностима, робном и новчаном промету "Паја Маргановић". Ученици првог и другог 

разреда образују се по заједничким основама, а у трећем и четвртом ученици се 

опредељују за економску, трговинску, угоститељску и туристичку струку.  

Реформом школства у јесен 1987. ученици похађају школу по новим плановима и 

програмима за следећа занимања и струке:Економска, биротехничка, трговинска, 

угоститељска и занатска (кројачи мушке и женске одеће). Од 1988.-2006. ученици у 

првом разреду врше избор занимања у који су укључени и стручни предмети. 

Трансформација школа значила је враћање на средње стручне школе и гимназију, а 

извршене су и бројне измене у наставним плановима и програмима. Ове промене биле 

су условљене распадом СФРЈ и стварањем СРЈ. Неки предмети су укинути, а други 

уведени. Битне промене извршене су у настави историје, географије, језика 

књижевности. Идејно усмерени предмет марксизам и социјалистичко управљање, који 

је у усмереном образовању изучаван све четири године, укинут је 1991. године, а 

заменили су га основи филозофије, логика и социологија. Предмет одбрана и заштита 

укинут је 1994. године. Укинути су и предмети економика СФРЈ и друштвено уредјење.  

Школским објектима и условима рада Школа је током година мењала зграде у којима је 

одржавана настава. Најпре је била смештена у згради данашње Електотехнички школе 

"Никола Тесла" у улици Максима Горког 7. Реорганизацијом наставе из 1983. Школа 

поред промене назива мења и зграду у којој се одржава настава и од тада до данас 

седиште школе је у улици Ослобођења 25 у Панчеву. Данашња зграда Школе 

подигнута је 1963. године и првих година у њој се налазио Интернат у коме су 

боравили ученици из околних места. У приземљу су биле смештене учионице, на горња 

три спрата спаваонице, док је данашња фискултурна сала имала функцију трпезарије. 

Школска зграда није довршена, јер је у првобитном плану било да се поред садашње 

зграде у продужетку улице Ослобођења зидају додатне учионице. После укидања 

Интерната собе су претворене у учионице, зборницу и канцеларије директора, 

секретара и рачуноводства. У анексу зграде налазе се кабинети за практичну наставу 

конобара, посластичара и кувара. Школски живот се одвија на простору од 2500 метара 

квадратних. Постоји 9 кабинета и 18 специјализованих учионица. Специјализоване 

учионице су за следеће предмете: 2 учионице за српски језик, 3 учионице за страни 

језик, 2 учионице за математику и статистику, 1 учионица за физику, хемију,биологију 

и хигијену, 3 учионице за економску групу предмета, 1 учионица за географију и 

историју, 2 учионице за правну групу предмета, 1 учионица за филозофију и друштвено 

уређење, 3 учионице за угоститељску групу предмета. Кабинети су за следеће 

предмете: информатику и рачуноводство, за пословну информатику, технику продаје, 

услуживање, куварство, посластичарство, кореспонденцију, виртуелни хотел, обуку и 

виртуелно предузеће. Школа има и салу за физичко васпитање у којој одвија настава 

поменутог предмета, а користи се и за разне ваннаставне активности. Уз салу постоје 

опремљене свлачионице које испуњавају стандарде опремљености. Једна сала за 

Физичко васпитање није довољна за 31 одељење. У школи постоји библиотека са око 

7000 наслова у којој ученици и запослени могу наћи потребну лектиру и друге 

интересантне књиге, као што су разна енциклопедијска издања и велики број дела 

савремене прозе и поезије. Школа поред општих садржаја у библиотечки фонд 

укључује и савремену стручну литературу за подручја рада за која школује кадрове. У 

школи постоји и мултимедијална сала у којој се одвијају презентације и предавања. 

Поред овога, ученици могу да купе ужину по приступачним ценама, коју њихови 

другови припремају у оквиру практичне наставе пекарства и посластичарства. 
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Образовни профили Школе 

 

 
Делатност школе, како је наведено у документацији приликом уписа у Судски регистар, 

је: техничко и стручно средње образовање и остваривање плана и програма образовања 

и васпитања за подручје рада: 

 

Економја, право и администрација- IV степен стручне спреме: 

 -Економски теничар, број решења: 022-05-00319/94-03 од 20.05.1994.   

   Просветни гласник РС 3/96, 3/97, 14/97, 12/02, 5/03, 11/06, 4/13, 11/13 

 -Финансијски техничар, број решења: 106-022-00680/2002-02 од 16.01.2003. 

  Просветни гласник РС 3/96, 3/97, 14/97, 12/02, 5/03, 11/06, 4/13, 11/13 

 -Финансијски администратор, број решења: 128-022-151/2013-01 од 15.05.2013. 

   Просветни гласник РС 10/12. 

 -Комерцијалиста, број решења: 128-022-110/2012-01 од 05.04.2012. 

   Просветни гласник РС 15/2015 

 -Правни техничар број решања: 106-022-830/2010-01 од 04.05.2011. 

   Просветни гласник РС 7/93, 1/94, 14/97, 12/02, 5/03, 6/05,  11/06, 4/13, 11/13 

 

Трговина-угоститељство-туризам- IV степен стручне спреме: 

 -Туристички техничар, број  решења: 128-022-649/2014-01 од 02.09.2014. 

   Просветни гласник РС 8/14 

 -Трговински техничар, број решења:022- 05-00319/94-03 од 20.05.1994.  

  Просветни гласник РС 15/93, 20/93, 6/95, 7/96, 11/02,  11/04, 11/06, 8/09, 10/12, 8/13 

 - Угоститељски техничар, број решења:   022- 05-00319/94-03 од 20.05.1994. 

 Посветни гласник РС 15/93, 20/93, 7/96, 6/95, 11/02, 11/04, 11/06, 8/09, 10/12, 8/13, 11/13 

 

Трговина-угоститељство-туризам- III степен стручне спреме: 

Кувар: број  решења: 128-022-651/2014-01 од 29.08.2014.  

          Посветни гласник РС 10/12 

Посластичар: број  решења: 128-022-651/2014-01 од 29.08.2014.  

           Посветни гласник РС 10/12 

Конобар: Посветни гласник РС 10/12 

           број  решења: 128-022-651/2014-01 од 29.08.2014.  

     

   Смер комерцијалиста је изашао из огледа и прешао у редован профиле (допис 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 21.8.2015. године). Школске 

2015/2016.  годишњим планом рада школе планиран је упис једног комбинованог одељења 

кувар,конобар, посластичар. 

    У школи се тренутно школују ученици за 11 образовних профила и планирано је 

школовање следећег броја ученика за школску 2015/2016.:  

 

 ПРВИ РАЗРЕД 
ДРУГИ 

РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 
  

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 31 27 24 24 106 

ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР 30 25 27 27 109 
ФИНАНСИЈСКИ 

АДМИНИСТРАТОР 
30 30 27 28 115 

КОМЕРЦИЈАЛИСТА 24 21 23 24 92 
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ПРАВНИ ТЕХНИЧАР 30 32 35 34 131 

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 30 31   61 

УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР     26 26 

ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР    25  25 

КУВАР 10 30 16  56 

КОНОБАР 10 15 9  34 

ПОСЛАСТИЧАР 10 14 25 
 

49 

УКУПНО 205 225 211 163 804 

 

 

 

Програмске оријентације Школе  
 

 У   школској  2015/2016.  години  најбитније  програмске  оријентације  школе  су 

следеће: 

- реализација Плана рада школе за школску 2015/2016. годину   у целини; 

- постизање  вишег  нивоа  и  побољшавање  квалитета  свих  облика  васпитно-

образовног рада; 

-  чвршће  и  трајније  повезивање  делатности школе  са  привредном  средином  у  

којој школа ради; 

-  давање  могућности  ученицима  да  што  активније  учествују  у  настави  и  

васпитно-образовном раду  у целини; 

- интензивнија и чвршћа сарадња са родитељима  ученика и континуирано  праћење 

рада и напредовања  ученика; 

-  усмеравање  делатности  стручних  актива  на  подизање  нивоа  педагошке  културе  

и стручности  наставе,  на  уједначавању  критеријума  оцењивања  и  унапређивању 

сарадничког односа наставник -  ученик; 

- унапређење и осавремењавање практичне наставе и вежби и с тим у вези увођење 

виртуелног хотела за други разред у наставу; 

- унапређење  свакодневне  организације  рада  квалитетним  дежурством  наставника и 

благовременим обезбеђењем замене одсутних наставника; 

-  укључивање ученика у активности које се спроводе на нивоу локалне самоуправе; 

 

За  нормални  почетак  рада  у  школској  2015/2016.  години  извршене  су  

одговарајуће припреме као што су: 

-  у  току  јула  месеца  извршена  је  подела  предмета  на  наставнике  и  утврђен  

Нацрт годишњег плана рада и извршен избор одељењских старешина; 

- утврђене су потребе за радним местима и технолошки вишкови у школи. 

- наставници су добили упутства за планирање редовне, допунске и додатне наставе; 

- извршени  су  потребни  радови  на  инвестиционом  и  текућем  одржавању  школских 

објеката ( унутрашње кречење ходника и учионица ). 

 

    У  току  школске  године  у  школи  ће  се  обезбедити  максимална  одговорност  

свих учесника  у  остваривању  наставних  планова  и  програма  и  осталих  послова  и  

задатака  који произилазе из Закона о средњој школи, Статута школе, овог програма и 

других прописа. 
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Анализа успеха ученика на крају школске 2014/2015. године 

 
На крају школске 2014/2015. године извршена је анализа рада и успеха ученика : 

 

-  У 31 одељењу, на почетку школске 2014/2015 године било је укупно 870 ученика; 

-  У току године школу је напустило  19   ученика; 

-  19 ученика понавља разред. 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА ЈЕ СЛЕДЕЋИ: 

 

Први разред 

 

бр. 

учени

ка 

 
испис
ано 

ОДЛИЧАН 
ВРЛО 

ДОБАР 
ДОБАР ДОВОЉАН 

ЗАВРШИЛО 

РАЗРЕД 

ПОНАВЉ

А 

БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % број % 

237 8 35 16,51 85 40,09 79 37,26 3 1,42 202 93,22 10 4,72 

 

 

 

одлични

врло добри

добри

довољни

недовољни

35

85

79

10

 
Други разред 

 

БРОЈ  

УЧЕНИК

А 

ИСПИ-
САНО 

ОДЛИЧАН 
ВРЛО 

ДОБАР 
ДОБАР ДОВОЉАН 

ЗАВРШИЛО 

РАЗРЕД 
ПОНАВЉА 

БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % 

218 8 46 21,80 78 36,97 84 39,81 3 1,42 211 100 0 0 

 

одлични

врло добри

добри

довољни

недовољни

3 46

84
78
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Трећи разред 

 

БРОЈ  

УЧЕНИК

А 

ИСПИ-

САНО 

ОДЛИЧАН 
ВРЛО 

ДОБАР 
ДОБАР ДОВОЉАН 

ЗАВРШИЛО 

РАЗРЕД 
ПОНАВЉА 

БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % 

245 3 67 26,8 89 35,6 83 33,2 4 1,6 243 97,2 7 2,8 

 

 

Четврти разред 

 

БРОЈ  

УЧЕНИК

А 

ОДЛИЧАН 
ВРЛО 

ДОБАР 
ДОБАР 

ДОВОЉА

Н 

ЗАВРШИЛ

О РАЗРЕД 

ПОНАВЉ

А 

број % бро

ј 

% број % број % број % број % 

170 75 44,12 64 37,65 27 15,88 2 1,18 168 98,82 2 1,18 

 

одлични

врло добри

добри

довољни

недовољни

2
75

64

27
2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

одлични

врло добри

добри

довољни

недовољни

7
67

89

83

4



 12 

 

Укупно 

 

БРОЈ  

УЧЕНИКА 
ОДЛИЧАН 

ВРЛО 

ДОБАР 
ДОБАР ДОВОЉАН 

ЗАВРШИЛО 

РАЗРЕД 
ПОНАВЉА 

БРOЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % 

843 223 26,45 316 37,49 273 32,38 12 1,42 824 97,75 19 2,25 

одлични

врло добри

добри

довољни

недовољни

12
223

316

273

19
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 УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

Материјално-технички услови рада 

 
     Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" из Панчева има обезбеђена 

финансијска средства и прописани простор, опрему и наставна средства, као и 

одговарајуће хигијенско-техничке услове, у складу са законом и прописима за 

спровођење Планова и програма за образовне профиле: кувар, конобар, посластичар, 

угоститељски техничар, туристички техничар. 

     Новим наставним програмом предвиђен је одређен број вежби у школи и број часова 

практичне наставе у угоститељским објектима. За блок наставу предвиђен је већи број 

часова, чиме је омогућено да се планирано градиво у одређеном периоду прошири и 

утврди. Школа остварује добру сарадњу са угоститељским објектима у којима ученици 

врше праксу, као и са Туристичком организацијом Панчева. 

     Простор школе је у претходном периоду уређен према нормативима и стандардима у 

који се може монтирати савремена опрема. Извршене су преправке, адаптације и 

реконструкције простора и то:  

- Уређени су  кабинети за виртуелно предузеће у коме се изводи обука ученика на 

смеру Комерцијалиста-оглед, Туристички техничар ( купљени су рачунари средствима 

из пројекта АПВ ). 

-Учионице у приземљу, ходници и хол школе су окречени средствима града Панчева 

- Библиотека, просторије стручних сарадника и 10 учионица су окречени сопственим 

средствима 

-Урађен је пројекат за добијање додатних средстава АПВ за куповину наставних 

средстава за извођење практичне наставе у кабинету посластичарства. ( конвекцијска 

рерна). 

- Урaђен је пројекат за добијање средстава за израду школских терена од НИС-а 

 

 

 

ПРОСТОР 

 

Школско земљиште: 

 

   Укупна величина потребног земљишта треба да буде 25 2m по ученику у једној смени. 

У школи је у просеку око 800 ученика, односно око 400 ученика у једној смени па би 

предвиђен простор земљишта требао бити 10000 2m . Ми поседујемо  26350 2m  што 

значи да земљиште испуњава стандарде простора.. 

    Величина школског дворишта износи најмање 5
2m  по ученику у једној смени, што 

износи 2000
2m .  Школа има потребан простор за двориште. 

 

 

Школска зграда: 

 

Школски живот се одвија на простору од 2500 метара квадратних. Школски живот се 

одвија на простору од 2500 метара квадратних. Постоји 9 кабинета и 18 

специјализованих учионица. Специјализоване учионице су за следеће предмете: 2 

учионице за српски језик, 3 учионице за страни језик, 2 учионице за математику и 

статистику, 1 учионица за физику, хемију,биологију и хигијену, 3 учионице за 
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економску групу предмета, 1 учионица за географију и историју, 2 учионице за правну 

групу предмета, 1 учионица за филозофију и друштвено уређење, 3 учионице за 

угоститељску групу предмета.  

 

 

 

  
 

Кабинети су за следеће предмете: информатику и рачуноводство, за пословну 

информатику, технику продаје, услуживање, куварство, посластичарство, 

кореспонденцију, виртуелни хотел, обуку и виртуелно предузеће. 
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 Школа има и салу за физичко васпитање у којој одвија настава поменутог предмета, а 

користи се и за разне ваннаставне активности. Уз салу постоје опремљене свлачионице 

које испуњавају стандарде опремљености. Једна сала за Физичко васпитање није 

довољна за 29 одељења. У школи постоји библиотека са око 7000 наслова у којој 

ученици и запослени могу наћи потребну лектиру и друге интересантне књиге, као што 

су разна енциклопедијска издања и велики број дела савремене прозе и поезије. Школа 

поред општих садржаја у библиотечки фонд укључује и савремену стручну литературу 

за подручја рада за која школује кадрове.  

 

 
 

У школи постоји и мултимедијална сала у којој се одвијају презентације и предавања. 

Поред овога, ученици могу да купе ужину по приступачним ценама, коју њихови 

другови припремају у оквиру практичне наставе куварства и посластичарства. 
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Остале просторије 

 канцеларија педагога – 8 м2; 

 канцеларија психолога 12 м2; 

 зборница - 50 м2; 

 канцеларија директора -24 м2; 

 канцеларија помоћника директора  24 м2; 

 канцеларија секретаријата -    24 м2; 

 канцеларија за рачуноводствену  службу -   24м2; 

 просторија за пријем родитеља -   22м2; 

 просторија за спремачице 10м2 

 библиотека са читаоницом -  50 м2;   

 мултимедијална сала - 100 м2 

 остали простор: ходници, санитарни чворови и др. површине  600 м2; 

 

Укупна површина школе износи 2500 м2. Школски објект се снабдева   градским  

грејањем.  Инсталације  су  у добром стању.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна средства 

 
Планирамо да одговарајућом  употребом  наставних  средстава  садржаје  учинимо  

доступнијим  и  тиме допринесемо  бољем  разумевању  градива  и  ефикаснијем  

учењу.  Трудићемо се да   осавременимо постојеће  кабинете  новим  училима  и  

наставним  средствима  и  опремом  за  услуживање, куварство  и  посластичарство, 

опремом за виртуелни хотел, рачунарима,  намештајем  за  све  учионице  и  друго.  Све 

учионице, кабинети су опремљени у складу са нормативима и тренутним 

могућностима. 
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Проценат опремљености наставним средствима: 

 
 

ОПШТЕООБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Редни 
број 

Предмет 
Проценат 
испуњености 
норматива 

1 Српски језик и књижевност 60% 

2 Страни језик 70% 

3 Социологија 80% 

4 Филозофија 80% 

5 
Устав и права грађана, Уставно и 
привредно право 

80% 

6 Психологија 40% 

7 Историја 50% 

8 Географија и Економска географија 60% 

9 Екологија 50% 

10 Биологија 50% 

11 Хемија 50% 

12 Математика 60% 

13 Физика 50% 

14 Рачунарство и информатика 80% 

15 Ликовна култура  50% 

16 Музичка уметност 40% 

17 Физичко и здравствено васпитање 30% 

 
 
 
 
ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА (ЕКОНОМСКИ И ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР ) 
 

Редни 
број 

Предмет 
Проценат 
испуњености 
норматива 

1 Основи економије и Пословна економија 60% 

2 Рачуноводство 40% 

3 Савремена пословна кореспонденција 70% 

4 Статистика 60% 

5 Монетарна економија и банкарство 60% 

6 Комерцијално познавање робе 50% 

7 Маркетинг 80% 

8 Пословна информатика 80% 

9 Основи финансија, Пословне финансије 80% 

10 Јавне финансије, Финансијско пословање 80% 

11 Девизно и царинско пословање 50% 

12 Банкарско пословање 60% 

13 Осигурање 50% 
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ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА ( ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР, 
КОМЕРЦИЈАЛИСТА ) 
 

Редни 
број 

Предмет 
Проценат 
испуњености 
норматива 

1 Принципи економије и Пословна економија 90% 

2 Рачуноводство 100% 

3 Финансијско пословање 80% 

4 Канцеларијско пословање 100% 

5 Финансијско-рачуноводствена обука 100% 

6 Јавне финансије, Национална економија 80% 

7 Предузетништво, Ревизија 80% 

8 Пословна комуникација 100% 

9 Организација набавке и продаје 80% 

10 Спољнотрговинско пословање 80% 

11 Међународна шпедиција 60% 

12 Обука у виртуелном предузећу 100% 

 
 
ПРАВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА ( ПРАВНИ ТЕХНИЧАР ) 

Редни 
број 

Предмет 
Проценат 
испуњености 
норматива 

1 Државно уређење, Основи права 70% 

2 Основи матичне евиденције 70% 

3 
Основи радног права, Основи правних 
поступака 

70% 

4 Послови правног промета 70% 

5 Основи реторике и беседништва 80% 

6 Биротехника и секретарско пословање 80% 

 
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 
 

Редни 
број 

Предмет 
Проценат 
испуњености 
норматива 

1 Основи туризма и угоститељства 60% 

2 Туристичка географија 60% 

3 Агенцијско и хотелијерско пословање 40% 

4 Маркетинг у туризму 60% 

5 Хотелијерство 20% 

 
ТРГОВИНА 
 

Редни 
број 

Предмет 
Проценат 
испуњености 
норматива 

1 Основи економике трговине 60% 

2 
Економика и организација трговинских 
предузећа 

40% 



 19 

3 Познавање робе 50% 

4 Трговинско пословање 60% 

5 Практична настава 50% 

6 Комерцијално познавање робе 50% 

 
 
УГОСТИТЕЉСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА 
 

Редни 
број 

Предмет 
Проценат 
испуњености 
норматива 

1 Хигијена 50% 

2 
Основи куварства и Куварство са практичном 
наставом 

60% 

3 Наука о исхрани, Националне кухиње, Исхрана 60% 

4 
Услуживање са практичном наставом и Основе 
услуживања 

60% 

5 
Посластичарство, Националне посластице, 
Чоколатерство 

60% 

6 Предузетништво 50% 

Посебан недостатак је потреба за реконструкцијом кабинета за извођење 
практичне наставе. 
 
Опремљеност простора за предмет Грађанско васпитање и Верска настава је 
око 90%. 

 

 

План набавке опреме и учила у 2015/2016. години и текуће 

одржавање зграде 
 

 
У  току  школске  2015/2016.  године  планирана  је  набавка  опреме  и  наставних  

средстава  за општеобразовне и опште стручне предмете сходно финансијским 

могућностима Школе, поштујући приоритете.  

 

 

Опрема, машине, алати и 

уређаји 

 

1. Конвекцијска рерна за кабинет 

посластичарства 

2. Ситан инвентар у куварским и 

посластичарским кабинетима 

3. Бела табла у учионици број 6 
 

Уређење и адаптација 

простора   

 

1. Кречење и молерски радови у угоститељском 

блоку, сали за физичко, учионицама 

2. Замена подова у учионицама у приземљу 

3. Изградња спортских терена 
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Кадровски услови рада: 

 

Наставник предмета Број 

извршилаца 
Српски језик и књижевност 4,54 

Енглески језик 3,97 

Немачки језик 0,90 

Руски језик 0,63 

Француски језик 0,83 

Латински језик 0,11 

Социологија  0,58 

Филозофија и Логика 0,45 

Математика 4,06 

Физика 0,3 

Хемија и познавање робе 0,9 

Физичко васпитање 2,85 

Биологија, Екологија и Наука о исхрани 1,02 

Здравствено васпитање 0,2 

Психологија 0,3 

Историја 1,4 

Географија 0,83 

Ликовна култура 0,20 

Музичка уметност 0,05 

Рачунарство и информатика, Пословна информатика 2,86 

Савремена пословна кореспонденција,  

Пословна и службена кореспонденција 
1,86 

Економска група предмета 12,41 
Правна група предмета 2,97 
Куварство-група предмета 2,37 
Туризам-група предмета 1,7 
Посластичарство-група предмета 2,3 
Услуживање-група предмета 2 
Трговина-група предмета 0,4 
Верска настава 0,65 
Грађанско васпитање 1,31 
Укупно 54,9 

 

 

 

Структура запослених у настави 2015/2016. према нивоу образовања: 

 

Магистар наука (VII/2 степен стучне спреме) 2 

Наставник (VII степен стучне спреме) 54 

Наставник (VI степен стучне спреме) 4 

Наставник (V степен стучне спреме) 3 
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Структура према годинама радног искуства:  

 

Од 0 до 5 година   10 

Од 6 до 10 година   10 

Од 11 до 15 година   11 

Од 16 до 20 година   10 

Од 21 до 25 године   14 

Од 26 до 30 година   9 

Од 31 до 35 година 3 

Од 36 до 40 година   1 

 

Радници за обављање послова руковођења, стручни сарадници, 

административно - финансијски радници и помоћно техничко особље: 

 

Ред

.бр. 
Име и презиме 

Степен 

стручне 

спреме 

Проценат 

ангажова

ња 
Посао који обавља 

Године 

стажа 

1 Стеван Дамјанов VII 100 Директор 38 

2 Нада Ранковић VII 50 Помоћник директора 20 

3 Славица Анастасија 

Ћосовић 

VII 
70 Школски психолог 25 

4 Гајин Јасна VII 70 Школски педагог 8 

5 Протолипац Ружица VII 100 Библиотекар 29 

6 Љубановић Славица VII 100 Секретар школе 26 

7 Величковић Миле VI 100 Шеф рачуноводства 32 

8 Наглић Снежана IV 100 Административни радник 21 

9 Јовановић Неда IV 100 Административни радник 29 

10 Станковић Бобан IV 100 Домар 23 
11 Дотлић Светлана IV 50 Координатор практичне 

наставе 
21 

12 Василчин Снежана II 100 Спремачица 7 
13 Малко Биљана II 100 Спремачица 18 
14 Ловас Розалија II 100 Спремачица 35 
15 Пауновић Јованка II 100 Спремачица 23 

16 Вујанић Стојанка II 100 Спремачица 17 

17 Живојиновић Весна II 100 Спремачица 24 
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Распоред запослених по одељењима: 

 

 
Име и презиме  

Предмети 

 

Одељења час 

Стручно веће наставника српског језика и књижевности 

1. Снежана 

Николић  
100 Српски језик    100% 

5
0

0
%

 

33

2,1

II , 33

2,1

III , 33

2,1

IV  т: 630/18 

2. Драгана 

Вицков  
100 Српски језик    100% 

33

5,4

I , 33

5,4

III , 33

5,4

IV  т: 

630/18 

3. Милица 

Ковачевић  
100 Српски језик   100% 

3

1I , 33

4,3

II , 3

3III , 33

9,3

IV  т: 

630/18 

4. Љубица 

Стошић  

( Јекић Вања ) 
100 

Српски језик    63% 

Пословна кореспонд. 

 37 % 

3

7I , 23

7,5

II , 22

8,7

III  

3

5I , 2

5II , 2

5III , 2

5IV  

т: 

383/12 

в: 

315/9 

5. Мара Лазић  
(Наташа 

Вујичин) 

100 
Српски језик 91% 

Реторика 9% 

333

6,3,2

I , 23

8,6

II , 2

6III  

2

5IV  

т: 

573/17 

64/2 

Стручно веће наставника страних језика  

6. Лачок Елена  100 

 

Енглески језик 91% 

Пословни енглескијезик 

9% 

 

3
9
7

%
 

3

3I , 2233

7,5,2,1

II , 3

3III , 

2

7III  

т: 

634/18 

7. Бокић 

Тереза  
100 Енглески језик 100% 

 22

5,4

I , 223

6,4,3

II , 2

4III , 

23

5,1

IV  

т: 

630/18 

8. Стошић 

Аница 

 (Ивица Тања ) 

 

100 

Енглески језик 75% 

Пословни енглески 

језик 20% 

 
23

7,2

I 22

8,7

II , 

23

8,2

III 22

9,4

IV  

т: 

595/18 

9.  Чикош 

Иванa 

    

100 Енглески језик 102% 
23

6,1

I , 323

6,5,1

III , 33

3,2

IV  т: 

645/19 

10. 
Милутиновић 

Снежана 
55 

Немачки језик   

Први страни језик 16% 

Други страни језик 74% 

9
0
%

 

2

8,7,6,4,2III , 1

5,4,3,1IV  

32

6,2

I , 23

8,6

II , 2

2III , 2

2IV  
т: 

570/17 

 

11. Ђурић 

Слађана 

 

100 

Француски језик 

Први страни језик 5% 

Други страни језик 78% 

Грађанско васпитање 

22% 

1
0

5
%

 

1

8,7,6,5,2III  

2

7I , 32

6,2

II , 
2

7III , 32

9,2

IV  

1

6,2II , 

1

9IV ,
1

6IV ,
1

3IV , 1

2IV  

т:/15 

 

156 /5 

12. Милин 

Оливера 
100 

 

Руски језик   

Други страни језик 63% 

Грађанско васпитање   

40% 

 

1
0

3
%

 

 
23

2,6

I , 2

2II , 2

2III , 3

9IV  

11

3,1

II , 11111

6,4,3,2,1

III , 1

1IV  

т: 

400/12 

282/8 
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13. Деља 

Анђелка     

 

45 

 

Латински језик  11% 

Грађанско васпитање   

39% 

5
0

%
 2

5II ,  

1111

6,5,4,1

I , 11

5,4

II , 1

5III , 

1

5,4IV  

т: 

72/2 

т: 265/8 

 

Стручно веће наставника математике и физике 

14. Ранковић 

Нада 
100 Математика 66%   

  
  
3
8
6
%

 

3

1I ,
3

3II , 3

3III , 3

3IV  
т: 

426/12 

15. Мрвош 

Душан   
  Математика 100% 

33

5,3

I , 223

6,5,1

III , 23

5,1

IV  т: 

629/18 

16. Поповски 

Сандра 
  Математика 110% 

2223333

8,7,6,5,4,2,1

II , 2

6I  т: 

693/20 

17. Перишић 

Драгољуб    
  Математика  110% 

233

7,4,2

I , 33

4,2

III , 33

4,2

IV  т: 
692/20 

19. Гава 

Милан  
50 

Физика 30% 

Математика      20% 5
0

%
 22

6,5

I , 2

5II  

2

9IV , 11

8,7

III  

т: 
212/8 

118/4 

Стручно веће нставника хемије, познавања робе, биологије, екологије, физичког и 

здравственог васпитања 

20. Перковић 

Јасмина 

 

100 
Хемија 47% 

Познавање робе 33% 
Позн. робе -изборни 10% 

9
0

%
 

12222

7,6,5,3,1

I  

2

1II , 2

6III , 2

9IV  

2

2III  

т: 

554/16 

+ 

72/2 

21. Дангубић 

Ана   
100 

Биолигија 35% 

Екологија  21% 

 
Екологија и заштита 

животне средине 9% 

Исхрана 27% 
Екологија и здравствено 

вапитање-изборни 10% 

1
0

2
%

 

232

6,5,4

I  

22

3,1

I  

1

7II , 1

8II  
2

7I , 2

8II , 2

9IV  

2

2I  

 

т: 

727/21 

 

 

22. Милка Грк  
Здравствена култура 

20% 2
0
%

 

2

7I , 2

6II  т: 132/4 

23. 

Трифуновић 

Биљана  

100 
Физичко васпитање 

100% 

2
8
5
%

 

2222

6,3,2,1

I , 2

8II , 2

4III , 

22222

5,4,3,2,1

IV  

т: 

744/22 

24. Цветкоски 

Љупчо  
100 

Физичко васпитање 

100% 

22

8,5

I , 2222222

7,6,5,4,3,2,1

II  , 

2

7III  

т: 

694/20 

25. Поповски 

Небојша  
100 

Физичко васпитање 

80% 

Изабрани спорт III-4  

5% 

2

4I , 2221222

8,6,5,4,3,2,1

III , 

2

9IV  

т: 

579/17 

Стручно веће наставника историје, географије, туризма и уметности 

26. Параушић 

Милан                         
65 

 

Историја  75% 

 

1
4

0
%

 

222

5,4,1

I , 2222

6,4,3,1

II , 1

4III  т: 

537/15 

27. Опачић 

Марко 
30 Историја 35% 

2

6I , 
2

5II , 22

8,7

III  
т: 

258/8 

28. Митић 

Валерија 
 Историја 30% 

2

3I , 
2

5III ,
2

5IV  т: 206/6 
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29. Марковић 

Бранка 

 

 

100 

 

Географија 45% 

Економска и 

туристичка геогр. 38% 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање-вежбе  19 % 

1
0

2
%

 

 
1122

7,6,5,4

I  12

6,5

II  

1122

8,7,3,1

II   , 2

9IV  

5

6II  

т: 

315/9 

+ 

266/8 

в: 

 160/5 

 

29. Стојановић 

Милијана 
100 

Основе туризма и угост. 

19% 

Агенцијско и 

хотелијерско пословање 

51% 

Блок 10%  

Националне кухиње 7%    

Хотелијерство  8%         

Економика и орг. 

турист. предузећа 8%             

1
0

5
%

 

22

7,6

I  

44

6

I , 5

6II  

90 
2

7III  
2

9IV  

11

8,7

II  

т: 

316/10 

в: 
424/13 

блок 

90 

 

30.  Крејић 

Живана 
 

Агенцијско и 

хотелијерско пословање 

45% 

Блок 10%  

Професионална пракса  

5
5
%

 

66

6

II  

6I , ,6II  

 

384/12 

б:120 

 

31. Рикановић 

Никола 
15 

 Ликовна култура 10% 

Ликовна култура-

изборни 10%  2
0
%

 
1

5II , 1

4III     
2

2II  

т: 

71/2 

+ 

74/2 

32.  Милица 

Младеновић 

Милановић 

5 Музичка уметност  5% 5
%

 

1

5I  
т: 

37/1 

Стручно веће наставника информатике, пословне информатике и савремене 

пословне кореспонденције 

33. 

Станимировић 

Јадранка 

100 

Рачунарство и 

информатика  20,86% 

Пословна информатика 

49,71% 

Савремена посл. 

кореспон.31,71% 

1
0
2
,2

9
%

 2

2II , 2

2III ,  
2

4II , 22

3,1

III   22

3,1

IV ,   

21

1

I     , 21

3

I  

т:  74/22 

в: 

642/18 

 

34. Живковић 

Спасенија 
100 

 

Рачунарство и 

информатика  82,57% 

Пословна информатика 

20,57% 

 

1
0

3
,1

4
%

 

2222222

7,6,5,4,3,2,1

I , 2

2II  

2

4II , 2

1III      

в: 

722/20 

35.Атанацкови

ћ Сања - 

породиљско 

( Паунић 

Јелена) 

(Вулин 

Кристина) 

100 

Рачунарство и 

информатика  41,14% 

Пословна информатика 

10,28% 

Савремена посл. 

кореспон.30,86% 

1
0

3
,4

2
%

 222

7,3,1

I , 2

2III  

2

3III  

21

1

II  , 
21

3

II , 2

1I ,
2

3I  

т: 72/2 

в:620/18 

36. Алексовска 

Радмила 
 53 

Рачунарство и 

информатика  41,14% 

Пословна информатика 

18,85% 

6
0
%

 

2222

6,5,4,2

I  

22

3,1

IV  

в:  

288/8 

     

132/4 
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Стручно веће наставника стручних предмета-област економија 

37. Перић 

Ивана 
100 

Пословна економија 

50% 

Пословне финансије 

20% 

Маркетинг 23% 

Маркетинг – изборни 

8% 
 

Осигурање 9% 

1
1
0
%

 

222

4,3,1

II , 22

4,1

III  

2

3III , 2

3IV  

32

2,1

IV  

2

2IV  
2

3IV  

т: 

358/10 

138/4 

162/5 

62/2 

66/2 

38. Војновић 

Снежана 
100 

Статистика 50% 

Статистика-вежбе 40% 

Ревизија 10% 1
0
0
%

 

 
22

3,1

III , 222

5,3,1

IV  

4

2III , 6

4IV  
2

4IV  

т: 

340/10 

в 

330/10 

т 

62/2 

39. Коњевић 

Стојан 
100 

Увод у економију 21% 

Основи финансија 15% 
Монетарна економија и 

банкарство 20% 

Међународна 

шпедиција 10% 

Банкарско пословање 

20% 

Основи економије 14% 

1
0
0
%

 

 

4

2I  
3

3II  

2

1III , 2

1IV  
2

2III  
2

3III , 2

3IV  
3

5III  

т: 

148/4 

108/3 

138/4 

 

72/2 

138/4 

102/3 

40. 

Момчиловић 

Маја 

100 

Основи економије 11% 

Јавне финансије 20% 
Финанс. рач. обука –

вежбе 44%  

Финанс. рач. обука –

блок 11%  

Девизно и цар. 

пословање14% 

Финансијско 

пословање 10% 

1
1
0
%

 

 

2

3II  

22

4,3

III  

3

4II , 4

4III , 4

4IV    
3

3IV  
2

4IV  

 

т: 

385/11 

В: 

372/11 

Б:90 

 

 

41. Јокић 

Ивана 
100 

Рачуноводство   53% 

Финанс. рач. обука –

вежбе 44%  
Финанс. рач. обука –

блок 11%  

1
0
8
%

 

 
221

4

I , 222

4

IV     

 
3

4II , 4

4III , 4

4IV    

т+в: 

371/12 

в: 

372/11 

Б:90 

42. 

Панајотовић 

Иван 

100 

Основи економије 20% 
 

Принципи економије 

25% 
Пословна економија 

30% 

Спољнотр. посл.10% 

 

Финан. послов. 10% 
Рачуноводство 15% 

1
1
0
%

 

 

2

1I , 2

1IV  
3

4I , 2

4II  
222

4,3,1

I  

2

2III  
2

3II  
21

3

III  

 

 

 

т: 
797/22 
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43. Живуљ 

Мирјана 
100 

Рачуноводство 55% 

Основи рачуноводства 

26% 
 

 

Рачуноводство у тргов. 

21% 

 

1
0

2
%

 

21

1

I , 11

3

I , 22

1

IV , 2

4II  

221

2

I  
22

2

II  

 

т: 

758/20 

 

44. Параушић 

Драгана 
100 Рачуноводство 110% 

1
1

0
%

 

21

1

II , 11

3

II , 22

4

II

22

1

III , 222

4

III , 21

6

III  

т+в: 

780/22 

45. Боговић 

Марија 
100 

Канцеларијско пословање-

в 35%                     

Предузетништво    30%                      
Организација набавке и 

продаје 26%       
Пословна комуникација 

8% 

Пословна кореспонд. 

9% 

1
0

8
%

 

33

4,2

I , 2

4II  

22

8,7

III , 22

4,2

IV  

3

2II , 3

2III  
2

2II  
2

5IV  

в: 

901/26 

46. Ровчанин 

Бранислав  

( Текијашки 

Сања ) 

 

100 

Канцеларијско пословање-

в 35%                     

Предузетништво  30%                
Организација набавке и 

продаје 26%          
Пословна кореспонд. 

9% 

1
0
0
%

 
33

4,2

I , 2

4II  

22

8,7

III , 22

4,2

IV  

3

2II , 3

2III  
2

5III  

 
 

в: 

840/24 

47.  Марина 

Шкаљак 

 

 

 

 

Обука у виртуелном 

предузећу 33% 

Јавне финансије 9% 
Финансијско пословање 

30% 

Економика и орг. 

турист. предузећа 10% 

Маркетинг у туризму 

8% 

Основи економије 10%   
  
  

  
  

  
1
0

0
%

 

3

2III , 4

2IV  
2

3IV  

2

4I , 2

4II , 2

4III  
2

6II  
2

9IV  
2

6I  

в: 

236/7 

т: 
466/14 

48. Љиљана 

Спасић 

       

 

 

 

Обука у виртуелном 

предузећу 33% 

Основи економије 40% 

Пословна економија 9% 

Национална економија 

10% 

 

Пословне финансије 9% 

  
  
  
  
  
  

 1
0
1
%

 3

2III , 4

2IV  
2

3I , 22

6,1

III , 2

1II  

2

1IV  
2

4III  
2

2IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в: 

236/7 

т: 

480/14 
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Стручни актив за групу друштвених предмета 

49. Радоњин 

Зденка 
100 

Основи права  20% 

Основи мат. 

евиденције9% 

 

Основи прав. поступака 

37% 

Право 10% 

 

Уставно и привредно 

право 20% 

Блок 10% 

1
0

8
 %

 

2

5I , 2

5II  

2

5III  
4

5III , 4

5IV  
2

3III  

2

1III , 2

1IV  

т: 

686/20 

Б:90 

 

 

 

50. Деља 

Владимир 
100 

Државно уређење  10% 

Биротехника  10% 

Секретарско пословање  

10% 

 

Основи радног права 

34% 

Послови прав. промета 

18% 

Право 20% 

Блок: 7% 

1
0
9
%

 

 
2

5I  

2

5II  
11

5

III  
2

5II , 2

5III , 3

5IV  

2

5III , 2

5IV  
2

4II , 2

3IV  

 

 

 

 

т: 

720/21 

Б:60 

 

 

 

51. Снежана 

Алексић 

 

 

  

 

Пословна и служб. 

коресп.27% 

Право 10% 
 

Основи права 16% 

Право у трговини 15% 

 

Устав и права грађана 

5% 

Секретарско пословање 

4% 

Секретарско 

пословање-блок 3% 

 

8
0
 %

 

31

5

I , 2

5II , 

2

4III  
3

2I  
3

2II  
1

5IV  
1

5III  

в: 

180/6 

т: 
254/10 

б:30 

52. Ћосовић 

Славица 

Анастасија 

50 

 

Психологија 30% 

 

3
0
%

 

2

5II , 22

8,6

III  
т: 

200/6 
 

53. Тодоровић  

Мирослав 
15 

Философија 22% 

Философија-изборни 

9% 

Логика 14% 

4
5
%

 

23

9,5

IV ,  

2

2IV   
3

5III  

т: 

320/10 

54.  Бимбашић 

Горан 
 Социологија 58% 

5
8

%
 

2

5II , 11222

8,7,6,3,1

III , 2

4IV  т: 
406/12 

55. Павловић 

Милан 

 Веронаука 

 6
5
%

 1

5,2,1I , 
1

3I , 1

4I , 1

7,6I  

1

2,1II , 1

5,4,3II , 
1

6II , 
1

7II , 

1

8II , 1

3,2,1III , 1

8,7,6,5III , 

 1

4,1IV , 1

5,3IV  

т: 

464/13 
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Стручно веће наставника предмета из области угоститељства и трговине 

56. Наумовић 

Синиша 
100 

Куварство – вежбе 80% 

Куварство-блок 11% 

Основе куварства 9% 

1
0

0
%

  12

7II , 10

7III  
2

8II  

в: 

684/22  

т: 64/2 

б:210 

57. 

Крсмановић 

Андријана 

100 
Куварство-вежбе 94% 

Куварство-блок 16% 1
0

0
%

 

12

7I , 12

7II  

в: 

792/24 

блок 

150 

58. 

Стаменковска 

Весна 

100  

Посластичарство-вежбе 

80% 

Посластичарство-блок 

12% 

Националне посластице 

8% 

1
0

0
%

 12

7I , 10

8III      
2

8III  

  

в: 

792/22 

т:60/2 

б:180 

59. Стојшић 

Светлана 
100 

Посластичарство-вежбе 

80% 

Посластичарство-блок 

16% 

Основе посластичарства 

4% 

1
0

0
%

 12

8II , 10

8III  
1

8III  

в: 

792/22 

т:30/1 

б:210 

60. Будалић 

Бранко 

100 

 

Услуживање-вежбе 22% 

Услуживање-пн 21% 

Свечани пријеми 12% 

Основе услуживања 8% 

Услуживање са пн. 28% 

Блок 9%  ван школе 

1
0
0
%

 
6

8II  в, 6

8II пн 

3

7III   

11

8,7

III  

62

9

IV  

 

т: 178/7 

пн 192 

в: 

366/12 

б:270 

61. Сушец 

Жељко  
( Добросављевић 

Виолета ) 

100 

Услуживање-вежбе  

40% 

Услуживање-пн 35% 

Услуживање са пн. 14% 

Блок 9%  ван школе 

1
0

0
%

 

6

7I  , 5

7III в, 6

7I  , 

6

7III пн 

 
6

9IV  

в: 

528/17 

пн: 

384/12 

б:150 

 

62. Дотлић 

Светлана 
100 

Трговинско пословање  

30% 

Практична настава –

трговац:  

Куварство  

Посластичарство 

 

 

Професионална пракса 

5
0
+

5
0
%

 

2

2II , 21

6

III  
6

6III                

обиласци 
блок: 90 

6

7II , 6

7III    пн 
6

8II , 6

8III     пн 

7I , 8,7II  

 

63. Грађанско   I-3,7, II-7,8, III-7,8 

3
0
%

  
 

  
54,9 радних места у 

настави 
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  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 
Општа  организација 

 
а) Организациона структура школе 

Структура  40  -  часовне  радне  седмице  свих  запослених  је  саставни  део  

Годишњег плана образовно - васпитног  рада.  Образовно  - васпитна  делатност  се 

одвија  у две смене  у оквиру петодневне наставне недеље. Смена се мења на 15 дана. 

б) Распоред часова и осталих облика образовно - васпитног рада 

Настава  у  преподневној  смени  почиње  у  7.15  часова.  и  траје  до  13.10  часова,  а  у 

поподневној смени часови  почињу  у  13.15  часова  и трају до  19.10  часова  по 

следећем распореду: 

 

8715   1 час 141315   

5005 88   2 час 5005 1414   

4599   3 час 451515   

3550 109   4 час 3550 1615   

3045 1110   
5 час 3045 1716   

2035 1211   6 час 2035 1817   

1025 1312   7 час 1025 1918   

 

Радно време директора школе је од 7 до 14 часова, а помоћника директора од 07 до 14 

часова уторком и четвртком, с тим да се радно време може подешавати према 

потребама. 

Радно време секретаријата и рачуноводства траје од 7.00 до 15.00 часова 

Радно време педагошко-психолошке службе траје пре подне од 7.30 до 14.00 часова,  

после подне од 13.30 до 19.30 часова 

Радно време библиотеке траје:пре подне од 8.00 до 14.00 часова, после подне од 14.00 

до 19.00 часова. 

 

 

Структура ученика према месту становања:  

 
         Разред 

Место 

I разред II разред  III 

разред 

IV 

разред 

Укупно Проценат 

Панчево 111 115 123 97 446 51,21% 

Црепаја 8 9 8 3 28 2,41% 

Омољица 9 7 7 8 32 3,67% 

Старчево 15 13 19 12 59 6,77% 

Банатски 

брестовац 
5 5 5 3 18 2,07% 

Банатско 

Ново Село 
4 2 5 2 13 1,49% 

Качарево 9 10 10 11 40 4,59% 
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Јабука 9 8 4 5 26 2,99% 

Глогоњ 2 2  2 6 0,68% 

Владимировац 3 4 2 4 13 1,49% 

Опово 9 3 2 1 15 1,72% 

Долово 4 8 21 7 40 4,59% 

Иваново 2  2  4 0,46% 

Плочица 2    2 0,23% 

Баваниште 11 3 3 2 19 2,18% 

Дебељача 2 5 3 3 13 1,49% 

Ковачица 5 2 8 2 17 1,95%  

Падина 2 9 12 2 25 2,87% 

Алибунар 2    2 0,23% 

Самош 3 1 1 1 6 0,69% 

Мраморак 3 1 3 1 8 0,92% 

Падинска 

скела 
1    1 0,11% 

Ресник 2    1 0,11% 

Вишњичка 

бања 
1    1 0,11% 

Раковица 1    1 0,11% 

Иланџа 1  1  2 0,23% 

Мирјево 1    1 0,11% 

Палилула  2   2 0,23% 

Котеж 3  2  5 0,57% 

Борча 1  4 1 6 0,69% 

Петровац 1    1 0,11% 

Зајечар 1    1 0,11% 

Нови Козјак  1   1 0,11% 

Добрица   1  1 0,11% 

Хајучица  1  1 2 0,23% 

Сефкерин  4 3 2 9 1,03% 

Сакуле  1 2  3 0,34% 

 233 217 251 170 871 100% 

 

 

 

Дежурство у школи: 
 
Дежурство наставника: 

 

Наставници дежурају једном месечно по седам часова у једној смени. Распоред 

дежурства се прилагођава распореду часова и увек је истакнут на огласној табли за цео 

квартал. Распоред дежурства за септембар је следећи:  

 

Датум Дежурни професор 

 
Време 

01.09.2015. 
  1515 137   

  1015 1913   
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02.09.2015. 
  1515 137   

  1015 1913   

03.09.2015. 
  1515 137   

  1015 1913   

 

 

Дежурства ученика 

 

Задаци и обавезе дежурног ученика 

1.  Долази 15 минута пре почетка наставе у школи 

2.  Налазе се у простору одређеном за дежурне ученике и не дозвољава приступ 

осталим ученицима у тај простор 

3.  Дају потребне информације странкама, ученицима и професорима 

4.  Дужни су да прате све догађаје у школској згради и све што је неуобичајено а што 

ремети нормалан рад у школи, евидентирају у свесци дежурства и томе обавесте: 

директора, помоћника директора, дежурног професора, психолога или помоћног 

радника 

5.  Стално се налази на месту одређеном за дежурне ученике и води евиденцију 

6.  Од странке тражи на увид личну карту и при томе евидентира регистарски број и ПУ 

где је издата  

7.  Даје све потребне информације странкама. 

Недељни распоред дежурстава ученика у току школске године утврђује психолог 

школе у сарадњи са одељенским старешинама и ученицима. 

 

 

 

 

Школски календар рада: 
 
На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања  („Службени гласник РС”, бр.:  72/09,  52/11  и 55/2013)  и 

чланова  15.  и 16. став  2,  члана 24. став 2. и члана 37.  став 4. Покрајинске 

скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине”, бр.  37/14 

и 54/14  –  др.  одлука), покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице доноси 

ПРАВИЛНИК 

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2015/2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овим  правилником  утврђује  се  врeме  остваривања  образовно-васпитног  рада  

(теоријска настава, практична настава и вежбе) у току школске 2015/2016. године и 

време и трајање школског распуста ученика у средњим школама са седиштем на 

територији Аутономне покрајине Војводине.Остали обавезни и факултативни облици 

образовно-васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за средње школе 

планирају се годишњим планом рада. 

 

Члан 2. 
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Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи  остварују  се  у 

току два полугодишта.Прво  полугодиште  почиње  у  уторак,  1.  септембра  2015.  

године,  а  завршава  се  у  среду,  23. децембра 2015. године. У првом полугодишту има 

81 наставни дан. 

Друго полугодиште почиње у петак, 15. јануара 2016. године и завршава се: 

- у среду, 25. маја 2016. године и има 84 наставна дана за ученике четвртог разреда 

гимназије;  

-  у  среду,  1.  јуна  2016.  године  и  има  89  наставних  дана  за  ученике  четвртог  

разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа;  

-  у  среду  22.  јуна 2016.  године и има  104  наставна  дана, за ученике  првог,  другог  

и  трећег разреда  гимназије  и четворогодишњих средњих стручних школа  и ученике  

првог  и другог  разреда трогодишњих средњих стручних школа. 

Друго полугодиште за ученике првог и другог разреда трогодишњег, односно првог, 

другог и трећег  разреда  четворогодишњег  образовања  стручних  школа,  за  које  је  

наставним  планом  и програмом прописана  реализација професионалне праксе према 

индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније 

у петак, 12. августа 2016. године.  

 

Члан 3. 

Образовно-васпитни рад из члана 1. став 1. овог правилника остварују се: 

- у гимназији: 

- у  првом,  другом  и  трећем  разреду  у  37  петодневних  наставних  седмица,  

односно  185 наставних дана; 

-  у четвртом разреду у 33 петодневне наставне седмица, односно 165 наставних дана. 

- у средњој стручној школи: 

- у првом и другом разреду трогодишњег и у првом, другом и трећем разреду 

четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 

наставних дана; 

-  у  трећем  разреду  трогодишњег  и  четвртом  разреду  четворогодишњег  образовања  

у  34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана. 

 

Први квартал има 41 наставни дан, други 40 наставних дана и трећи 48 наставних дана. 

Четврти квартал има 56 наставних дана за ученике првог, другог и трећег разреда 

гимназије и четворогодишњих  средњих  стручних  школа  и  ученике  првог  и  другог  

разреда  трогодишњих средњих стручних школа, 41 наставни дан за ученике трећег 

разреда трогодишњих стручних школа и четвртог разреда  четворогодишњих  стручних  

школа  и  36  наставних  дана  за  ученике  четвртог разреда гимназије. 

 

Члан 5. 

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише 

четири наставне суботе и то у следећим случајевима: 

- ако се у наставни дан обележава дан школе; 

- ако се у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије;  

- ако се у наставни дан с већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној  

манифестацији, или је домаћин такмичења, друштвене или спортске манифестације;  

- уколико  је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају 

верски празник, или празник националне мањине  који је  утврдио  национални  савет 

одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано 

извођење наставе. Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу 

става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као 

ненаставни. У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је 
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дужна да поступа у складу са чланом 88 и 90. Закона о основама система образовања и 

васпитања  („Службени гласник РС”, бр.: 72/09, 52/11 и 55/2013). 

 

Члан 6. 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 

Зимски распуст  почиње  у  четвртак,  24. децембра  2015. године, а завршава се у  

четвртак,  14. јануара 2016. године. 

Пролећни  распуст  почиње  у  четвртак,  24.  марта  2016.  године,  а  завршава  се  у  

уторак,  29.марта 2016. године. За ученике  четвртог  разреда гимназије,  четвртог  

разреда четворогодишњих и  трећег  разреда трогодишњих средњих стручних школа  

летњи распуст почиње  по  завршетку  матурског/завршног испита, а завршава се у 

среду, 31. августа 2016. године. За ученике  првог,  другог  и  трећег  разреда гимназије 

и  четворогодишњих средњих стручних школа  и  ученике  првог  и  другог  разреда  

трогодишњих  средњих  стручних  школа  летњи  распуст почиње у четвртак, 23. јуна 

2016. године, а завршава се у среду, 31. августа 2016. године. 

 

Члан 7. 

Време саопштавања  успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и 

диплома  по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим 

планом рада. 

Члан 8. 

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 обележава: 

-  Дан сећања на  српске жртве  у Другом  светском рату, који пада  у  среду 21. октобра 

2015. године и наставни је дан;   

-  Дан  примирја  у  Првом  светском  рату,  који  пада  у  среду,  11.  новембра  2015.  

године  –нерадни је и ненаставни дан; 

-  Свети  Сава  –  Дан  духовности,  који  пада  у  среду,  27.  јануара  2016.  године  и  

радни  је,  а ненаставни дан; 

-  Сретење  –  Дан државности, који пада у  понедељак  и уторак, 15. и 16. фебруара  

2016,    као нерадни и ненаставни дани;  

-  Дан  сећања  на  жртве  холокауста,  геноцида  и  других  жртава  фашизма  у  Другом  

светском рату, који пада у петак, 22. априла 2016. године као радни и наставни дан; 

-  Празник рада, који пада у  недељу и понедељак,  1. и 2.  маја 2016. године, а 

обележава се у понедељак и уторак, 2. и 3. маја 2016. године, као нерадни и ненаставни 

дани; 

- Дан победе, који пада у понедељак, 9. маја 2016. године, као радни и наставни дан; 

- Видовдан – спомен на Косовску битку, који пада у уторак, 28. јуна 2016. године.   

У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада  у  недељу, 8. новембра 

2015. године и наставни је дан. 

 

Члан 9. 

Ученици  и  запослени  у  школи  имају  право  да  не  похађају  наставу,  односно  да  

не  раде,  у дане верских празника: 

-  православци – на први дан крсне славе; 

- припадници  верских  заједница  које  обележавају  верске  празнике  по  

Грегоријанском  односно Јулијанском  календару  –  на  први  дан  Божића  и  у  дане  

ускршњих  празника  почев  од  Великог петка закључно с другим даном празника; 
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-  припадници  исламске  заједнице  –  у  среду,  23.  септембар  2015.  године,  на  први  

дан  Курбан-бајрама и у четвртак, 7. јула 2016. године, на први дан рамазанског 

Бајрама;  

-  припадници  јеврејске заједнице  –  у  среду,  23. септембра  2015. године, на  први 

дан Јом Кипура и у суботу, 23. априла 2016. године на Пасху или Песах. 

Члан 10. 

Одлукама  националних  савета  националних  мањина  утврђени  су  следећи  

национални празници националних мањина: 

- за мађарску националну заједницу: 

*15. март – Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49.; 

* 20. август – Дан Светог Стевана; 

* 23. октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године;– за 

бошњачку националну заједницу: 

* 11. мај – Дан Бошњачке националне заставе; 

* први дан Рамазанског бајрама; 

* први дан Курбанског бајрама; 

* 20. новембар – Дан ЗАВНОС-а.– за буњевачку националну заједницу: 

* 2. фебруар – Дан великог прела; 

* 23. фебруар – Дан избора првог Националног савета; 

* 15. август – Дан Дужијанце; 

*  25.  новембар  –  Дан  када  је  1918.  године  у  Новом  Саду  одржана  Велика  

Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена.– за хрватску националну 

заједницу: 

* 19. март – благдан Светог Јосипа; 

* 15. август  – датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића; 

* 16. октобар – датум рођења бана Јосипа Јелачића; 

*15. децембар –датум оснивања Хрватског националног вијећа. 

* 15. јануар – датум рођења националног песника Михаила Еминескуа; 

* 4. септембар – празник Велике госпојине; 

* 1. децембар – Национални празник Румуније; 

* 7. децембар – Дан националног савета. 

- за русинску националну заједницу: 

* 17. јануар – Дан Русина;– за украјинску националну заједницу: 

* 17. мај – Дан украјинске заједнице у Србији; 

* 14. октобар – Дан украјинских хероја.- за македонску националну заједницу: 

* 2. август – Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака; 

* 8. септембар – Дан државности Републике Македоније; 

* 11. октобар – Дан борца; 

* 16. децембар – Дан Националног савета. - за немачку националну заједницу: 

* 15. децембар – Дан оснивања националног савета.– за ромску националну заједницу: 

* 14. јануар – Василица; 

* 3. петак у марту – Бибија; 

* 8. април – Међународни дан Рома; 

* 6. мај – Ђурђевдан. - за бугарску националну заједницу: 

* 3. март –Дан ослобођења од турског ропства; 

* 24. мај – Дан Кирила и Методија; 

* 1. новембар – Дан народних будитеља.- за чешку националну заједницу: 

* 4. фебруар – Дан чешке књижевности; 

* 28. март – Дан образовања; 

* 16. мај – Дан националног савета; 

* 28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав); 

* 4. октобар – Дан чешког језика.-за словачку националну заједницу 
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* први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности. 

 

 

 

 

Члан 11. 

На  крају  првог  квартала  у  првом  полугодишту  и  трећег  квартала  у  другом  

полугодишту, школа је у обавези да у року од осам дана од дана завршетка квартала, 

писмено обавести родитеље или старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и 

владању (оцене, број изостанака са наставе и  изречене  васпитно-дисциплинске  мере).  

Обавештење  се  доставља  лично,  на  родитељском састанку, или препорученом 

пошиљком. 

 

Члан 12. 

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног рада са 

ученицима, а у обавези је да планира реализовање допунског рада са ученицима, који 

заостају у савладавању наставног градива. О  броју  часова,  обухвату  ученика  и  

распореду  извођења  додатног  и  допунског  рада  са ученицима из става 1. овог члана, 

на предлог наставничког већа одлучује директор. 

 

Члан 13. 

 

Годишњим  планом  рада  школа  треба  да  предвиди  дан  за  организовану  посету 

међународном сајму образовања  „Путокази”  у Новом Саду, за ученике  четвртог  

разреда и уједно, ако  се  ова  активност  реализује  у  наставни  дан,  утврди  начин  

надокнађивања  пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем 

је посета организована. Путовање  ученика,  који  нису  из  Новог  Сада,  на  наведену  

манифестацију  из  става  1.  овог члана, школа организује у складу са одредбама који 

се односе на безбедност ученика у путовању у Правилнику о наставном плану и 

програму за гимназију  („Сл. гласник СРС  –  Просветни гласник”бр. 5/90 и „Сл. 

гласник РС – Просветни гласник” бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 

5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 

17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010 и 7/2011) и Правилнику о плану 

и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким 

школама („Службени гласник  СРС  –Просветни гласник”, бр.  6/90 и „Сл. гласник РС  

–  Просветни гласник”,  бр. 4/91, 77/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 

5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 

3/2009, 10/2009, 5/2010 и 8/2010 – испр.) 

 

Члан 14. 

Годишњим  планом  рада  школа  је  обавезна  да  планира  два  радна  дана  на  нивоу  

школске године (субота  –  5.  септембар  или 12. септембар 2015. године  –  у првом 

полугодишту и субота  –28. мај или 4. јун 2016. године –  у другом полугодишту) за 

организовање и реализацију активности из  области  изборних  предмета  (грађанско  

васпитање,  верска  настава  и  др.),  ваннаставних активности,  спортских  активности,  

области  екологије  и  заштите  животне  средине,  културно-уметничке активности, као 

на пример:  

- одлазак у верске објекте – цркве, манастире и храмове,  

- одлазак у музеје и галерије, спомен-збирке,  

- обилазак етно-кућа, историјских налазишта, 

- одлазак у национални парк, природне резервате,  

- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,  
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- активности у локалној заједници,  

- спортски сусрети, 

- сусрети школа,  

- организован одлазак на едукативне и креативне радионице, 

- организовање мини истраживачких пројеката,  

- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке) и 

слично. 

 

Члан 15. 

У среду, 23. децембра 2015. године настава се изводи према распореду часова за 

понедељак. 

Члан 16. 

Овај  правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  

листу  АП Војводине”,  а  сходно  члану  53.  став  2.  Закона  о  државној  управи  

(„Службени  гласник  РС”,  бр: 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), биће објављен и у 

„Службеном гласнику РС”.Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице 

 

Број: 128-611-17/2015-01  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

У Новом Саду,  27. мај  2015. године  

Nyilas Mihály 

(Михаљ Њилаш) 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ УКУПНО ИМА 81 НАСТАВНИ ДАН 

СЕПТЕМБАР 

 П У С Ч П С Н 

1.  1 2 3 4 5 6 

2. 7 8 9 10 11 12 13 

3. 14 15 16 17 18 19 20 

4. 21 22 23 24 25 26 27 

5. 28 29 30     

ОКТОБАР 

 П У С Ч П С Н 

5.    1 2 3 4 

6. 5 6 7 8 9 10 11 

7. 12 13 14 15 16 17 18 

8. 19 20 21* 22 23 24 25 

9. 26 27 28 29 30 31  

НОВЕМБАР 

 П У С Ч П С Н 

9.       1 

10. 2 3 4 5 6 7 8* 

11. 9 10 11** 12 13 14 15 

12. 16 17 18 19 20 21 22 

13. 23 24 25 26 27 28 29 

14. 30       
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ДЕЦЕМБАР 

 П У С Ч П С Н 

14.  1 2 3 4 5 6 

15. 7 8 9 10 11 12 13 

16. 14 15 16 17 18 19 20 

17. 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30 31    

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕУКУПНО ИМА 104 НАСТАВНА ДАНА 

ЈАНУАР 

 П У С Ч П С Н 

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

17. 11 12 13 14 15 16 17 

18. 18 19 20 21 22 23 24 

19. 25 26 27** 28 29 30 31 

ФЕБРУАР 

 П У С Ч П С Н 

20. 1 2 3 4 5 6 7 

21. 8 9 10 11 12 13 14 

22. 15** 16** 17 18 19 20 21 

23. 22 23 24 25 26 27 28 

24. 29       

МАРТ 

 П У С Ч П С Н 

24.  1 2 3 4 5 6 

25. 7 8 9 10 11 12 13 

26. 14 15 16 17 18 19 20 

27. 21 22 23 24 25** 26 27 

28. 28** 29 30 31    

АПРИЛ 

 П У С Ч П С Н 

28.     1 2 3 

29. 4 5 6 7 8 9 10 

30. 11 12 13 14 15 16 17 

31. 18 19 20 21 22* 23 24 

32. 25 26 27 28 29** 30  

МАЈ 

 П У С Ч П С Н 
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       1** 

33. 2** 3** 4 5 6 7 8 

34. 9* 10 11 12 13 14 15 

35. 16 17 18 19 20 21 22 

36. 23 24 25 26 27 28 29 

37. 30 31      

ЈУН 

 П У С Ч П С Н 

37.   1 2 3 4 5 

38. 6 7 8 9 10 11 12 

39. 13 14 15 16 17 18 19 

40. 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30    

легенда: 

 Први и последњи дан полугодишта 

 Школски распуст, ненаставни дани или нерадни дани 

 Наставни дани 

* Празник-наставни дан 

** Празник-ненаставни дан 

 

Разредни  испити  за  ученике  завршних разреда  организоваће  се  у  периоду  од  26.  

маја до 31. маја 2016. год. 

Завршни и матурски испит се организује од 6. до 17. јуна 2016. год. 

Поправни  испити  за  ученике  завршних  разреда  у  јунском  испитном  року  обавиће  

се од 20 до 22. јуна 2016. год. 

У  периоду  од  18.  до  30.  августа  2016.  год.  обавиће  се  поправни  испити,  

завршни,матурски и разредни испити. 

 

Број радних дана по месецима: 

 П У С Ч П УКУПНО 

СЕПТЕМБАР 4 5 5 4 4 22 

ОКТОБАР 4 4 4 5 5 22 

НОВЕМБАР 5 4 3 4 4 20 

ДЕЦЕМБАР 3 4 4 3 3 17 

I   ПОЛУГОДИШТЕ 16 17 16 16 16 81 

ЈАНУАР 2 2 1 2 3 10 

ФЕБРУАР 4 3 4 4 4 19 

МАРТ 3 4 5 4 3 19 

АПРИЛ 4 4 4 4 4 20 

МАЈ 4 4 4 4 4 20 
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ЈУН 3 3 4 3 3 16 

II  ПОЛУГОДИШТЕ 20 20 22 21 21 104 

УКУПНО 36 37 38 37 37 185 

Обавезне  школске активности  
 

Индивидуални годишњи и оперативни планови рада наставника и стручних сарадника 

су  у посебном поглављу Годишњег плана. 

 

Преглед годишњег фонда часова наставних предмета у школској 2015/2016. години 

 

Ред.бр. Предмети 
Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

Укупно 

1 Српски језик и књижевност 756 767 753 570 2846 

2 
Основи реторике и 

беседништва 
   64 64 

3 
Социологија и Социологија 

са правима грађана 
 72 272 62 406 

4 Филозофија    218 218 

5 Логика   102  102 

6 Енглески језик 615 727 684 478 2504 

7 Немачки језик 173 160 144 97 574 

8 Француски језик 68 170 96 151 485 

9 Руски језик 173 74 72 87 406 

10 Латински језик  72   72 

11 Математика 689 735 625 509 2558 

12 Физика 72 140   212 

13 Хемија 322     322 

14 
Познавање робе и 

Комерцијално познавање робе 
 72 174 58 304 

15 Физичко васпитање 504 554 542 380 1980 

16 Биологија и Екологија 399  64   463 

17 
Здравствено васпитање и 

Здравствена култура 
68 64   132 

18 Психологија   146 128  274 

19 Историја 362 352 223 64 1001 

20 Географија 215 100    315 

21 
Економска географија и 

Туристичка географија 
 208   58 266 

22 Ликовна култура  115 30  145 

23 Музичка уметност 37    37 

24 
Рачунарство и 

информатика 
1008 148 144  1300 

25 Пословна информатика  144 288 264 696 

26 Основи економије 214 144 242 66 598 
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27 Пословна економија 222 216 142 66 646 

28 Принципи економије 111 72   183 

29 Национална економија   70  70 

30 Увод у економију 148    148 

31 Статистика    288 382 670 

32 
Монетарна економија и 

банкарство 
  72 66 138 

33 Основи финансија  108   108 

34 
Маркетинг и Маркетинг у 

туризму 
   220 220 

35 Пословне финансије   72 130 202 

36 Јавне финансије   142 66 208 

37 Финансијско пословање 74 144 70 62 350 

38 
Девизно и царинско 

пословање 
   99 99 

39 Банкарско пословање   72 66 138 

40 Осигурање    66 66 

41 
Ревизија и Ревизија и 

контрола 
   64 64 

42 
Рачуноводство, Основи 

рачуновод-ства и Рачуноводство 

у трговини 
555 544 564 318 1981 

43 
Финансијско 

рачуноводствена обука 
 216 280 248 744 

44 
Обука у виртуелном 

предузећу 
  216 256 472 

45 
Савремена пословна 

кореспонденција 
370 360   730 

46 Канцеларијско пословање 444 144    588 

47 
Спољнотрговинско 

пословање 
  72  72 

48 Међународна шпедиција   72  72 

49 
Економика и организација 

трговинских предузећа 
 128   128 

50 
Уставно и привредно право, 

Право, Основи права и Право у 

трговини 
185 255 214 132 786 

51 Основи радног права  72 68 96 236 

52 Основи правних поступака   136 128 264 

53 Послови правног промета   68 64 132 

54 Пословна комуникација  148   148 

55 Устав и права грађана     32 32 

56 Државно уређење 74    74 

57 Основи матичне евиденције   68  68 

58 Биротехника  72   72 
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59 Секретарско пословање   102  68 

60 
Пословна и службена 

кореспонденција 
259 144 136 128 667 

61 
Организација набавке и 

продаје 
 222 216  438 

62 Трговинско пословање  74 170  244 

63 Практична настава-трговац    204  588 

64 
Основе туризма и Основе 

туризма и угоститељства 
134    170 

65 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање. 
264 704   968 

66 Предузетништво  240 252  492 

67 Исхрана  68 64  58 190 

68 Националне кухиње   60  60 

69 Националне посластице   120  120 

70 Куварство – вежбе 408 768 300   1476 

71 Куварство-практична настава  192 180  372 

72 Основе куварства  64    64 

73 Посластичарство-вежбе 408 384 600  1392 

74 
Посластичарство-

практична настава 
 192 180  372 

75 Основе услуживања   60  60 

76 Хотелијерство    58 58 

77 
Услуживање и услуживање 

са практичном наставом 
408 384 330 406 1528 

78 Грађанско васпитање 222 252 245 180 899 

79 Верска настава 148 180 70 64 462 

80 Свечани пријеми    60  60 

       

 

 

Школа има три мешовита одељења. У првом разреду је то одељење са смеровима 

кувар/конобар/посластичар. Упоредне табеле предмета за ове профиле су: 

 

 

ПОСЛАСТИЧАР ПРВИ РАЗРЕД  КОНОБАР ПРВИ РАЗРЕД 
       

  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ I    НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ I 

1 Српски језик и књижевност 51  1 Српски језик и књижевност 51 

2 Енглески језик 34  2 Енглески језик 34 

3 Физичко васпитање 34  3 Физичко васпитање 34 

4 Математика 34  4 Математика 34 

5 Рачунарство и информатика 68  5 Рачунарство и информатика 68 

6 Хемија 17  6 Хемија 17 

7 Географија 17  7 Географија 17 

8 Здравствена култура 34  8 Страни језик 2 68 

9 Основе туризма и угоститељства 34  9 Здравствена култура 34 
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10 Исхрана 68  13 
Основе туризма и 
угоститељства 34 

11 Посластичарство 408  15 Услуживање 204 

    16 Практична настава 204 

КУВАР ПРВИ РАЗРЕД  

    

  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ I  

1 Српски језик и књижевност 51  

2 Енглески језик 34  

3 Физичко васпитање 34  

4 Математика 34  

5 Рачунарство и информатика 68  

6 Хемија 17  

7 Географија 17  

8 Здравствена култура 34  

9 Основе туризма и угоститељства 34  

10 Исхрана 68  

11 Куварство 408  

    

 

У другом разреду је то одељење са смеровима посластичар-конобар. Упоредне табеле 

предмета за ове профиле су: 

 

ПОСЛАСТИЧАР- ДРУГИ РАЗРЕД 
   

  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ II 

1 Српски језик и књижевност 32 

2 Енглески језик 32 

3 Физичко васпитање 32 

4 Математика 32 

5 Екологија и заштита жив. средине 16 

6 Куварство                                  2 дана 384 

7 Економика турист.и угост.предузећа 16 

8 Туристичка географија 16 

9 ПРАКТИЧНА НАСТАВА              1 дан 192 

   

 Изборни предмет Пословни страни језик 64 

   

КОНОБАР-ДРУГИ РАЗРЕД 
   

  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ II 

1 Српски језик и књижевност 32 

2 Енглески језик 32 

3 Физичко васпитање 32 

4 Математика 32 

5 Екологија и заштита жив. средине 16 

6 Страни језик 2 64 

7 Услуживање                           1 дан 192 

8 Исхрана 64 

9 Економика турист.и угост.предузећа 16 

10 Основе куварства 64 

11 Туристичка географија 16 

12 ПРАКТИЧНА НАСТАВА            1 дан 192 

   



 43 

Изборни предмет  Барско пословање 64 

 

 

 

Планирање практичне наставе за 2014/ 2015. годину 

 
   У економско-трговинској школи "Паја Маргановић" се придаје посебан значај 

планирању и реализацији практичне наставе. По плану  и програму постоје:  

1.  Кабинетске вежбе 

2.  Практична настава 

3.  Практична настава у блоку 

4.  Професионална пракса 

Кабинетске вежбе се искључиво изводе у кабинетима школе у 2 групе. У зависности од 

одељења часовну практичну наставу имају ученици једном или два пута недељно по 

шест часова, или мање зависно од одељења. Ову врсту практичне наставе реализујемо 

тако што делимо одељења у две групе, и то: једна група изводи практичну наставу у 

школским кабинетима под надзором наставника практичне наставе у једној смени, а 

друга група у другој смени истог дана. Практична настава у блоку се изводи у школској 

пекари и у угоститељским објектима. Практична настава у блоку је посебно значајна за 

стварање добрих угоститељских кадрова и зато јој придајемо посебан значај. Ову 

практичну наставу реализујемо у познатим угоститељским објектима Панчева: 

"Прича", “Шаран”, “Санта Лучија”, “Звезда”, “Европа”, “Поко Локо”, “Цитадела”, 

“Хиподром”, “Борнео”, “Мали рај”,“Фемили гарден”, “Раусављевић”, “Анчи колачи”, 

“Голуб”, “Сент Оноре”, “Пахуља”. 

         Ову врсту практичне наставе реализују наставници практичне наставе у сарадњи 

са одговарајућим руководиоцима датих објеката. С обзиром на добре резултате 

претходних година планирамо да и ове школске 2014/2015. године ову врсту практичне 

наставе реализујемо у овим објектима. 

Захваљујући реформи средње стручних школа, више се придаје значај практичној 

настави, односно вежбама у кабинету искључиво по плану и програму. 

Додатна практична настава реализоваће се и кроз организацију следећих излета: 

1.  Војвођански салаши 

2.  Сајам туризма и угоститељске опреме Нови Сад 

3.  Сајам туризма и угоститељске опреме Београд 

4.  Посета београдских хотела: „Continental“, „Hyatt Regency“, „Palace“, „Majestic“ 

5. Сарадња са хотелом у Крањској Гори 

 

Овакво планирање, организација и реализација практичне наставе доводи до најбољих 

резултата у струци. 

 

     Професионална пракса  је  обавезни наставни предмет за образовне профиле кувар, 

конобар и посластичар. Овај наставни  предмет, сходно Наставном плану објављеном у 

Просветном гласнику бр. 10/2012  реализује се током летњег распуста а до 15.августа. 

Ученици који имају овај наставни предмет добијају распоред рада  -  и то сваки ученик 

унапред зна коју радну недељу током летњег распуста ради. Слободан дан током једне 

недеље ученик узима након договора са ментором у школској радионици и/или 

адекватним угоститељским објектима са којим школа има потписан уговор. Ученици 

раде шест дана по пет радних сати. Ученици раде на реалном радном месту поштујући 

правила радног места и објекта у коме реализују професионалну праксу.  

Током реализације професионалне праксе наставник треба да  

-  Инсистира на уредности и прецизности у раду 

-  Инсистира на примени прописа заштите здравља и животне средине  
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У току професионалне праксе ученици су обавезни да воде дневник практичног рада. 

 

 

Виртуелни хотел за обуку ученика-туристичких техничара за рад на рецепцији хотела:  

 

      У досадашњој пракси показало се да практична обука ученика за рад на рецепцији 

хотела представља веома озбиљан проблем у спровођењу наставе. Хотели не желе да 

приме ученике на праксу, ученицима који су на пракси не посвећује се довољно 

времена итд. Применом Виртуелног хотела ствара се амбијент да се овај проблем у 

значајној мери превазиђе.  Виртуелни хотел је резализован помоћу инетернет 

Хотелског Информационог Система (ИХИС), који је идентичан ИХИС-ом који се 

налази на веб адреси www.bookingserbia.com. 

Коршћење ИХИС-а формира се виртуелна рецепција хотела која ученицима пружа 

прилику да се обуче за рад на рецепцији било ког хотела. У кабинету се постави 

рецепцијски пулт за виртуелни хотел. На рецепцијском пулту je поставqeno све што је 

потребно за рад рецепције:  

-на зид, "роштиљ-решетку" за кључеве виртуелних соба,  

-рачунар,  

-факс,  

-књигу гостију, 

-фискални уређај (за штампање фискалних рачуна), 

-регистраторе за одлагања документа,  

-имитицаија сефа итд.  

 

     У тако опремљеном кабинету ученик може практично да научи да обавља све 

задатке.  

Почев од тога да направи резервацију и пошаље предрачун емаил-ом или факом, преко 

тога да треба да устане и каже "Добар дан" госту (на више језика) прилком његовог 

доласка, до прављења рачуна за вирманско плаћање и шта са тим рачуном треба 

урадити .  

Изузетно важно је да све ово ученик, путем интернета, може да вежба у кабинету у 

школи и као домаћи задатак код куће. 

Приступ ИХИС-у са било ког места у било које време ИХИС је доступан са сваке 

локације где се тренутно налазите и то у било које време од 0-24х 7 дана у недељи.  

Нема набавке скупе рачунарске опреме. Нема потребе да купујете скупу рачунарску 

опрему јер се све води на серверу а  може се приступити са било ког рачунара са било 

којим оперативним системом. Нема одржавања и сервисирања хардвера. Нема 

инсталација, увођења софтвера. Нове верзије програма се аутоматски надограђују 

преко интернета тако да је увек на располагању најновија верзију програма.  За 

правилан рад сервера, базе података и апликације у целости задужена Рамонда доо и то 

24 сата 7 дана у недељи. Целокупну администацију ИХИС-а обавља Рамонда доо као 

власник овог сервиса.  

 

 

Структура ученика према страним језицима и начину  формирања  група за 

2014/2015 годину:  

 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Енглески језик Немачки језик 

I-1 30 3 I-6  3 

I-2 24 3 I-8  2 

http://www.bookingserbia.com/
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I-3  3 II-2  2 

I-4  2 III-2  2 

I-5  2 Број одељења 4 

I-6  2 Број група 4 

I-7  2    

I-8  2 Француски језик 

II-1  3 I-2  2 

II-2  3 I-6  3 

II-3  3 II-7  2 

II-4  2 III-2  2 

II-5  2 III-9  3 

II-6  2    

II-7  4 Руски језик 

II-8  2 I-2  2 

III-1  3 II-2  2 

III-2  3 III-9  3 

III-3  3    

III-4  4    

III-5  2    

III-6  2    

III-7  2    

III-8  2    

III-9  2    

IV-1  3    

IV-2  3    

IV-3  3    

IV-4  3    

IV-5  2    

  2    

Број одељења 31    

Број група 31    

Немачки језик    

I-1  1    

I-2  1    

I-4  1    

I-5  1    

I-6  1    

I-7  1    

I-8  1    

II-1  2    

II-2  2    

II-4  2    
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II-6  2    

II-7  2    

II-8  2    

III-1  2    

III-3  2    

III-4  2    

III-5  2    

III-6  2    

IV-2  1    

IV-3  1    

IV-4  1    

IV-5  1    

Број одељења 23    

Број група 4    

Француски језик    

1

8,6,5,1I , 
1

8,7,6,5,2II , 
1

7,5,3,1III , 

1

7,3,2IV  консултације 

    

Број одељења: 16    

Број група: 4    

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 2014/2015. 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
Одељенски 

старешина 

Изборни предмети 
Избор-1 Избор-2 

I2     

комерцијалиста 
Ђурић 

Слађана 

Историја 

Екологија  

Географија 

Екологија  

 
 

II2  

комерцијалиста 
Марковић 

Бранка 

Психологија 

Ликовно                        

Пословна екон. 

Психологија  

 
Ликовно   

 

III2  

комерцијалиста 
Боговић 

Марија 

Логика 

Социологија 

Познавање робе 

Познавање  

робе  
  

II7  

кувар-конобар 

Наумовић 

Саша 

Пословна 

информатика 

Барско пословање 

Пословни страни језик 

Путеви хране 

Познавање намирница 

Ликовно и Музич. 

Ликовно и Спорт 

Музичко и Спорт 

Пословни 

страни језик 

 

кувари  

Барско 

пословање 

 

конобари  

II8  посластичар 
Стаменковска 

Весна 

Пословни страни језик 

Пословна 

информатика 

Чоколатерство 

Чоколатерство  
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Ликовно и Музич. 

Ликовно и Спорт 

Музичко и Спорт 

III4 финансијски 

администратор 

Момчиловић 

Маја 

Пословни страни језик 

Електронско 

пословање 

Историја и Музич. 

Историја и Спорт 

Музичко и Спорт 

 

Пословни 

страни језик  
 

III7 кувар 
Стојановић 

Милијана 

Пословни страни језик 

Психологија 

Маркетинг 

Географија 
Историја и Страни јез. 

Историја и Спорт 

Страни јез. и Спорт 

Географија  

III8 посластичар Дангубић Ана 

Пословни страни језик 

Психологија 

Маркетинг 

Географија 
Историја и Страни јез. 

Историја и Спорт 

Страни јез. и Спорт 

Пословни 

страни језик 

 
 

Начин формирања група за верску наставу:  

 

 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Укупно 

96 ученика 36 ученика 48 ученика 31 ученика 211 ученика 

4,3,2,1I , 6,5I , 

 7I , 8I  

 

 

3,1II , 8,6,2II  

 

3,1III , 4III ,  

8,7III  

 

7,5,3IV , 

4,2,1IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

Врсте активности наставника и стручних сарадника 
 

 
Планирање  и  непосредно  припремање  наставника  и  стручних  сарадника  за 

образовно-васпитни рад у школској 2014/2015. години вршиће се применом чл. 72 

Закона о средњој школи (Сл.гл.50/92) и на основу Општег педагошко-дидактичког 

упуства за остваривање садржаја програма у средњој школи (Сл.гл. 4/91) у поглављу 

Планирање и непосредно припремање наставника за  образовно-васпитни  рад, 

наставник врши глобално и оперативно планирање и непосредно припремање за час: 
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 глобално  (годишње)  планирање  са  бројем  наставних  тема  и  бројем  часова 

по  темама  распоређених  за  обраду,  утврђивање,  кабинетско  и  практично 

вежбање  са јасно дефинисаним циљем, исходима по темама, наведеном 

наставном ситуацијом; 

 оперативно  планирање  које  обухвата  дидактичко-методичку  разраду 

наставних  тема  на  наставне  јединице,  избор  наставних  метода,  наставних 

средстава и облика рада, иновације, корелације и евалуација; 

 непосредно  припремање  обавеза  је  сваког  наствника  и  подразумева  

израдуписане  припреме  која  преставља  дидактичко-методичку  структуру  

часа.Основни  задатак  припреме  је  да  се  планира  организација  часа  и  што 

конкретније  предвиде  активности  у  односу  наставника  и  ученика  уз 

уважавање одређених педагошких принципа рада;  

 

  Сваки  наставник  је  дужан  да  у  оквиру  свог  стручног  већа  узме  учешће  у  

процесу самовредновања  рада  школе  анализом образовно-васпитног рада у оквиру 

свог предмета личним и професионалним усавршавањем. Сваки наставник  и стручни 

сарадник је у обавези да на основу свог решења испланира ваннаставне активности. Рок  

израде  и  предаје  годишњих  и  оперативних  планова  рада  прецизиран је  на 

Наставничком  већу.  Планови  директора  и  стручних  сарадника  су  саствни  део  

Годишњег плана рада школе. 

 

 

 

 

 

Облици образовно-васпитног рада 

 

Додатни васпитно - образовни рад биће  оранизован  за  ученике  који  са  изузетним 

успехом  савлађују  програмске  садржаје  и  показују  посебно  интересовање  за 

продубљивањем и проширивањем знања и вештина из области наставе. Овим видом 

наставе тежиће  се  развијању  самосталности  и  креативности  ученика.  Обзиром  на  

карактер  и функцију  додатног  рада  наставник  ће  препоручити  најразноврсније  

облике,  методе  и поступке  рада  који  ће  ученицима  омогућити  да  њихове  

креативне  способности  дођу  до пуног  изражаја  (индивидуални  и  групни  облик  

рада,  проблемска  и  индивидуализована настава  и  сл.).  Идентификација  ових  

ученика  ће  се обавити  до  краја  септембра. 

 

Допунски васпитно - образовни рад  биће  реализован  за  ученике  који  теже 

савладавају  програмске садржаје појединих наставних предмета или неких њихових 

делова. Допунска  настава  биће  уведена  чим  се  укаже  потреба  (  до  краја  

септембра),  односно  када буду  стечени  педагошки  услови  за  евидентирање  

ученика  за  ову  врсту  наставе,  а  за  то  је потребно  време  (упознавање).  Допунска  

настава  биће  реализована  за  све  наставне  предмете  за  које  ученици имају  потребе.  

Водиће  се  уредна  евиденција  о  броју  одржаних  часова  и  реализованих часова.  

Настојаће  се  да  у  овом  виду  васпитно  -  образовног  рада  дођу  до  изражаја 

индивидуална  својства  и  карактеристике  идентификованих  ученика  уважавајући  

наведене узроке  неуспеха  и  заостајања  у  раду,   то  јест  да  нису  успешно  

савладали  градиво  у  редовној настави. 

 

 

Учешће школе на такмичењима 
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1. Из општеобразовних предмета, опште стручних и стручних предмета пратећи 

календар такмичарских активности које организује надлежно Министраство 

2.  Из струке:  Такмичења у организацији Заједнице економских Школа Србије 

  

 

 

Културна и јавна делатност школе 
 

Културна и  јавна делатност школе оствариваће се целокупном организацијом 

образовно-васпитног рада, режимом живота школе, а у складу са интересима, 

потребама и могућностима наше средине. У оквиру ове делатности обележиће се 

следећи догађај: 

 прослава Дана Светог Саве  

 свечано уручивање диплома матурантима 

 посета изложбама, позоришним представама и др. 

 посета и учешће у раду манифестација на територији града 

 Обележавање дана Ђорђа Вајферта и Михајла Пупина 

 

 

 

  

 

Програм увођења у посао приправника и провера савладаности 

програма за стицање лиценце 
 

Законске одредбе 

У  складу  са  Правилником  о  дозволи  за  рад  наставника,  васпитача  и  сртучних 

сарадника.  Сл.  гласник  РС  бр.  22.  од  08/03.2005.  године Школа  је  израдила  план  

и  програм увођења приправника у самостални васпитно-образовни рад. 

Приправник  у смислу члана 123. Закона о основама система образовања и васпитања  

јесте  лице  које  први  пут  у  том  својству   заснива  радни  однос  у  установи, на 

одређено или неодређено време, са пуним или непуним радним временом и 

оспособљава се за самосталан образовно-васпитни рад наставника, васпитача и 

стручног сарадника, савладивањем програма за увођење у посао и полагањем испита за 

лиценцу .Приправнички стаж траје најдуже две године од дана заснивања радног 

односа. Ако у року од две године не положи стручни испит, престаје му радни однос. 

Наставници  и  стручни  сарадници  који  имају  положени  стручни  испит  стећи  ће 

лиценцу.  Једном  стечену  Лиценцу  наставници  неће  морати  да  продужавају  нити  

да обнављају. 

   У складу  са чланом 24. прелазних и завршних  одредаба Правилника о дозволи за рад 

наставника,  васпитача  и  стручних  сарадника,  пртиправника  који  је  засновао  радни  

однос после  25.  јуна  2003.  године.  а  пре  ступања  на  снагу  овог  правилника  и  

који  је  савладао програм  за  полагање  стручног  испита  прописан  Правилником  о  

полагању  стручно  испита приправника  (Просветни  гласник  број  4/93  и  1/99)  

признаје  се  тај  програм  као  савладан програм  увођења  у  посао  ако  школа  

претходно  изврши  проверу  савладаности  програма схопдан члану 10. 

Наставник  и  стручни  сарадник  са  оствареним  радним  стажом  ван  установе  нема 

својство приправника, али се уводи у посао и полаже испит за лиценцу као и 

приправник. 

 

 Програм увођења наставника и стручног сарадника у наставу 
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За  ментора  се  одређује  истакнути  наставник  који  има  лиценцу,  једно  од  

прописаних звања или најмање 5 година радног искуства  у  области васпитања и 

образовања. Одређује  га  директор  школе  решењем,  на  основу  прибављеног  

мишљења  од стручног  већа  за  област  предмета,  од  дана  пријема  приправника  у  

радни  однос.  Директор може  да  одреди  за  ментора  наставника  из  друге  установе  

исте  врсте  ако  у  установи  нема одговарајућег  лица. Улога  ментора  је  у  

оспособљавању  приправника  за  самостално извођење васпитно-образовног рада. 

     Ментор  уводи  у  посао  приправника  пружањем  помоћи  у  припремању  и  

извођењу образовно-васпитног  рада,  присуствовање  образовно-васпитном  раду  у  

трајању  најмање  12 часова  приправничког  стажа,  анализирањем  образовно  

васпитног  рада  у  циљу  праћења напредовања  приправника  и  пружањем  помоћи  у  

припреми  за  проверу  савладаности програма. Током  приправничког  стажа  

приправник  је  у  обавези  да  присуствује  настави ментора,  а  и  других  наставника,  

по  препоруци  ментора,  у  трајању  од  најмање  12  часова. 

Ментор  подноси  извештај  деректору  о  оспособљености  приправника  за  самостално 

извођење васпитно образовног рада. 

  

 Начин вођења документације приправника и ментора 

     На осниву „Водича за праћење наставника приправника“, приправник и ментор су у 

обавези да воде следећу педагошку документацију: 

Приправник: 

―  сачињава годишњи и оперативни план рада  

―  израђује припрему за час 

―  води евиденцију програма сарадње са: директором, правном и педагошко-

психолошком службом 

―  прати артикулацију наставног часа и примену наставних облика, метода и средстава 

на часу код ментора и старијих колега 

―  води дневник рефлексије 

Ментор  је  у  обавези  да  води  евиденцију   о  раду  приправника  која  садржи  

податке  овременском  периоду  у  коме  је  радио  са  приправником,  темама  и  

времену  посећених  часова, запажањима  о  раду  приправника  у  савладавања  

програма,  препорукама  за  унапређивање васпитно-образовног  рада  и  оцене  

поступања  приправника  по  датим  препорукама.  Провера савладаности  програма  

увођења  приправника  остварује  се  након  годину   дана  рада извођењем  и  одбраном  

часа  наставника  у  школи,  као  и  приказом  и  одбраном  активности стручног  

сарадника  у  школи.  Комисију  за  проверу  савладаности  програма  образује директор 

школе решењем. 

Провера  се  врши  у  седишту  установе  у  којој  је  приправник  запослен.  Комисија  

се састоји од најмање 3 члана : 

1.  Директор као председник комисије 

2.  Члан стручног већа за област предмета 

3.  Школски педагог или психолог, односно оба ако их школа има. 

За стручног сарадника приправника комисију чине:  

1.  Директор као председник комисије 

2.  Стручни сарадник друге  установе исте врсте 

3.  Представник васпитно –образовног, наставничког или педагошког већа  

Ментор не може да буде члан комисије, али има обавезу да присуствује провери 

свладаности програма. 

Оцену  о  савладаности  програма  даје  комисија  у  пуном  саставу   у  писаној  форми  

у  виду извештаја који садржи :  

―  основне податке о приправнику 

―  тему одговарајућег облика васпитно - образовног рада  
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―  оцену  савладаности  програма  („у  потпуности  савладао“  и  „делимично 

савладао“). 

Кад  приправник  делимично  савлада  програм  комисија  даје  препоруку  ментору  и 

приправнику за даљи рад са роком за поновну проверу савладаности програма. 

Приправник  који  је  у  потпуности  савладао  програм  стиче  право  за  полагање 

лиценце. 

 

Стицање лиценце 

Испит  за  стицање  лиценце  обавља  се  пред  комисијом  коју  образује  министар 

просвете. Испит  се  полаже  у  једном  дану  и  састоји  се  од  писменог  и  усменог  

дела  испита.Писмени  део  обухвата  припрему  часа  за  наставника,  односно  

припрему  есеја  за  стручногсарадника.  

На  усменом делу испита проверавају се :  

―  знања, вештине способности за самостално извођење одговарајућег облика 

образовно-васпитног рада и методике струке  у  установи које одреди министар 

извоћењем часа и разговором кандидата са комисијом и одржаном часу, 

―  оспособљеност за решавање конкретних ситуацијиу  педагошкој пракси, 

―  познавање прописа из области образовања и васпитања, 

―  педагогија и психологија , ако на основним студијима кандидат није имаонаведене 

предмете, 

Упех на испиту оцењује се са -положио  или  -није положио. 

Комисија оцењујње сваки део испита. Ако кандидат не положи део испита упућује се а  

поновно  полагање  тог  дела  испита  у  року  од  30  дана.  Ако  не  положи  два  дела  

испита олаже  након  60  дана,  ако  не  положи  испит  у  целини  полаже  након  90  

дана.  Евиденција  о испиту за лиценцу води се у Министарству и трајно се чува. 

 

 

 

 

 Ваннаставне активности 
 

Екскурзије и излети 

У  току  текуће  школске  2014/2015.  Године,  сходно  упуству  Министра  просвете  о  

начину планирања,  извођења  и  трајања  екскурзија  планира  се  број,  време  трајања  

и  путни  правци екскурзија. План и програм ових активности садржи: образовно-

васпитне и здравствене циљеве и задатке; садржаје којима се постављени циљеви 

остварују, планирани обухват ученика,  носиоце предвиђених садржаја и активности, 

трајање, путне правце, техничку организацију и начин финансирања. Одељенска и 

стручна већа предлажу план и програм наведених активности који  разматра 

Наставничко веће. Предложени план и програм разматра и на њега даје сагласност 

Савет родитеља школе. Према  програму  екскурзије  Наставничко  веће  одређује  

организаторе  и  стручног водича. Организатор  екскурзије  који  је  по  правилу  

разредни  старешина  руководи екскурзијом  и  врши  припрему  свих  организационо-

техничких  послова у  вези  извођења екскурзија. Стручни  водич  екскурзије  

кординира  рад  на  припреми  и  извођења  екскурзије  који  је значајан за остварење 

образовно-васпитних задатака саме екскурзије, У  припреми  екскурзије  поред  

организатора  и  стручног  водича  учествују  и заинтересовани предметни наставници, 

ученици као и представници родитеља. По  завршетку  екскурзије,  организатор  

подноси  извештај  Наставничком  већу  и директору  школе  на  усвајање,  а  када  се  

усвоји,  уноси  се  у  дневник  и  годишњи  извештај  о раду. 

 

Циљеви екскурзија: 
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-Упознавање ученика са културном баштином, историјом и природним лепотама 

Србије и других европских земаља где су планиране екскурзије, проширивање знања о 

народима, његовој култури, начину живљења, гастрономији и сл; 

-У директним сусретима са овим земљама доживљавање оног што је теоретски 

обрађено из наставних предмета: историја уметности, историја, књижевност, основи 

туризма и угоститељства, географија, туристичка географија и страни језици; 

-Подизање опште квалитетне комуникативности, социјалне зрелости и временско-

просторне оријентације ученика;  

-Унапређење моралног, емоционалног и естетског васпитања; 

-Подстицање ученика на здраве и конструктивне облике коришћења слободног 

времена; 

-Унапрећење стручног знања и вештина за будућа занимања. 

 

Задаци екскурзија: 

-Стицање нових знања, подстицање испољавања емоционалног доживљаја, развијање 

позитивног односа према националним, уметничким и културним  вредностима, као и 

развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима; 

-Развијање способности хуманизма, патриотизма, пријатељства, одговорности, 

поштења, самосталности и демократичности; 

-Упознавање нових простора и крајева током пута и на одредишту; 

-Развијање еколошки свести и љубави према природи; 

-Рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и 

друго. 

 

Надокнада наставе за дане екскурзије 

  Обзиром да се матурска екскурзија изводи тако да се у настави губе три дана, 

приликом израде детаљног плана екскурзије направиће се и тачан план радних субота 

за матуранте. Ученици нижих разреда екскурзије изводе током викенда или за време 

пролећног распуста. 

 

Планирани садржај, временско трајање и место реализације екскурзија: 

ПРОГРАМ ПУТОВАЊА IV разред 

1. Време извођења: март-април  2015. год. 

2. Број ученика : око 120  

3. Број пратилаца: директор, 8  разредних старешина, 1 лекар  

4. Програм путовања за четврти разред – Италија  4 дана (3 ноћења ) 

 

Детаљан програм наведене екскурзије биће објављен након одобрења Савета родитеља. 

Није извесно да ли ће планирана дестинација бити прихваћена, тако да задржавамо 

право измене исте, јер се изјашњавање интересних група не може прецизно предвидети. 

 

ПРОГРАМ ПУТОВАЊА I, II, III разред 

1. Време извођења: март-април 2015.  

2. Број ученика :  око 150 

3. Број пратилаца:  5/6 

4. Програм путовања за трећи разред  није још увек испланиран јер нису спроведене 

анкете, али се планира једнодневни излет.  

 

У склопу рада појединих секција и друштава које раде  у школи планирају се следећи 

једнодневни излети: 

- Посета Сајму књига у Београду 

- Стручне екскурзије угоститеља 
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- Посета Сајму образовања у Новом Саду 

- Стручни обиласци знаменитости Туристичких техничара 

- Посета факултета Сингидунум у склопу обуке завршних разреда на економским 

профилима 

 

О наведеним излетима Школа ће направити детаљне извештаје. 

  

У  виду  једнодневних  излета,  а  у  оквиру  плана  драмске  секције,  предвиђа  се  

посета појединим позоришним представама. 

 

Њихов  основни  васпитно-образовни  циљ  је  проширење  и  употпуњавање  знања  и  

интересовања стечених у раду секција, додатне наставе и друштава која раде  у школи. 

 

 

 

Слободне активности ученика 

 

Слободне  активности  ученика  биће  организоване  са  циљем  да  се  испољена 

интересовања  ученика  задовоље,  а  њихове  склоности  и  способности  даље  

усмеравају  и развијају. Путем ове врсте активности биће реализовани следећи 

васпитни задаци: 

1.  Развијање  самоиницијативне  и  стваралачке  способности  ученика  у  областима  за 

које имају посебна интересовања и склоности 

2.  Оспособити  их  да  самостално  организују  слободно  време  уз  максимално 

коришћење стваралаштва 

3.  Оспособити их за међусобну сарадњу  у колективу 

4.  Упознати их са подручјем рада  у оквиру одабране професије за коју  се интересују 

Програм  слободних  активности  ученика  биће  реализован  кроз  рад  секција.  У  рад 

слободних  активности  биће  укључени  ученици  према  личном  интересовању,  

склоности  и жељама  за  поједине  наставне  предмете,  или  подручја.  Испуњавањем  

овог  основног  услова створиће се основа за реализацију следећих задатака  у раду 

поменутих активности: 

  Слободан  избор  садржаја  рада  који  ће  ученици  бирати  у  сарадњи  са  

наставником који води одерђену слободну  активност 

  Слободне  активности  ученика  пружаће  веће  могућности  за  стално  освежавање 

знања  најновијим  променама  у  развоју  науке,  технике,  као  и  у  општедруштвеном 

развоју. 

  Слободне  активности  пружаће  могућност  за  већу  самосталност  у  раду  

ируковођењу  у одређеној научној области. 

  Слободне  активности  ученика  пружаће  могућности  повезивања  учења  са 

практичним радом и тако омогућити функционалну примену стечених знања. 

  Секције  ће бити  укључене  у различите видове такмичења, смотре и др. 

  О  раду  слободних  активности  водиће  се  уредна  евиденција  и  вршиће  се  

анализа степена реализације програма рада. 

  

Конституисање  слободних  активности  (секција)  извршиће  се  у  току  септембра 

месеца (испољавање интересовања и жеља  ученика). 

За сваки облик ове активности биће сачињен програм рада. 

Годишњим  планом  рада одређују се наставници који ће одржавати слободне  

ваннаставне активности према интересовањима ученика.  
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Сарадња са друштвеном заједницом 

 

Школа  традиционално  сарађује  са  објектима  и  предузећима  који  се  баве 

угоститељско-туристичким делатностима. Међу  њима су Туристичка организација 

Панчево, АВИВ парк Панчево, Музеј града Панчева, ресторани, посластичарнице и 

други објекти у којима ученици обављају практичну наставу. 

 

Од  посебног  значаја  ће  бити  јавне  практичне  вежбе  као  што  су:  коктел  партије, 

хладни бифеи, банкети и друго. 

 

 

Сарадња са родитељима 

 

Сарадњи  са  родитељима  биће  посвећена  посебна  пажња,  уз  познавање  чињенице 

колики  значај  за  васпитање  младих  има  јединствено  деловање  свих  фактора  који  

дају одређени  допринос  овом  процесу.  Сарадња  са  родитељима  одвијаће  се  у  три  

основна облика: 

-  индивидуални  контакт  са  родитељима  који  ће  остваривати одељенске  старешине, 

предметни  наставници,  директор  школе,  педагог,  психолог  и  други,  зависно  од 

потреба и природе проблема; 

-  контакт  путем  одељенских  родитељских  састанака,  који  ће  се  према  плану 

одељењских старешина одржати најмање четири пута годишње; 

-  по потреби одржаће се родитељски састанак на нивоу разреда, односно школе. 

Хуманитарни и волонтерски рад 

 

   Хуманитарни и волонтерски рад  ученика  биће  усмерен  у  циљу  васпитања  

ученика  за добровољним  радом,  самостално  у  оквиру  друштвено  -  организованих  

активности  у слободном  времену,  да  доприносе  стварању  и  унапређивању  услова  

живота  и  рада  у  школи и друштвеној заједници, и то путем следећих садржаја и 

облика рада: 

-  одржавање школског простора:  уређење  учионица, заједничких просторија 

(степеништа, ходника,  библиотеке,  терена  за  физичко  васпитање  и  спорт,  

фискултурна  сала  итд.) неговање зеленила у школској згради и ван ње; Прва акција 

која се односи на уређење школског простора биће одржана у суботу 06.09.2014. у 

организацији наставника Граћанског васпитања. 

-  уређивање и одржавање простора за одмор у згради и ван ње. 

- берза уџбеника која ће се одржати у недељу 07.09.2014. у просторијама школе. 

Организатор берзе је Ученички парламент. 

 

 

 

    

ПРОГРАМИ   И   ПЛАНОВИ  РАДА  СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

 
Рад  стручних  органа  ће  се  заснивати  на  глобалним  и  оперативним  плановима. 

Одељењским  већима  ће  руководити  одељењске  старешине  и  оне  су  одговорне  за 

реализацију  планова  рада.  Рад  одељењских  већа  једног  разреда  координира  и  

организује председник-координатор  разредног  већа,  а  то  је  по  правилу  одељењски  

старешина  првогодељења одговарајућег разреда. 

Рад стручних органа: 

1)  Одељењска већа ће одржати укупно: 28 x 5 седница =140 редовних седница, 
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2)  Стручни активи: 7 x 5 седница = 35 редовних седница, 

3)  Наставничко веће: 11 редовних седница и ванредних по потреби, 

4)  Одељењске заједнице: 28 x 34 седница = 952 часова. 

 

 

Наставничко  веће 

 
Наставничко  веће  чине  сви  наставници  теоретске  и  практичне  наставе,  стручни 

сарадници (педагог и психолог), директор школе и помоћник директора . 

Наставничко веће има следеће надлежности: 

 врши поделу предмета на наставнике  

 одлучује о подели разреда на одељења 

 одређује одељенске старешине 

 учествује  у организовању практичне наставе и професионалне праксе 

 разматра  резултате  образовно  -  васпитног  рада  и  утврђује  закључке  за  

њихово унапређивање  

 разматра и оцењује рад стручних актива 

 врши анализе и вредновање укупних резултата  рада 

 одлучује о повредама ученичких обавеза и изриче васпитно - дисциплинске мере 

 врши детаљну анализу образовно-васпитног рада у  огледним одељењима 

 организује рад и прати остваривање наставног плана и програма 

 анализира остваривање планираних циљева и исхода у наставном процесу 

 утврђује и прати резултате рада ученика и наставника на крају сваког 

класификационог периода 

 прати реализацију Развојног плана школе 

 прати рад Тима и учествује у самовредновању образовно-васпитног рада школе 

 прати и анализира рад Школског тима за спречавање насиља 

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

надлежности Наставничког већа. 

 

Рад  Наставничког  већа  Економско-трговинске  школе "Паја Маргановић"  одвијаће  се  

на  редовним  и ванредним  седницама.  У  току   ове  школске  године  планирано  је  

11  редовних  седница,  а према потреби одржаваће се ванредне седнице. 

 

 

Оперативни план рада редовних седница Наставничког већа 

 

Септембар: 

 Организација образовно-васпитног рада; 

 Анализа и усвајање Извештаја о раду школе у претходној години, 

 Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе, 

 Усвајање Акционог плана Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља, 

 Усвајање Плана набавке уџбеника у текућој школској години, 

 Усвајање плана стручног усавршавања, 

 Текућа питања, молбе и захтеви; 

 

Октобар: 

 Организовање допунске и додатне наставе, као и ваннаставних активности; 

 Анализа опремљености школе; 

 Информисање о Ученичком парламенту (акциони план) 
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 Текућа питања, молбе и захтеви; 

 

Новембар: 

 Анализа успеха, изостанака и васпитно-дисциплинске мере у  I  тромесечју 

(стручна служба); 

 Реализација допунске и додатне наставе и ваннаставних активности, 

 Разматрање спроведених  мера дефинисаних Програмом за заштиту ученика од 

насиља и занемаривања 

 Текућа питања, молбе и захтеви; 

 

Децембар: 

 План уписа за школску 2015/2016. годину, 

 Текућа питања, молбе и захтеви;  

 

Јануар: 

 Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта 

 Предлог мера и активности у циљу побољшања безбедности ученика 

 Организовање родитељских састанака; 

 Припрема за школску славу Светог Саву; 

 Текућа питања, молбе и захтеви; 

 

Фебруар: 

 Изостајање ученика са наставе, узроци изостајања и мере за спречавање; 

 Организовање блок наставе у II полугодишту; 

 Извештај о посети часовима, 

 Текућа питања, молбе и захтеви; 

 

Март: 

 Извештај о самовредновању рада школе 

 Организовање школских и осталих такмичења ученика 

 Текућа питања 

 

Април: 

 Анализа успеха, изостанака и васпитно-дисциплинске мере у III  тромесечју 

(стручна служба); 

 Организација послова око матуре; 

 Професионална интересовања ученика IV разреда (резултати анкете),  

 Разматрање спроведених мера дефинисаних Програмом за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

 Текућа питања, молбе и захтеви; 

Мај: 

 Организовање и утврђивање распореда полагања разредних и поправних испита 

у IV разреду; 

 Одређивање комисије за матуру и распореда полагања матурских испита; 

 Утврђивање распореда послова у јуну; 

 Текућа питања, молбе и захтеви; 

 

Јун: 

 Утврђивање успеха у IV разреду и матурских испита; 

 Организовање разредних испита у I, II,III разреду; 



 57 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају II полугодишта 

 Одређивање комисија за упис ученика у наредну школску годину 

 Избор ђака генерациј е и ученика практичара по образовним профилима 

 Евалуација Годишњег плана рада школе и задужења 

 Извештај са ученичких екскурзија 

 Усвајање календара рада за нову школску годину 

 Анализа спроведених мера и поступака у циљу сузбијања насиља у школи 

 Текућа питања, молбе и захтеви; 

Август: 

 Календар послова за август, 

 Распоред полагања поправних, ванредних и матурских испита, испитне 

комисије, 

 Подела часова за школску 2015/2016. 

 Усвајање плана набавке уџбеника 

 Утврђивање резултата полагања поправних и матурских испита; 

 Распоред часова за школску 2015/2016., 

 Формирање одељења и распоред одељењских старешина, 

 Задужења наставника за наредну школску годину у оквиру 40-сатне радне 

недеље наставника; комисије, 

 Реализација 40-сатне радне недеље у школској 2014/2015. години, 

 Извештај комисија и Тимова Наставничког већа о раду, 

 Текућа питања, молбе и захтеви 

 

Одељењска већа 

 
Одељенска већа, као стручни  органи, реализују задатке које пред њих поставља Закон  

о средњој школи и нормативна акта школе. У раду одељенског већа учествују сви 

предметни професори и представници одељенских заједница ученика. 

Одељењска већа реализоваће следеће послове: 

 доношење плана и програма образовно-васпитних активности одељења 

 утврђивање и усклађивање распореда писмених и контролних задатака из 

појединих области, а у циљу равномернијег оптерећења ученика 

 сагледавање могућности за усклађивање садржаја међу појединим предметима 

 брига о реализацији плана и програма наставничког рада у одељењу 

 упознавање живота и рада ученика, идентификовање њихових склоности и 

интересовања и предлагање ученика за укључивање у слободне и друге 

друштвене активности 

 идентификовање талентованих ученика и ученика који заостају у учењу и 

напредовању и предлагање ученика за укључивање у додатни и допунски рад 

 рад на уједначавању захтева и ставова свих чланова одељенског већа према 

структури ученика и њиховим потенцијалима  -  критичко анализирање 

организације наставног рада и остваривања планова и програма 

 идентификовање проблема у напредовању одељења и изналажење мера за 

њихово отклањање или ублажавање 

 организовање тимског рада на изучавању појединих појава у образовно – 

васпитним активностима одељења у циљу унапређивања резултата одељења 

 анализирање општег успеха рада наставника који се огледа у знањима ученика, 

њиховим ставовима, опредељењима и понашању 

 остваривање сарадње са родитељима коју иницира и организује одељенски 

старешина 
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 анализа извештаја о раду и резултатима одељења коју одељенски старешина 

припрема за подношење образовно - васпитном већу. 

 

У овој години се предвиђа одржавање 6 редовних седница. Уколико се укаже 

потреба одржаће се и већи број седница одељенских већа.  

 

Оперативни план рада одељењских већа 

 

Септембар: 

 Доношење годишњег плана и програма рада одељенских већа 

 Усвајање плана и програма свих образовно васпитних активности одељења 

(усвајање одељенских календара  -  редовна, допунска и додатна настава, 

слободне  активности, распоред писаних радова, програм друштвено-корисног 

рада, програм одељенске заједнице и разредног старешине, факултативна 

настава) 

 Сагледавање корелације наставних садржаја 

 Усвајање глобалног распореда часова одељења 

 Утврђивање бројног стања ученика по успеху и социјалном статусу 

 

Новембар: 

 Утврђивање појединачног и општег успеха 

 Анализа постигнутих резултата и предлог мера 

 Анализа организације допунске и додатне наставе 

 Васпитно-дисциплинска проблематика  

 

Децембар: 

 Утврђивање појединачног и општег успеха одељења на крају 1. полугодишта 

 Анализа постигнутог успеха и предлог мера 

 Анализа владања ученика 

 Анализа реализације планова и програма активности и предлог мера за 

ефикаснију реализацију 

 

   Март: 

 Утврђивање појединачног и општег успеха 

 Анализа постигнутих резултата и предлог мера 

 Анализа реализације образовно-васпитних активности 

 Васпитно-дисциплинска проблематика 

 

   Јун: 

 Утврђивање појединачног и општег успеха одељења на крају 2. полугодишта 

 Анализа постигнутог успеха и анализа ефикасности предузетих мера 

 Анализа реализације свих облика образовно-васпитних активности одељења 

 Предлог ученика за награде и похвале 

 Предлагање комисија за поправне испите 

 

Август: 

  Резултати поправних испита 

 Анализа рада одељенског већа у току школске године 

 Текућа питања 
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Приликом утврђивања успеха ученика одељенско веће ће сагледати целокупну личност 

ученика, њихове индивидуалне склоности. Одељенско веће координира рад професора 

у циљу постизања јединствених ставова у реализацији образовних и васпитних 

задатака, а такође ће решавати и анализирати поједине проблеме који се појављују у 

колективу и код појединих ученика. 

 

 

 

Стручна  већа   
 
Стручна већа својом функцијом и одређеним садржајем рада деловаће у циљу 

организованог утицаја на образовно-васпитну активност у школи и то: подстицањем 

индивидуалног и групног усавршавања наставника, разменом искустава, 

унапређивањем образовно-васпитног процеса, разматрањем питања из наставне праксе, 

доношењем одлука у циљу остваривања принципа рационализације и актуелизације 

наставног процеса. Стручна већа ће се старати о стручној заступљености, научности и 

примени дидактичко-педагошких принципа у настави. Поље рада стручних већа 

обухватаће оквире редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности 

ученика.Посебна пажња биће посвећена циљу  унапређења образовно-васпитног рада, и 

то увођењем иновација и бољом организацијом.  То подразумева примену савремених и 

ефикасних наставних облика, средстава и метода рада.  Деловање рада стручних већа 

огледаће се у извршењу следећих задатака: 

1.  анализа опремљености школе наставним средствима потребним за успешну 

реализацију програма , као и израда плана набавке и коришћења тих средстава у току 

школске године 

2.  сарадња у планирању и програмирању и то путем разматрања предлога глобалних 

планова рада наставних предмета, утврђивањем методологије планирања, 

проналажењем могућности корелације међу наставним предметима 

3.  међусобно посећивање часова и организовање угледних часова свих типова 

4.  остваривањем наставног процеса:   

 - израда наставних материјала 

 - могућност примене компјутерске презентације у настави 

 - подстицање веће активности ученика кроз савремене облике наставног рада (рад у 

паровима, групни облик рада, индивидуализована настава) 

5.  анализа оптерећености ученика и организовање самосталног рада 

6.  теоријска и практична разрада одређених проблема у оквиру наставних предмета и 

узајамна размена искустава кроз огледе предавања организована у циљу демонстрације 

примене техничких средстава савремених облика и метода наставног рада. 

Већа ће израдити иновирање наставног рада на свом нивоу. Овако организован рад 

стручних већа омогућиће рационално остваривање програмских задатака, 

конструктивно и стручно решавање проблема, правилно усавршавање појединаца и 

потпуну контролу рада. Стручна већа се састају једном месечно, по потреби и чешће. 

Стручна већа израђују план међусобних посета часова наставе професора/наставника у 

оквиру децентрализације праћења квалитета наставе.  Председник стручног већа је 

одговорна особа за остваривање циљева и задатака стручних већа, вођење записника, 

прављење плана међусобних посета часовима наставе, као и подношење извештаја 

Тиму за самовредновање о просечној вредности показатеља квалитета наставе.Стручна 

већа ће свој рад организовати на нивоу истих или сродних наставних предмета и то: 

1.  Стручно веће области предмета за српски језик и књижевност, руководилац Снежана 

Николић 

2.  Стручно веће области предмета страних језика, руководилац  Тереза Бокић 

3.  Стручно веће области  предмета математике, руководилац Нада Ранковић 
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4.  Стручно веће области предмета за куварство и стручних модула из области 

куварства, посластичарство и стручних модула из области посластичарства, 

услуживање и стручних модула за услуживање;  рукодилац  Милијана Стојановић 

5.  Стручно веће области економске групе предмета, руководилац Ивана Јокић 

6.  Стручно веће области предмета хемија,физика, хигијена, здравствено васпитање, 

здравствена култура и познавање робе, руководилац Јасмина Перковић 

7.  Стручно веће области историја, географија, туризам, руководилац Бранка Марковић 

8.  Стручно веће области права, филизофије, социологије, грађанског васпитања и 

веронауке, руководилац  Владимир Деља 

9.   Стручно веће области информатике и кореспонденције, руководилац  Спасенија 

Живковић 

10.  Стручно веће за област предмета из физичког васпитања руководилац Биљана 

Трифуновић. 

 

 

План рада стручног већа за Српски језик и књижевност 
 

Стручно веће чине професори: Снежана Николић, Драгана Вицков, Милица Ковачевић, 

Љубица Стошић, Мара Лазић, замена Наташа Вујчин 

 

СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 

Подела часова 

Договор о набавци и коришћењу стручне литературе 

Израда годишњих и месечних планова 

Израда припрема наставних јединица 

Посета Сајму књига 

 

НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 

Договор о темама за писмене задатке 

Организовање групних одлазака у биоскоп и позориште 

Организовање рада секција 

Договор о одласку на семинаре 

 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

Договор о темама за писмене задатке и матурске радове 

Проширивање фонда књига у школској библиотеци 

Прослава поводом Светог Саве 

 

МАРТ/АПРИЛ 

Такмичења 

Организовање групних одлазака у биоскоп и позориште 

 

МАЈ / ЈУН 

Договор о темама за писмене задатке и матурске радове 

Избор књига за одличне ученике и ученика генерације 

 

 

План рада стручног већа математике и физике 
 

Стручно веће чине: Мрвош Душан, Перишић Драгољуб, Поповски Сандра, 

Ранковић Нада, Јојић Миливоје, замена, Гава Милан 
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АВГУСТ 

Реализација допунске наставе и поправних испита у августовском испитном року. 

Анализа програма рада и фонда часова за 14 образовних профила у школи 

Израда годишњих и оперативних планова рада 

Анализа месечног плана за септембар 

 

СЕПТЕМБАР 

Утврђивање распореда писмених задатака контролних вежби и тестова 

Договор о стратегијама подршке  за инклузивно образовање  

Увођење иновација у наставу 

Анализа стандарда и програма (сличности и разлике)                               

Корелација између предмета 

Договор о стручном усавршавању 

Анализа месечног плана за октобар 

 

ОКТОБАР 

Договор о стручном усавршавању 

Коришћење стандарда у оцењивању                                                                              

Анализа реализације пројектне наставе у сарадњи са другим школама  

(Техничка школа, Електротехничка школа Панчево) 

Анализа месечног плана за новембар 

 

НОВЕМБАР 

Договор о реализацији допунске и додатне наставе 

Анализа месечног плана за децембар 

Израда инструмената за објективно  вредновање и напредовање ученика           

                                           

 

ДЕЦЕМБАР 

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

Анализа месечног плана за јануар 

Реализација семинара 

 

ЈАНУАР 

Анализа месечног плана за фебруар 

Извештај о семинару 

Уплата чланарине за Друштво математичара Србије 

 

ФЕБРУАР 

Организовање школског такмичења из математике 

Oрганизованје припремне наставе за такмичење 

Анализа месечног плана за март 

Успех ученика 

 

МАРТ 

Организовање школског такмичења из математике 

Oрганизованје припремне наставе за републичко такмичење 

Анализа месечног плана за април 

Корелација са стручним предметима 

 

АПРИЛ 

Извештај о семинару 
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Извештај са Републичког такмичења 

Обавештења о манифестацији "Мај месец математике" 

Анализа месечног плана за мај 

 

МАЈ 

Анализа успеха завршних одељења 

Припремна настава за упис на факултете 

Допунска настава за ученике који имају слабе оцене из математике 

Анализа месечног плана за јун 

 

ЈУН 

Анализа успеха ученика 

Подела предмета за наредну школску годину  

Одабир уџбеника за наредну школску годину 

Организовање допунске наставе за ученике који се упућују на полагање поправних испита у  

августовском испитном року. 

Израда плана рада актива за наредну наставну годину 

 

 

 

 

 

 

 

План рада стручног већа за економску групу предмета  
 
    Веће чине: Саво Гаврић, Ивана Перић, Снежана Војновић, Стојан Коњевић, Маја 

Момчиловић, Бранислав Ровчанин ( замена Сања Текијашки ), Иван Панајотовић, 

Мирјана Живуљ, Драгана Парушић, Ивана Јокић, Марија Боговић, Марина Шкаљак, 

Љиљана Спасић. 
 
• септембар: -распоред часова и расподела предмета  

                      -наставни планови и програми  

                      -уџбеници  

 

• октобар: -стручно усавршавање  

                  -интердисциплинарна сарадња  

                  -опремање учионица  

                                  

• новембар: -успех студената  

                    -допунска и додатна настава  

                    -иновације (уџбеници, наставна средства)  

 

• децембар: -успех студената на крају полугодишта  

                    -оцена успешности реализованог градива  

                     -рад са матурантима  

 

• јануар: -план активности за друго полугодиште (матура, такмичења, допунска настава, 

 ванредни ђаци)  

 

• фебруар: -рад у новим образовним профилима  



 63 

                   -Припреме за матуру  

 

• март: -набавка литературе  

           -пракса студената  

 

• април: -Републичка такмичења  

              -помоћ и подршка у учењу  

 

• мај: -постигнућа и недостаци у реализованој настави  

         -набавка потребних средстава  

 

• јун: - успех студената  

          -расподела предмета  

          -допунска настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План рада стручног већа хемије, биологије, екологије, познавања робе, 

здравственог васпитања 
 

Веће чине: Перковић Јасмина, Дангубић Ана, Грк Милка, Џелајлија дарко 

 

СЕПТЕМБАР: 

-Израда планова и програма за наставне предмете 

Хемија,Биологија,Екологија,Познавање робе, Комерцијално познавање робе, 

Здравствена култура и Исхрана 

-Одабир уџбеника и збирки задатака 

-Избор наставних средстава из Каталога наставних средстава 

 

ОКТОБАР: 

-Стандарди у општеобразовним предметима  

-Међусобна корелација предмета 

-Одабир семинара из Каталога за унапређење наставе 

 

НОВЕМБАР: 

-Сагледавање успеха ученика на првом класификационом периоду 

-Уочавање узрока лошег успеха и изналажење мера и начина  за постизање веће 

заинтересованости ђака за наставу 

 

ДЕЦЕМБАР: 

-Анализа рада  на основу постигнутих резултата у првом полугодишту 

-Договор о реализацији допунске и додатне наставе за време зимског распуста 

-Сарадња са ванредним ученицима 

 

ЈАНУАР: 

-Анализа рада Актива у протеклом периоду 
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-Припреме за почетак другог полугодишта 

 

ФЕБРУАР: 

-Сарадња са ванредним ученицима 

-Припреме за такмичења 

 

МАРТ: 

-Анализа резултата допунске и додатне наставе 

-Сарадња са другим Активима 

-Подела области за полагање завршног испита из предмета Познавање робе 

 

АПРИЛ: 

-Договор о организовању и спровођењу завршног испита 

-Сарадња са ванредним ученицима 

 

МАЈ: 

-Помоћ ученицима у припремању и савладавању материје за завршни испит 

 

ЈУН: 

-Анализа успеха ученика у другом полугодишту 

-Подела предмета и избор уџбеника за следећу школску годину 

-Избор председника Актива   
 

План рада стручног већа друштвених наука  
 

Веће чине: Бутулија Чедомир, Тодоровић Мирослав, Деља Владимир, Радоњин Зденка, 

Алексић Снежана, Ћосовић Славица Анастасија, Павловић Милан 

 

СЕПТЕМБАР  

Консултације око израде годишњих планова рада  

Усвајање распореда писмених задатака и тестова  

Евидентирати постојећа наставна средства, учила и литературу и по могућности 

извршити набавку нових  

Урадити осврт на досадашњи рад актива и реализацију прошлогодишњег плана  

Усвојити и предати годишње планове  

Кроз састанак стручног актива  

 

ОКТОБАР  

Усаглашавање критеријума оцењивања  

Направити преглед минимума знања по разреди и презентовати га ученицима 

(неопходно знање за праћење наставе за текућу и наредну годину)  

Организовати допунску и додатну наставу (одредити термине извођења)  

 

НОВЕМБАР 

 Анализа успеха на крају првог класификационог периода  

Анализирати методологију оцењивања студената  

Сарађивати са професорима других актива.  

Разматрање актуелних проблема у раду  

Извештај о реализацији допунске наставе Кроз састанак стручног актива  

 

ДЕЦЕМБАР Анализа реализације наставних планова  

Анализа рада стручног актива  
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Планирање стручног усавршавања (договор о одласку на евентуални семинар)  

 

ФЕБРУАР  

Анализа успеха на крају првог полугодишта  

Извештаји о реализацији семинара  

Предлог мера за побољшање успеха, мотивисати ученике за бољи рад и постизање 

бољих резултата  

Пратити новине у настави предмета друштвених наука  

Предложити план припрема за такмичења  

Кроз састанак стручног актива  

 

МАРТ  

Актуелности око такмичења  

Разматрање проблема у настави  

Анализа извођења ванредних испита  

Кроз састанак стручног актива 

 

 

АПРИЛ  

Анализа успеха на крају трећег класификационог периода  

Разматрање текућих проблема у настави  

Извештај о допунској и додатној настави  

Анализа укупног рада стручног актива Кроз састанак стручног актива  

 

МАЈ  

Учествовање на такмичењима  

Анализа резултата у редовној настави  

Анализа успеха на такмичењима  

Кроз састанак стручног актива  

Чланови актива  

 

ЈУН  

Избор удзбеника за наредну сколску годину Анализа успеха на крају сколске године 

Известај о раду актива за протеклу сколску годину.Усвајање плана рада актива за 

наредну сколску годину.  

Начелан договор о подели часова и осталих задужења за наредну школску годину  

 

 

 
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА АКТИВА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 2014/2015 ГОДИНУ 

 

146  
Пословна етика – примена личних норми на активности и 

циљеве 
 
Компетенцијa: K1 

Приоритети: 1 

 

149  Дијалего- филозофија у средњој школи  
Компетенцијa: K2 

Приоритети: 1 

 

153  Медијска писменост у школи  
Компетенцијa: K3 

Приоритети: 1 

 

629  Пословно успешан и остварен наставник  Компетенцијa: K1 
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Приоритети: 1 

 

 
    

651  Комуникација у процесу учења  
Компетенцијa: K4 

Приоритети: 4 

 

647  Развијање задатака случајева  
Компетенцијa: K2 

Приоритети: 1 

 

645  Идеја – први корак ученика ка будућности  
Компетенцијa: K2 

Приоритети: 1 

 

868  Ученици промишљају, а ви?  
Компетенцијa: K3 

Приоритети: 1 

 

862  Народна традиција - живот некад, присутан сад  
Компетенцијa: K1 

Приоритети: 1 

 

818  Коришћење блога у настави и учењу употребом Wordpress-a  
Компетенцијa: K1 

Приоритети: 

832  Иновативне методе наставе  
Компетенцијa: K2 

Приоритети: 

 

852  Породица и образовне установе као зоне безбедности  
Компетенцијa: K3 

Приоритети: 

856  
„Вук или јагње?“ Приступ агресији и пружање помоћи жртвама 

и извршиоцима насиља 
 

Компетенцијa: 

K4 

Приоритети: 

 

Наведени списак представља семинаре из Каталога програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. 

годину по компентецијама и из областии друштвених наука, средњих стручних школа 

као и семинара одобрених од стране Педагошког завода Војводине.                     

                                                             

       

 

Стручно веће наставника страних језика 
 

Веће чине: 

1.Лачок Елена (проф. Енглеског језика)  

2.Бокић Тереза (проф. Енглеског језика, председник актива)  

3.Стошић Аница (проф. Енглеског језика) , замена Лазић Маја 

4.Ивана Чикош Пандуров (проф. Енглеског језика), замена Ивица Тања  

5.Ђурић Слађана (проф. Француског језика)  

6.Милутиновић Снежана (проф. Немачког језика)  

7.Милин Оливера (проф. Руског језика)  

8.Деља Анђелка (проф. Латинског језика) 
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СЕПТЕМБАР  

  Израда оперативних и глобалних планова.Истицање најбитнијих образовно-

васпитних циљева и назначавању најчешћих облика, метода и средстава образовно-

васпитног рада.Набавка неопходних учила (уџбеника, наставних ресурса) .Известај са 

семинара одрзаних током летњег распуста.  

 

ОКТОБАР  

  Организационо-техничка питања, договор о организовању допунске наставе. Праћење 

реализације наставног плана и програма. Увођење иновација у наставу: употреба 

интернета, фотографија, мапа и ЦД-а. 

  

НОВЕМБАР  

  Израда образовних стандарда за поједине категорије ученика (просечне, оне који 

заостају и обдарене) .Анализа успеха на крају првог класификационог периода .  

 

ДЕЦЕМБАР  

  Сарадња са другим активима, утврђивање корелације медју сродним садржајима 

програма. Извештај о раду актива на крају првог полугодишта. 

 

ЈАНУАР  

  Аналитичко-истраживацки рад, испитивање ефикасности појединих облика, метода 

исредстава образовно-васпитног рада. Извештај са до сада одржаних семинара.  

 

ФЕБРУАР  

Припрема за учествовање на такмичењима. 

  

МАРТ  

Набавка и праћење литературе на страним језицима и праћење новитета у настави.  

 

АПРИЛ  

Анализа извођења ванредних испита.  

 

МАЈ  

Анализа успешности обраде стручних текстова по појединим смеровима. Анализа 

успеха на крају трећег класификационог периода.  

 

ЈУН  

Рад на упознавању ученика са културом земаља у којима се говори енглески, немачки, 

руски или француски језик. Упознавање ученика са књижевним текстовима.Избор 

уџбеника за наредну школску годину. Анализа успеха на крају школске године. 

Известај о раду актива за протеклу школску годину.Усвајање плана рада актива за 

наредну школску годину. 

 

ПЛАН усавршавања наставника у току школске године:  

 

1.Похађање семинара за професоре енглеског језика:  

-Ка Бољем разумевању 6 (687, К1)  

- Oxford Professional Development (698 ,K2) 

 

2.Похађање семинара за професора немачког језика:  

- E-learning i Blended learning у настави немачког језика (682, К1)  
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-принцип Диференцијације у настави немачког језика (К2, 711)  

 

3.Похађање семинара за професора француског језика:  

-Педагошка Радионица за професоре француског језика (К2,708)  

 

 

 

 

План рада стручног већа историје, географије и туризма 

 
 

Веће чине: Параушић Милан, Опачић Марко, Митић Валерија, Марковић Бранка, 

Стојановић Милијана 
 

АВГУСТ 

Расподела часова и технолошки вишкови, 

Распоред часова за професоре, 

Одабир уџбеника, карата, немих карата и сл. 

Праћење семинара за професоре и договор о могућем учешћу, 

Учешће на Сајму туризма у Панчеву „Green days“, у  организацији општине Панчево, 

Рад са ванредним ученицима. 

 

СЕПТЕМБАР 

Израда плана и програма за предмете Историја и Географија истицење циљева, облика 

и метода рада и коришћење одговарајућих наставних средстава, 

Предаја планова у штампаној и у електронској форми,  

Предаја распореда рада са ванредним ученицима, распореда пријема родитеља и 

распореда израде контролних задатака, 

Одлазак на обуку професора за рад у виртуелном предузећу за нови профил 

Туристички техничар, 

Учешће у обележавању Међународног дана очувања озонског омотача, 

Обележевање Међународног дана мира, 

Одлазак на сенинар, 

Рад са ванредним ученицима. 

 

ОКТОБАР 

Оцена одабраних уџбеника, 

Корелација између предмета, 

Увођење иновација у наставу, 

Испитивање ванредних ученика, 

Обележавање Светског дана хране (FAO)- 16. октобар, 

Обележавање Дана Уједињених нација- 24. октобар, 

Одлазак и организација Сајма књига у Београду, 

Одабир семинара из Каталога за унапређење наставе. 

 

НОВЕМБАР 

Анализа успеха на тромесечју, 

Одлазак на семинар, 

Обележавање Међународног дана против фашизма и антисемитизма, Кристална ноћ- 9. 

новембар, 

Посета Музеју у Панчеву или посета некој другој културној институцији или 

манифестацији, 
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Уочавање узрока лошег успеха и проналажење начина за његово побољшање и 

потстицања веће заинтересованости ученика за наставу. 

 

ДЕЦЕМБАР 

Анализа успеха на крају полугодишта,  

Обележавање Дана људских права (1948)-10. децембра,  

Договор о реализацији допунске и додатне наставе за време зимског распуста,  

Рад са ванредним ученицима и испитивање, 

Сарадња са другим активима. 

 

ЈАНУАР 

Анализа рада Актива у претходном периоду, 

Припреме зе почетак другог полугодишта, 

Учешће на семинарима у оквиру Јануарских дана просветних радника, 

Припрема ученика за такмичење, 

Испитивање ванредних ученика. 

 

ФЕБРУАР 

Испитивање ефикасности појединих метода и средстава образовно- васпитног рада,  

Припреме ученика за такмичење, 

Организација и посета Сајму туризма у Беогаду, 

Одлазак на семинар 

 

МАРТ 

Анализа резултата допунске и додатне наставе, 

Обележавање Међународног дана против расне дискриминације- 21.март, 

Обележавање Светског дана вода- 22.март, 

Обележавање Светског дана метеорологије (WMO), 

Сарадња са другим активима,  

Одлазак на Семинар,  

Презентација нових уџбеника, 

Припреме за такмичење,  

Учешће на такмичењима, 

Признаванје испита за ванредне ученике, 

Рад са ванредним ученицима. 

 

АПРИЛ 

Анализа успеха на тромесечју, 

Обележавање Светског дана Рома- 8.април, 

Одележавање Дана планете Земље- 22. април, 

Обележавање Дана сећања на холокауст- 30.април, 

Рад са ванредним ученицима, 

Отклањање лошег успеха ученика како не би било лоших оцена на крају године, 

Одлазак на семинар,  

Организација и посета Сајму туризма и угоститељства у Новом Саду, 

Одлазак на такмичења. 

 

МАЈ 

Анализа успеха завршних одељења, 

Припрема за пријемни испит за факултете, 

Посета Музеју или некој другој културној институцији или манифестацији, 

Одлазак на семинар, 



 70 

Презентација нових уџбеника, 

Учешће у уписној политици школе и избору нових смерова. 

 

ЈУН 

Анализа успеха ученика у другом полугодишту, 

Обележавање Светског дана животне средине- 5.јун, 

Обележавање Светског дана избеглица- 20.јун, 

Подела предмета и одабир уџбеника за наредну школску годину, 

Организовање припремне наставе за ученике који иду на поправни испит, 

Одлазак на ученичку екскурзију. 

Посета Музеју или некој другој културној институцији или манифестацији. 

 

ЈУЛ 

Облазак на семинар, 

Учешће на упису у први разред. 

 

АВГУСТ 

Учешће на Сајму екологије у Панчеву. 
НАПОМЕНА: 

АУТОР ОВОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗАДРЖАВА ПРАВО НА МОГУЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПОШТО СЕ УНАПРЕД НЕ ЗНАЈУ ПЛАНОВИ РАДА МУЗЕЈА И ДРУГИХ КУЛТУРНИХ 

ИНСТИТУЦИЈА И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈА. НЕ ЗНАЈУ СЕ НИ КАДА ЋЕ БИТИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НОВИХ УЏБЕНИКА, КАО НИ СЕМИНАРИ  И СЛИЧНО. 

 

План рада стручног већа информатике 

 

Веће чине: Станимировић Јадранка, Живковић Спасенија, Марков Бојана, 

Атанацковић Сања ( замена Паунић Јелена ) 
 

СЕПТЕМБАР:-Распедела часова 

   -Договор у вези са коришћењем рачунарске опреме 

   -Набавка стручне литературе 

   - Израда годишњег плана и програма 

 

ОКТОБАР:      -Стање и одржавање рачунарске опреме 

   -Усклађивање елемената и критеријума оцењивања 

   -Сарадња са другим активима 

   -Договор у вези одржавања жколског сајта 

 

 

НОВЕМБАР:  -Организација додатне и допунске наставе 

   -Увођење иновација у наставу 

   -Преглед стања рачунара 

 

ДЕЦЕМБАР:   -Анализа плана рада за прво полугодиште 

   -Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

   -Договор о стручном усавршавањз 

 

ЈАНУАР:        -Договор о одласку на семинар 

  -Учешће на семинару 

  -Организовање припреме за такмичење 

 

ФЕБРУАР:     -Организовање школског такмичења из пословне информатике 
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  -Договор о реализацији додатне и допунске наставе 

 

МАРТ:            -Организовање  припремне наставе за републичко такмичење 

  -Међусобно уједначавање критеријума оцењивања ученика 

  -Побољшање успеха ученика кроз самосталан рад 

 

АПРИЛ:         -Аналитичко-истраживачки рад 

  -Испитивање ефикасности појединих метода,облика и средстава рада 

  -Корелација са другим предметима 

  -Допунска настава за ученике који имају недовољне оцене 

 

МАЈ:               -Анализа успеха завршних разреда 

  -Учешће на републичком такмичењу из пословне информатике 

 

ЈУН:                -Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

  -Подела предмета за нередну школску годину 

  -Одабир уджбеника за наредну школску годину 

  -Израда плана актива за наредну школску годину 

  -Израда иувештаја актива за текућу школску годину 

 

АВГУСТ:       -Организовање допунске наставе за ученике који имају поправни            

                           испит 

  -Избор новог председника актива 

  -Заједничка анализа успеха ученика на крају чколске године 

 

План актива информатике за семинаре за следећу школску годину: 

 

К1 187 ФОТОШОП ЕТИДЕ-почетни курс дигиталне обраде фотографије 1 и 2,три 

дана,24 бодова,Центар за унапређење наставе „Абакус“,Београд 

 

К1 190 Базе података,два дана,16 сати,Висока школа електротехнике и рачунарства 

струковних студија,Београд 

 

К1 210 Напредне технологије у настави,два дана ,16 сати,Центар за 

унапређење“Абакус“,Београд 

 

К2 229 Методичка обрада веб дизајна,ХТМЛ,ЦССЛ,ЈАВА СЦРИПТ  кроз програм 

адобе Дреамвеавер ЦС6,2 дана,16 сати,Универзитет у Новом Саду,Технички 

факултет“Михајло Пупин“ Зрењанин 

 

К2 236 Спрега језика Јава Сцрипт и ХТМЛ у циљу креирања веб страна,1 дан,8 

сати,Универзитет Сингидунум Београд 

 

 

План рада актива наставника угоститељско-туристичке струке  

 
Састав актива: 

Стојановић Милијана (професор угоститељско туристичке групе предмета) 

Будалић Бранко (наставник Услуживања са практичном наставом) 

Наумовић Синиша (наставник Куварства са практичном наставом) 

Стојшић Светлана (наставник Посластичарства са практичном наставом) 

Стаменковски Весна (наставник Посластичарства са практичном наставом) 
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Крсмановић Андријана (наставник Куварства са практичном наставом) 

Добросављевић Виолета (наставник Услуживања са практичном наставом) 

Марковић Светлана (наставник Пекарства са практичном наставом) 

 

септембар  

Подела предмета и формирање група 

Организација практичне наставе ученика 

Склапање уговора са угоститељским објектима 

Израда планова рада 

Израда планова стручног усавршавања 

Планирање набавке средстава за рад 

 

октобар  

Обављање санитарног прегледа.  

Набавка униформи 

Припрема за такичење угоститељских школа на ''Збору угоститељско-туристичких 

радника'' 

 

новембар  

Анализа успеха и проблеми у настави 

Информације са такмичења и анализа успеха (ако су били организовани) 

 

децембар  

Анализа успеха постигнутог у I полугодишту 

Информације о стручним семинарима 

Обилазак ресторана „Ветрењача „ у Панчеву 

 

јануар   

Информације о семинарима (ако су били организовани) 

 

фебруар  

Уређење кабинета 

Припрема за учествовање на Републилчком  такмичењу угоститељских школа . 

Планирана посета Сајму туризма у Београду . 

 

март  

Праћење уџбеничке и стручне литературе 

Такмичење средњих угоститељских школа 

Анализа рада постигнутог у II тромесечју 

Планирана посета Сајму вина и угоститељства у Београду . 

 

април  

Рад на уједначавању критеријума оцењивања 

Анализа извођења ванредних испита . 

Обилазак Банатског салаша у Идвору и посета музеја Михајла Пупина 

 

мај  

Припрема за обављање завршног и матурског испита 

Анализа успеха постигнутог на крају године 

Организација практичне наставе ученика 

 

јун  
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Подела предмета 

Израда извештаја о раду актива за протеклу школску годину . 

Организација професионалне праксе  

 

Све проблеме и питања који се појаве  током наставне године актив ће накнадно 

решавати. 

 

П лан стручног усавршавања у току школске године , 
Похађање семинара 

 

612 К1 Виртуелна туристичка агенција - практична обука наставника за 

агенцијско пословање  

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш 

 дана: 1 

бодова: 8 

613 К1 Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање  

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш 

 дана: 1 

бодова: 8 

618 К1 Економско-финасијска анализа у туризму и хотелијерству  

Универзитет Сингидунум, Београд  дана: 1 

бодова: 8 

620 К1 Иновације у безбедности хране и пића применом ХАЦЦП система у 

угоститељству  

Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, 

Нови Сад  дана: 2 

бодова: 16 

621 К1 Иновације у истраживању туристичког тржишта  

Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, 

Нови Сад , дана: 1 

бодова: 8 

653 К4 Улога друштвених мрежа у савременом комуницирању у туризму  

Универзитет Сингидунум, Београд , дана: 1 

бодова: 8 

    

Едукација кадрова у туризму и угоститељству 

Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије 

 
 

 

 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
Циљ овог тима је праћење остварености школског развојног плана (ШРП) и стварање 

новог развојног плана. Циљ тима за развојно планирање  је праћење и евалуација 

постојећег развојног плана и стварање будућег развојног плана с обзиром да после 

наредне школске године постојећем ШРП-у истиче рок трајања.  

 
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА    

 

члан 49. 
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 Установа има развојни план.  

 Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе који садржи 

приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце 

активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и 

друга питања од значаја за развој установе.  

 Развојни план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и 

извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора 

квалитета рада установе.  

 Развојни план доноси орган управљања, на предлог стручног актива за развојно 

планирање, за период од три до пет година.  

 У поступку осигурања квалитета рада установе вреднује се и остваривање 

развојног плана установе.  

 

 

Руководиоци стручних већа предмета су чланови тима за развојно планирање. 

Председник ученичког парламента и председник Савета родитеља, анализирају 

остварење Школског развојног плана у оквиру својих школских тела и дају мишљење о 

његовој остварености и  предлажу  његово унапређење  тако што ће одговор уписати у 

предложени образац. Процену треба извршити према кључним областима које су 

дефинисане у поступку самовредновања. За контролу реализације ових активности 

одговоран је Тим за развојно планирање како је предвиђено његовим планом. 

 

Чланови тима за школски развојни план: 

     Стеаван Дамјанов– директор школе 

Нада Ранковић- наставник математике, помоћник директора 

      Славица Анастасија Ћосовић– психолог 

Николић Тања– педагог 

Параушић Милан– наставник историје 

Маја Момчиловић– наставник економске групе предмета 

Снежана Војновић– наставник економске групе предмета 

Султан Фератовић- члан Савета родитеља 

Катарина Мијачић- председник Ученичког парламента 

 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа из области предмета и стручних 

актива, као и представник стручних сарадника. 

Педагошки колегијум разматра питања: 

 планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 

активности школе; 

 стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда и 

постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада; 

 стара се о остваривању развојног плана школе; 

 сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима; 
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 организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и 

усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 

 планира и прати стручно усавршавање запослених. 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник 

директора. 

Педагошки колегијум је највиши стручни орган у Школи. чине га: директор школе, 

помоћник директора, стручни сарадници, 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. 

Члан  66. 
став 14, 15 и 16. 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и 

представник стручних сарадника. 

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора 

из члана 62. став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) овог закона. 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник 

директора, а одељењским већем одељењски старешина. 

Надлежност стручних органа, тимова и педагошког колегијума 

 

Члан 67. 

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум: старају се о осигурању и 

унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе; прате остваривање 

програма образовања и васпитања; старају се о остваривању циљева и стандарда 

постигнућа; вреднују резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника; прате 

и утврђују резултате рада деце, ученика и одраслих; предузимају мере за јединствен и 

усклађен рад са децом, ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и 

решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

 

Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа, тимова и педагошког 

колегијума уређује се статутом установе. 

Чланови педагошког колегијума су: 

1. Стеван Дамјанов-директор 
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2. Нада Ранковић-наставник математике, помоћник директора 

3. Владимир Деља-наставник правне групе предмета 

4. Бранка Марковић-наставник географије 

5. Ивана Јокић-наставник економске групе предмета 

6. Перковић Јасмина-наставник хемије 

7. Снежана Николић-наставник српског језика 

8. Бокић Тереза-наставник енглеског језика 

9. Спасенија Живковић-наставник информатике 

10. Милијана Стојановић-наставник туризма и угоститељства 

11. Трифуновић Биљана-наставник физичког васпитања 

 

План рада Педагошког колегијума: 

 

Септембар: 

-  конституисање Педагошког колегијума, избор записничара 

-  договор о раду Педагошког колегијума 

-  анализа образовно-васпитног рада на крају школске године након обављених 

поправних и разредних испита 

-  разматрање Школског програма, Годишњег плана рада и Развојног плана школе 

-  разматрање самовредновања рада школе 

-  текућа питања  

Новембар: 

-  анализа образовно-васпитног рада на крају првог класификационог периода и 

предлог мера за унапређење рада у наредном периоду 

-  разматрање и вредновање индивидуалних образовних планова, подношење извештаја 

Директору школе  

-  извештај о раду стручних већа 

-  разматрање извештаја о педагошко инструктивном раду у протеклом периоду 

-  текућа питања 

Фебруар:  

-  анализа образовно-васпитног рада на крају првог полугодишта и предлог мера за 

унапређење рада у наредном периоду 

-  извештај са усавршавања наставника 

-  праћење и евалуација Плана усавршавања и предлог мера за побољшање реализације 

-  текућа питања 

Април: 

-  анализа образовно-васпитног рада на крају трећег класификационог периода и 

предлог мера за унапређење рада у наредном периоду 

-  разматрање успеха на такмичењима ученика и предлог мера за унапређење овог рада 

-  педагошко-инструктивни надзор 

-  извештај о раду стручних већа 

-  текућа питања 

Јул: 

-  анализа образовно-васпитног рада на крају другог полугодишта и предлог мера за 

унапређење рада у наредном периоду 

-  разматрање успеха на такмичењима ученика и предлог мера за унапређење овог рада 

-  анализа рада Педагошког колегијума и предлог мера за унапређење рада 

-  текућа питања 

 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА: 
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Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима 

детета („Службени лист СФРЈ” - додатак: Међународни уговори, број 15/90 и 

„Службени лист СРЈ” - додатак: Међународни уговори, број 4/96 и 2/97) држава се 

обавезала да преузме мере за спречавање насиља у породици, институцијама и широј 

друштвеној средини и да обезбеди заштиту детета. 

Одредбе Конвенције односе се на заштиту детета од: 

• физичког и менталног насиља, злоупотребе и занемаривања (члан 19); 

• свих облика сексуалног злостављања и искоришћавања (члан 34); 

• отмице и трговине децом (члан 35); 

• свих других облика искоришћавања (експлоатације) штетних по било који вид 

дететове добробити (члан 36); 

• нехуманих и понижавајућих поступака и кажњавања (члан 37). 

Конвенција, такође, обавезује државе потписнице да обезбеде мере подршке за физички 

и психички опоравак детета жртве насиља и његову социјалну  реинтеграцију (члан 39).  

 

Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 

62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05, у даљем тексту Закон) дефинисано је да се 

права детета и ученика  остварују у складу са потврђеним међународним уговорима, и 

да је установа дужна да обезбеди њихово остваривање  (члан 95). 

Тим за заштиту од насиља чине школски педагог и психолог, поједини наставница, 

представници ученика или родитеља, а могу бити укључени и секретар школе, као и 

стручњаци изван школе, на пример, из центра за социјални рад или полиције. Овај тим 

има задатак да прати ситуацију у школи, планира и спроводи превентивне мере, да 

разради механизме реаговања и учествује у решавању сваког случаја насиља осим оних 

најбезазленијих, као што је тзв. насиље првог нивоа. 

1. Славица Анастасија Ћосовић-психолог 

2. Татјана Николић-педагог 

3. Славица Љубановић-секретар школе 

4. Небојша Поповски-наставник физичког 

5. Владимир Деља-наставник правне групе предмета 

6. Султан Фератовић-родитељ 

7. Боговић Марија-наставник економске групе предмета 

8. Александар Дунић -радник обезбеђења 

 
ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Програм за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у Економско-

трговинској школи "Паја Маргановић" сачињен је на основу  материјалних и 

кадровских потенцијала школе, њених потреба и на основу  Посебног протокола за 

заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама које је издало Министарство просвете републике Србије. Овај 

Програм  је саставни део Годишњег  плана рада.  

 

Циљ програма 

Циљ овог програма је дефинисање мера превенције појава насиља и мера интервенције 

када се сумња на насиље или када се насиље евидентно дешава. Остваривањем овог 
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циља ствара се повољна социо-психолошка клима за рад у школи ученика и запосленог 

особља.  

 

Садржај програма 

У школи биће организоване  различите активности као  мере превенције, које имају 

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

протоколом.  

  Повећати знање и развијати ставове  актера школског живота у односу  на насиље. 

Запослено особље, ученици и њихови родитељи информишу се о основним значењима 

појмова насиље, злостављање и занемаривање као и о њиховим последицама; 

информишу се о поступцима превенције и интервенције који се спроводе у школи.  

  Стицање информација  о текућим дешавањима у погледу питања насиља.  Путем 

разговора и другим техникама стицати информације о учесталости ових појава ушколи.  

  Анализа безбедности.  Анализирати безбедност објекта и школског простора и 

предузети одговарајуће мере. 

  Едукација  ученика и запосленог особља.  Организовање  предавања, радионица, 

дискусија и семинара о облицима насиља, превенцији насиља и интервенцији у случају 

насиља, као и обука за ученике и запослене у установи. 

  Организацијско јачање против насиља.  Правно утемељивање  и организовање 

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

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

делатности ученика и наставника –Интерна заштитна мрежа. 

  Правно усклађивање.  По указаној потреби преиспитивање постојећих општих аката 

школе и правила на нивоу школе који се тичу насиља и примене ових докумената у 

пракси, и по потреби њихово укидање, мењање или увођење нових правила 

ипроцедура.  

 

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

насиље,  у складу са Посебним протоколом:  

 

1. Сазнање о насиљу - откривање је први корак у заштити деце/ученика од насиља.Оно 

се  у установи најчешће одвија на два начина: опажањем или добијањем информације 

да је  насиље у току;  сумњом да се насиље дешава на основу: препознавања 

спољашњих знакова или специфичног понашања ученика и породице или путем 

поверавања, непосредно –  од стране самог ученика и/или  посредно –  од стране треће 

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

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

(дежурни наставник, учитељ/васпитач/разредни старешина, предметни  наставник, 

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

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

3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, раздвајање,  

разговор са актерима. 

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

информација о насиљу. Обављају се у оквиру установе:са колегом;са Тимом за заштиту 

деце/ученика од насиља;  са психологом, педагогом, директором и школским 

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

службама  изван установе: са надлежном службом локалног центра за социјални рад; 

специјализованом службом локалне здравствене установе.  Консултације су важне да 

би се :разјасниле околности и на прави начин анализирале чињенице; проценио ниво 

ризика;направио  план заштите; избегла конфузија и спречиле некоординисане акције, 

које могу водити поновном проживљавању искуства жртве. 
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У консултацијама треба:  изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и 

тумачења, водећи  рачуна о приватности детета/ученика и других учесника у насиљу; 

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

и професионалну одговорност других учесника/стручњака; донети одлуку о начину 

реаговања и праћења. 

 

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

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

 

  Процена  критеријума насиља: процена  да ли се насиље дешава или постоји сумња 

на насиље; процена простора и времена где се дешава насиље и ко су актери; процена 

облика и интензитета ових појава.  

  Кораци у погледу насиља међу ученицима: добијање информација, прекидање 

насиља или обавештавање одговорне особе; према нивоу процењеног ризика спровести 

хитну акцију-ангажовање других  установа; смиривање ситуације; прикупљање 

додатних информација; консултације у установи; информисање родитеља; договор о 

заштитним мерама; по потреби информисање надлежних служби; праћење ефеката 

предузетих мера.  

  Кораци у погледу сумње на насиље међу ученицима: прикупљање информација, 

консултације у установи и процена основаности сумње; информисање родитеља и 

надлежних служби; праћење ефеката предузетих мера. 

  Кораци у погледу насиља над ученицима од стране запослених у установи: добијање 

информација, прекидање насиља; по потреби хитна акција-ангажовање другихустанова;  

пријава директору; консултације у установи; предузимање мера према запосленом;  

информисање родитеља; мере заштите према ученику; праћење ефеката мера.  

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

потврђена приликом консултација у установи које обавља Тим за заштиту деце од 

насиља, прати се понашање потенцијалних учесника.  

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

следећи: заустављање насиља; смањивање напетости; према нивоу процењеног ризика 

спровести хитну акцију -ангажовање других установа; консултације у установи; 

информисање родитеља и надлежних служби; договор о заштитним мерама; праћење 

ефеката резултата. 

  У случају да постоји  само сумња да се насиље дешава од стране особа која није 

запослена  у установи извршиће се консултације у установи и са релевантним особамаи  

службама ван школе. Потом ће се проценити да ли ће се извршити пријава 

Министарству унутрашњих послова и другим службама и како ће се пружити подршка 

ученику. У оба случаја се ситуација и даље прати. Носиоци активности  посебних  мера 

интервенције у школи су следећи: сви запослени у школи, ученици и њихови родитељи, 

а по потреби и друге особе чије је ангажовање неопходно 

 

 

Улоге и одговорности  запосленог особља, ученика и родитеља у корацима 

интервенције дефинисане програмом за заштиту ученика од насиља: 

 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК:  

- дежура у складу са распоредом; 

- уочава и пријављује случај; 

- покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања) 

- обавештава одељењског старешину/васпитача о случају; 

- евидентира случај; 

- сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља. 
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ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА:  

- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

- учествује у процесу заштите деце; 

- разговара са учесницима насиља; 

- информише родитеље и сарађује са њима; 

- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља; 

- прати ефекте предузетих мера; 

- евидентира случај и води документацију о насиљу у оквиру свог одељења на начин 

који утврди Тим. 

- по потреби, комуницира са релевантним установама. 

 

ШКОЛСКИ ТИМ, ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ:  

- уочава случајеве насилног понашања; 

- покреће процес заштите детета, реагује одмах; 

- обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

- по потреби, разговара са родитељима; 

- пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима; 

- разматра случај и осмишљава мере заштите; 

- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера; 

- по потреби, сарађује са другим установама; 

- евидентира случај. 

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:  

- дежура по распореду; 

- прекида насиље; 

- уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 

 

УЧЕНИЦИ:  

- уочавају случајеве насилног понашања; 

- траже помоћ одраслих; 

- пријављују одељењском старешини/васпитачу; 

- за теже случајеве консултују чланове школског Тима; 

 

РОДИТЕЉИ:  

- уочавају случајеве насилног понашања; 

- траже помоћ стручних служби школе;  

- пријављују одељењском старешини/васпитачу; 

- за теже случајеве консултују чланове школског Тима. 

 

Улоге и одговорности чланова Тима за заштиту ученика од насиља 

 

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су Директор школе, , Помоћник 

директора, Секретар школе, педагог, психолог, ученик из редова  ученичког 

парламента, родитељ из реда Савета родитеља. Члановима Тима одређују се следеће 

обавезне улоге и одговорности. 

 

Директор школе:  

  Организује и руководи редовним састанцима Тима. 

  Организује ванредне састанке Тима уколико има информације о ризицима за 

безбедност ученика на нивоу 2 или 3.    

  Прати реализацију предузетих мера превенције и интервенције.  
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  Прихвата информације везане за насиље над ученицима од стране запослених у 

Установи и заказује састанке Тима ради разматрања тих информација, директно (у 

непосредном контакту) од особа које пријављују насиље.  

  Одговоран је за чување евиденције о насиљу и друге релевантне документације на  

начин чувања приватности и професионалне тајне.  

  Прати спровођење Програма за заштиту ученика од насиља и реализацију Акционог  

плана за остваривање наведеног Програма.  

  Реализује сарадњу са другим установама и организацијама.  

  Представља рад Тима у установи и у јавности, путем медија, или на неки други 

начин.  

 

Секретар школе:  

  Води евиденцију о раду Тима. 

  Води евиденцију о сарадњи Школе са другим установама и организацијама у 

спречавању насиља на начин који утврди Тим.  

  Задужен је за стварање, мењање или друго регулисање општих аката школе, тако да 

буду у складу са Посебним протоколом, Програмом за заштиту ученика од насиља, 

Акционим планом за његово спровођење, као и одредбама Закона о основама система 

образовања и васпитања која се тичу насиља. Секретар школе на састанку Тима 

предлаже чланове групе који му у овом послу помажу.  

  Усаглашава одлуке Тима са Законом.  

  Прихвата информације које долазе из других Установа и организација о начинима 

унапређења рада на спречавању насиља, и о томе информише чланове Тима.  

 

 

Помоћник директора школе: 

  Прати реализацију Програма за заштиту ученика и Акционог плана за његово 

спровођење на начин који је уврдио Тим.  

  Прикупља информације о сумњи на насиље и случајевима насиља и о томе 

обавештава остале чланове Тима, као и одељенске старешине  ученика који су актери 

насиља. Обавезан је да чланове Тима из педагошко-психолошке службе обавести о 

дешавањима везаним за насиље путем попуњеног формулара евиденције-пријаве коју 

припрема педагошко-психолошка служба.  

  Помаже директору у обављању његових обавеза које су утврђене у овом документу 

у његовом одсуству.  

  

Педагог и психолог школе:  

  Прикупља информације о случајевима насиља или сумњи на насиље над ученицима 

које врше други ученици или лица која нису запослена у Установи. Ове информације 

прикупља директно (у непосредном контакту) од особа које пријављују насиље.  

  Сарађује са свим актерима школског живота, а посебно са члановима Тима на 

стварању предлога за унапређење рада или исправљању мањкавости у погледу 

планирања, организације, реализације и  евиденције Програма за заштиту ученика од 

насиља.  

  Сарађује са ученицима –актерима насиља. 

  Сарађује са одељенским старешинама у обављању њихове делатности тако што им  

даје савете из домена своје компетентности.  

  Држи предавања, едукације, радионице и друге облике рада ученицима, родитељима  

и запосленима, на начин који утврди Тим.  

 

Родитељ: 

  Обавља размену података, предлога и искустава између Савета родитеља и Тима. 
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  Даје свој допринос током учешћа у састанцима Тима тако што даје предлоге 

базиране на ставовима Савета родитеља.  

  Учествује у планирању, организовању и реализовању акција превенције и 

интервенције у којима су укључени родитељи.  

 

Ученик:  

  Обавља размену података, предлога и искустава између  ученичког парламента  и  

Школског тима.  

  Даје свој допринос током учешћа у састанцима Тима тако што даје предлоге 

базиране на ставовима ученичког парламента.  

  Учествује у планирању, организовању и реализовању акција превенције и 

интервенције у којима су укључени ученици.  

 

Дужности сваког члана Тима: 

  Учествује  у састанцима чланова Тима осим уколико се не сумња да је починио 

насиље, или уколико је оправдано одсутан о чему унапред лично обавештава 

Директора школе који одлучује о оправданости одсуства.  

  Захтева састанак Тима уколико је постојало или постоји дешавање ризично по 

безбедност ученика на нивоу 2 или 3.  

  Размењује искуства са другим члановима Тима које су релевантне за спречавање 

насиља.  

  Чува информације и евиденцију водећи рачуна о професионалној тајни и 

интимности података.  

  Не врши насиље. 

 

Промовисање добре праксе у превенцији насиља 

На седницама стручних и управних органа школе, као и у јавности путем медија, 

Директор или помоћник директора могу истаћи примере добре праксе превенције 

насиља у обиму информација и на начин на који утврди Тим на састанку Тима. 

Сарадња са медијима у погледу информација о превенцији или интервенцији Сарадња 

са медијима одређује у кризним ситуацијама и у редовним ситуацијама. У кризним 

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

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

начин презентације информација, као  и чланови Тима задужен за контакт са медијима 

која подразумева успостављање списка медија и особа за контакт и непосредну 

комуникацију са медијима на месту и у време које одреди Тим. Особе које прикупљају 

информације о заинтересованим медијима који су звали школу су секретар школе и 

административни радник. Поступак сарадње са медијима у редовним ситуацијама 

одређује се општим правним актом школе којим се одређује начин сарадње са другим 

Установама и организацијама, а поступак у кризним ситуацијама мора бити са њим у 

складу.  

 

Сарадња са полицијом у превенцији насиља 

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

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

и интензитета да Школа  нема начина да га спречи, Школа тражи подршку полиције, 

преко запосленог особља или преко самих ученика или родитеља уколико запослени 

нису тренутно доступни, а процена је да је неопходно реаговати одмах. У 

редовнимситуацијама школа сарађује са полицијом  на начин како утврди Тим на 

састанку Тима, а одлуком Директора школе који успоставља комуникацију са 

релевантним органима полиције. Поступак сарадње са полицијом у редовним 

ситуацијама одређује се општим правним актом школе којим се одређује начин 
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сарадње  са другим Установама и организацијама, а поступак у кризним ситуацијама 

мора бити са њим у складу.  

 

Сарадња са здравственим установама у превенцији и санирању последица насиља 

Сарадња са здравственим установама одређује у кризним ситуацијама и у редовним 

ситуацијама. У ситуацијама у којима је насиље изазвало такве негативне последице по 

здравље актера школског живота које школа не може да елиминише, Школа тражи 

подршку здравствене установе, преко запосленог особља или преко самих ученика или 

родитеља уколико запослени нису тренутно доступни, а процена је да је неопходно 

реаговати одмах. У редовним ситуацијама школа сарађује са здравственим установама 

на начин како утврди Тим на састанку Тима, а одлуком Директора школе који 

успоставља комуникацију са релевантним органима. Поступак сарадње у редовним 

ситуацијама одређује се општим правним актом школе којим се одређује начин 

сарадње са другим Установама и организацијама, а поступак у кризним ситуацијама 

мора бити са њим у складу.  

 

Сарадња са центром за социјални рад (ЦСЗ) у превенцији и санирању последица 

насиља  
Сарадња са ЦСЗ са одређује у кризним ситуацијама и у редовним ситуацијама. У 

ситуацијама у којима је насиље или сумња на насиље такве врсте и обима на које школа 

не може да делује а у домену је превентивног рада ЦЗС, Школа тражи подршку ЦЗС, 

одлуком Тима. У редовним ситуацијама школа сарађује са ЦЗС на начин како утврди 

Тим на састанку Тима, а одлуком Директора школе који успоставља комуникацију са 

релевантним органима. Поступак сарадње у редовним  ситуацијама одређује се општим 

правним актом школе којим се одређује начин сарадње са другим Установама и 

организацијама, а поступак у кризним ситуацијама мора бити са њим у складу. 

 

 

 

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: 
 

Тим за инклузивно образовање у школској 2014/2015. години чине следећи чланови: 

 

1) Славица Анастасија Ћосовић, психолог 

2) Татјана Николић, педагог 

3) Синиша Наумовић, наставник практичне наставе 

4) Ана Дангубић, наставник биологије 

5) Марија Боговић, наставник економске групе предмета 

6) Радоњин Зденка, наставник правнe групе предмета 

 

Општи циљ: Спровођење свих активности везаних за примену принципа инклузивног 

образовања утврђених законским и подзаконским актима.  

 

Специфични циљеви: 

- Информисање свих запослених о принципима инклузивног образовања 

- Праћење потребе за едукацијом запослених у овој области 

- Праћење и прикупљање информација о ученицима код којих се појави потреба за 

неким од облика пружања додатне подршке 

 - Координација и праћење рада тимова за пружање додатне подршке, уколико постоји 

потреба за формирање ових тимова 
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- Подизање осетљивости наставника, стручних сарадника и запосленх за препознавање 

и прилагођавање рада у случајевима који потпадају под стандарде инклузивног 

образовања 

 

Задаци и улоге Тима за инклузивно образовање су да: 

Осигурају и унапређују квалитет васпитно-образовног рада у школи; 

Координирају израду, реализацију и евалуацију инклузивног образовања; 

Идентификују децу из осетљивих група и дају информације за израду педагошког 

профила; 

Учествују у раду педагошког колегијума и упознају га са програмом активности; 

Израђују, спроводе и евалуирају ИВОП-е (индивидуално васпитно образовни план); 

Обезбеђују подстицајну атмосферу; 

Осмишљавају антидискриминационе мере; 

Осмишљавају партиципацију родитеља; 

Брину о сарадњи родитеља и наставника; 

Брину о стручном усавршавању наставника; 

Прикупљају и размењују примере добре праксе; 

Сарађују са другим стручним тимовима у оквиру школе, као и релевантним установама 

ван школе. 

 

Тим на почетку школске године обавештава одељенске старешине и предметне 

професоре о прикупљању података о ученицима који имају право на индивидуални 

образовни план са циљем оптималног укључивања ученика у редован васпитно-

образовни рад и њихово напредовање и осамостаљивање у вршњачком колективу. 

Након тога, психолошко-педагошка служба прикупља податке из различитих извора од 

родитеља, старатеља, стручњака ван установе, вршњака ученика. На основу 

прикупљених података и документације, стручни сарадници координирају израду и у 

сарадњи са професорима израђују педагошки профил ученика. Педагошки профил 

садржи опис образовне ситуације детета и основ је за планирање индивидуализованог 

начина рада са учеником. На основу педагошког профила ученика, утврђују се подручја 

у којима постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању и планира 

се отклањање физичких и комуникационих препрека индивидуализовани начин рада у 

образовно- васпитном раду. Стручни тим за инклузивно образовање доноси предлог за 

доношење ИОП-а ако ученик не постиже исходе образовања због сметњи у развоју и 

инвалидитета или ако би ученик због својих изузетних способности могао да постигне 

резултате који су изнад нивоа општих и посебних стандарда. Родитељ, односно 

старатељ својим потписом потврђује да је у потпуности упознат са поднетим предлогом 

за утврђивање права на ИОП, разлозима за његово доношење и да је сагласан да се 

приступи његовој изради. Изузетно, ако родитељ, односно старатељ не да сагласност за 

израду ИОП-а, ни након предузетих мера од стране стручног сарадника или стручног 

тима за инклузивно образовање, ради заштите ученика, примењује се 

индивидуализовани начин рада, без ИОП-а. Доношењу ИОП-а са измењеним 

програмом претходи мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатно 

образовном, здравственом и социјалном подршком ученику. Педагошки колегијум 

усваја ИОП.  

 

 

 

ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ ОТКЛАЊАЊА ФИЗИЧКИХ И КОМУНИКАЦИЈСКИХ 

ПРЕПРЕКА  (ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ НАЧИН РАДА) У ШКОЛИ 
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Процена потреба за подршком 
 

Мере/врста подршке  Потребне 

мере/врсте 

подршке 

 (за којe активности, 

односно 

предметe/области) 

Кратак опис 

мере/врсте подршке 

и сврха тј.  циљ 

пружања подршке 

Реализује и 

прати 
 (ко, када ) 

Прилагођавање 

метода, материјала и 

учила (мере 

индивидуализације) 

 

 

Подстицање, 

индивидуализација 

У договору са 

предметним 

професором 

-пружање упутства 

родитељима путем 

електронске поште 

или у свесци ради 

боље контроле 

ученика (термини  

писмених и усмених 

провера знања,  

садржај градива, 

питања и др.), 

индивидуално 

решавање задатака. 

Предметни 

професор, 

психолог, 

педагог 

 

Прилагођавање 

простора/услова у 

којима се активности 

односно учење одвија 
(нпр. oтклањање физичких 

баријера, специфична 

организација и распоред 

активности и сл.) 

Распоред учионица 

за одељења у којим 

су ученици са 

проблемима 

везаним за кретање 

Размештање, веће 

ангажовање 

ученика на часовима, 

могућност 

појачане пажње, 

контрола ритма рада 

ученика од стране 

професора. 

Предметни  

професор, 

одељенски 

старешина, 

пп служба  

Измена садржаја 

активности и исхода у 

васпитној групи, 

односно садржаја 

учења и стандарда 

постигнућа 

образовања 

Корекција 

наставних садржаја 

за ученике који теже 

савладавају градиво 

Индивидуални 

приступ ученицима, 

појачана допунска 

настава. 

Одељенско 

веће 

Остале мере подршке 
(уколико их има, навести ) 

 

 

 

По потреби 

педагошко- 

психолошки рад са 

учеником и 

родитељем 

Индивидуални 

разговор са учеником 

и са учеником и 

родитељима током 

године 

Психолог, 

педагог 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА 
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Одељењски старешина је педагошки, организациони, административни руководилац 

одељења и његова улога се одвија кроз остваривање следећих задатака: 

- подстицање самоиницијативе ученика у одељењу 

- неговање критике и самокритике међу члановима одељењског колектива 

- подстицање развоја другарства, толерантности и солидарности међу ученицима 

- омогућавање и стварање услова за успешно решавање проблема у одељењу 

наненасилан и конструктиван начин  

-  развија мотивацију ученика за акције које су у функцији развоја пожељних 

вредносних оријентација 

У реализацији појединих садржаја рада одељењског старешине помоћ ће пружити 

стручни сарадници (педагог, психолог), предметни наставници, родитељи ученика и 

здравствени радници.  

Одељенски старешина је у обавези да сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља, 

као и Тиму који је формиран за реализацију принципа  инклузивног образовања у 

школи и по потреби да учествује у раду ових тимова.  

Посебан допринос у раду одељенског старешине се огледа у сарадњи са родитељима 

ученика кроз следеће видове: 

- индивидуална сарадња  

- сарадња на нивоу одељења (одељенски родитељски састанци) 

- према потреби и на нивоу разреда одељења 

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

одељењска часа у завршном разреду, што је укупно 735 часова. 

 

 

План рада одељенског старешине првог разреда: 

 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Први час. Назив:  Упознавање ученика са новом школом.   

Садржај:  -Упознавање ученика са организацијом рада школе, наставним планом,распоредом 

часова редовне и практичне наставе.  Упознавање  социо-културних  и  економских  

условапородице  ученика  који  делују  на  њихов  успех;  евидентирање  основних  података  

о ученицима. Упознавање ученика са правилима понашања, правима и обавезама ученика. 

 

Други час. Назив:  Избори за руководство одељења и ђачки парламент.   

Садржај: комплетирање  документације  ученика; демократски избор  руководства  

одељењског 

колектива (заједнице) и чланова Ученичког парламента. 

 

Трећи час. Назив:  Ваннаставне активности у школи.   

Садржај:  Упознати ученике са могућим ваннаставним активностима у школи. Путем 

упитника испитати жеље ученика. Сарађивати са педагошко-психолошком службом ради 

уноса у Годишњи  

план. Час спровести до 20. септембра и предати попуњену евиденцију жеља педагошко-

психолошкој служби 

 

Четврти час. Назив: Проблеми прилагођавања и врсте насиља. 

 Садржај: дискусија о проблемима прилагођавања новој средини: деловање појединаца и 

група ван школе на безбедност и здравље ученика; испитивање потреба ученика за додатном 

подршком; проверити вештине читања и писања, као и технике учења ученика; развијање 

поверења у комуникацији са одељенским старешином; разматрити  

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика школе 

 

О К Т О Б А Р
 

 Први час. Назив:  Програм за заштиту ученика од насиља. 
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 Садржај: упознавање ученика са основним елементима програма за заштиту ученика од 

насиља; нагласак је на улогама актера школског живота, мерама превенције и интервенције. 

 

Други час. Назив:  Организација слободног времена и приоритети ученика. 

Садржај: савети о индивидуалном учењу сваког предмета појединачно (приступи учењу, 

технике учења, управљање пажњом и сл.); савети у погледу тражења и прихватања подршке 

у односу са сваким предметним наставником (начин праћења рада наставника, употреба 

наставникових предавања у самосталном учењу и сл.); разговор о циљевима ученика са 

тенденцијом постављања личних, јасних, достижних и мерљивих циљева (за сваког ученика 

понаособ) у погледу постигнућа у школи; разговор о трошењу слободног времена и 

ризичним понашањима. 

 

Трећи час. Назив:  Облици насиља, мере интервенције и превенције.  

Садржај: предавати о облицима насиља према Посебном протоколу за заштиту ученика; 

дискусија о насиљу у школи упознавање са мерама интервенције и превенције које се 

спроводе у школи.Разговор о могућим проблемима у новој средини: зависност од видео 

игара, клађења и коцкања. 

Четврти час:  Постигнуће ученика на крају првог тромесечја.   

Садржај:  Припрема  заседницу   одељењског  већа  на  крају  првог  класификационог  

периода  и родитељски састанак. Анализа изостајања ученика и сарадње са родитељима и 

план за смањење  

изостајања и унапређења сарадње са родитељима. 

Пети час. Назив:  Узроци и последице злоупотребе дрога.  

Садржај:  мини предавање и разговор о злоупотреби таблета, канабиса, наркотика (опијум, 

хероин и  

сл.), халуционогена (ЛСД и сл.) и кокаина; нагласак на психо-социјалним факторима 

употребе дрога (вршњачке групе, деловање појединаца и група из окружења и сл., разлозима 

за прикључење тим групама; на деловању отуђења од породице, на деловању лошег 

самопоимања, негативног идентитета и сл. ) 

 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Први час:  Назив:  Облици подршке ученицима у школи.   

Садржај: Разговор о подршци ученицима које пружа одељенски старешина и чланови 

педагошко-психолошке службе; разговор о ученичкој сарадњи и међусобној подршци; 

уочавање ученика 

којима  је  потребна  сарадња  са  педагошко-психолошком  службом; упућивање ученика у 

додатну и допунску наставу, као и секције. 
 

Други час. Назив: Улога вршњака и самопоимања при конзумирању алкохолних пића и 

цигарета.  Садржај: мини предавање о факторима који делују на конзумирање алкохолних 

пића и цигарета у младости, као и последицама. 

 

Трећи час. Назив: Знаци насиља и поступци у случају сумње на насиље.  

Садржај: мини предавање и сарадња са  ученицима у акцији против насиља у школи. 

 

Четврти час. Назив:  Подршка ученицима у учењу.   

Садржај:  испитивање  потреба ученика  за  додатном  подршком  у  раду  и индивидуално 

саветовање сваког ученика. 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

Први час. Назив: Пријатељски односи између ученика у одељењу и постигнуће ушколи. 

Садржај: развијање сарадње и подршке међу ученицима.    

Други час. Назив:  Облици насиља, права и обавезе актера школског живота.  

Садржај: повезивање појава насиља са кршењем ученичких права и обавеза, као и 

повезивање превенције са очувањем истих; указивање на утицај појава насиља на глобално 

смањење задовољства у ченика школом, слабљење квалитета наставе и умањење постигнућа 

ученика. 

 

Трећи час. Назив:  Постигнуће ученика на крају првог полугодишта.   
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Садржај: анализа постигнућа ученика; припрема  за  седницу   одељењског  већа  на  крају  

првог полугодишта и за родитељске састанке; вођење ученичке евиденције (ђачке књижице 

итд.); саветовање о провођењу зимског распуста; вођење картона ученика. 

 
Ј
А

Н
У

А
Р

 

Први час. Назив:  Сида и полне болести.  

Садржај: мини предавање и разговор о сексуалном понашању, разговор о превенцији полних 

болести; разговор о болести Сида.  

Други час. Назив:  Светосавска свечаност.  

Садржај: очување традиције и културе нашег народа; указивање на значај Св. Саве за 

просвету.   
Трећи час. Назив: Емоционално насиље и дискриминација.  

Садржај: указивање на појаве емоционалног насиља и дискриминације које се обично 

занемарују, на негативне последице и начине спречавања; вођење и анализа евиденције о 

појавама насиља;  разматрање и унапређење сарадње са педагошко-психолошко службом; 

упознавање са обавезама дежурства ученика у школи. 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Први час. Назив:  Постигнуће ученика и професионални идентитет.  

Садржај: узроци неоправданог изостајања са наставе; повезаност великог броја изостанака са 

ризичним понашањима; организација слободног времена; дискусија  о  избору  школе и 

развоју професионалног идентитета ученика: ``да ли сам одабрао праву школу?` 

Други час. Назив:  Самопоштовање и насиље.  

Садржај: повезаност идентитета, самопоштовања и насилног понашања код ученика-

насилника, као и код жртви насиља; културно опхођење у школи и на јавним местима према 

ученицима, предметним наставницима и запосленима у школи. 

Трећи час. Назив:  Одговорност према сопственом здрављу и развоју.  

Садржај: мини предавање и разговор са ученицима о очувању здравља, ризичним и 

протективним факторима здравља; главним показатељима зрелог мишљења, зрелих потреба 

и социјалне прилагођености сходно узрасту; као и начинима праћења свог постигнућа у 

школи. 

Четврти час. Назив:  Допунска и додатна настава.  

Садржај: анализа похађања и успешности допунске и додатне наставе и предлози за 

унапређење. 

М
А

Р
Т

 

Први час. Назив:  Самовредновање рада школе   

 Садржај: ученичка процена квалитета рада школе у одабраној области или информисање о 

претходним оценама квалитета у току самовредновања. 

Други час. Назив:  Насиље злоупотребом информационих технологија.   

Садржај: разговор са ученицима о злоупотреби мобилних телефона, камера, интернета и 

других технологија у сврхе емоционалног повређивања других и угрожавања њиховог 

достојанства; разговор о појавама насиља у школи; маркирање ризичних места за безбедност 

у школи; разговор о деловању чинилаца ван школе на агресивно понашање ученика 

Трећи час. Назив:  Постигнуће ученика на крају трећег тромесечја.  

Садржај: анализа успеха  и  владања  на  крају  трећег  класификационог  периода  и предлози 

за унапређење рада ученика. Испитивање и  анализа успешности допунске наставе и сарадња 

са предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за 

родитељски састанак. 

Четврти час. Назив:  Самовредновање рада школе  II.   

Садржај:  ученичка процена квалитета рада школе у одабраној области или информисање о 

претходним оценама квалитета у току самовредновања. 

А
П

Р
И

Л
 

Први час. Назив:  Школско развојно планирање.   

Садржај: Упознавање ученика са развојним планом школе и учешћем ученика у планирању и 

реализацији промена. 
Други час. Назив:  Ризична понашања младих.  

Садржај: Разлози, последице и превенција ризичних понашања  младих  –избор предавања и 

дискусије према актуелним проблемима ученика. 

Трећи час. Назив:  Злоупотреба, занемаривање и екплоатација ученика као облици насиља.  

Садржај: објаснити ове појаве уз помоћ садржаја из Посебног протокола за заштиту ученика 

од насиља; разговор о појавама насиља у школи и проналажење решења 
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Четврти час. Назив:  Учешће ученика у ученичким организацијама и локалној заједници.  

Садржај: анализа учешћа ученика у ученичким организацијама и локалној заједници, 

разматрање користи од учешћа и предлози за унапређење рада ученика у овим областима. 
М

А
Ј

 
Први час. Назив:  Комуникација,  поверење  и  отуђење  у  породици  и  понашање ученика. 

Садржај: указивање на важност и облике подршке чланова породице и других значајних 

особа у животу ученика за за прилагођеност и развој; праћење реализације и посећивања 

наставе; разговор о проблемима. 

Други час. Назив: Одговорност и улога појединаца који имају сазнање о насиљу.  

Садржај: објаснити појам ћутљиве већине; размотрити мотиве особа које уживају у насиљу 

или посматрању насиља; разматрање и решавање актуелних проблема који имају везе са 

насиљем. 

Трећи час. Назив:  Планирани и остварени циљеви ученика.  

Садржај: разговор о планираним и оствареним циљевима ученика у погледу постигнућа у 

школи; уочавање разлога успеха и неуспеха ученика у остваривању постављених циљева; 

праћење степена реализације наставних предмета и посета настави. 

Ј
У

Н
 

Први час: Назив:  Постигнуће ученика на крају наставне године.   

Садржај: анализа успеха  и  владања  на  крају  наставне године и предлози за унапређење 

рада ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и сарадња са предметним 

наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за родитељски 

састанак. 

Други час:  -  Анализа постигнућа ученика на крају  наставне године;  

Садржај: Припрема седнице одељењских већа на крају наставне године;   Разредни и 

поправни испити;  Припрема за родитељски састанак; Сређивање педагошке документације. 

Трећи час:  Назив: Одељенска документација 

Садржај:   Учествовање у организацији поправних и разредних испита;   Припрема 

материјала за седницу одељењског и наставничког већа на крају школске године; Сређивање 

целокупне одељењске документације. 

План рада одељењског старешине другог разреда: 

 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Први час. Назив:  Уводни час.   

Садржај: -  организација рада, наставни план, распоред часова редовне и практичне наставе; 

промене социо-културних  и  економских  услова породице  ученика  који  делују  на  њихов  

успех;  евидентирање  основних  података  о ученицима; подсећање ученика на правила 

понашања, права и обавезе ученика 

Други час. Назив:  Секције  и остале ваннаставне активности.   

Садржај: Упознати ученике са могућим ваннаставним активностима у школи. Путем 

упитника испитати жеље ученика. Сарађивати са педагошко-психолошком службом ради 

уноса у Годишњи план. Час спровести до 10. септембра и предати  попуњену евиденцију 

жеља педагошко-психолошкој служби.  

Трећи час. Назив:  Избори за руководство одељења и ђачки парламент.   

Садржај: комплетирање  документације  ученика; демократски избор  руководства  

одељењског колектива (заједнице), чланова Ученичког парламента и омладинског савета. 

 

Четврти час. Назив:  Социјална прилагођеност младих и врсте насиља.  

Садржај: дискусија о проблемима прилагођавања, деловање појединаца и група ван школе на 

безбедност и здравље ученика; испитивање потреба ученика за додатном подршком; 

развијање поверења у комуникацији са одељенским старешином; разматрити. Правилник о  

дисциплинској  и  материјалној  одговорности  ученика  школе; разматрати функционисање 

интерне заштитне мреже. 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

 

Први час. Назив: Пол, род и насиље.   

Садржај: равноправност и неједнакост полова, родне улоге и повезаност са насиљем -

радионица са анализом и дискусијом.. 

 

Други час. Назив: Како учити боље.  

 Садржај: савети о индивидуалном учењу сваког предмета појединачно; савети у погледу 

тражења и прихватања подршке у односу са сваким предметним наставником (начин 
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праћења рада наставника, употреба наставникових предавања у самосталном учењу и сл.); 

разговор о циљевима ученика са тенденцијом постављања личних, јасних, достижних и 

мерљивих циљева (за сваког ученика понаособ) у погледу постигнућа у школи 

 

Трећи час. Назив:  Облици насиља.  

Садржај: дискусија о насиљу у школи и мере интервенције и превенције које се спроводе у 

школи. Разговор о могућим проблемима: зависност од видео игара, клађења и коцкања, 

повезаност ових појава са насиљем; проверити фунционисање интерне заштитне мреже. 

Четврти час: Назив: Постигнуће ученика на крају првог тромесечја.   

Садржај:  Припрема  заседницу   одељењског  већа  на  крају  првог  класификационог  

периода  и родитељски састанак. Анализа изостајања ученика и сарадње са родитељима и 

план за смањење изостајања и унапређења сарадње са родитељима. 

Пети час. Назив:  Подршка ученицима у школи.  

Садржај:  Разговор о подршци ученицима које пружа одељенски старешина и чланови 

педагошко-психолошке службе; разговор о  ученичкој сарадњи и међусобној подршци; 

уочавање ученика  којима  је  потребнасарадња  са  педагошко-психолошком  службом; 

упућивање ученика у додатну и допунску наставу, као и секције 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Први час:  Назив:  Вредност здравља. Садржај: разговор о здравом начину  живота и разговор 

о злоупотреби таблета, канабиса, наркотика (опијум, хероин и сл.), халуционогена (ЛСД и 

сл.) и кокаина; важност школских другова и блиских пријатеља за здрав животни стил. 

Други час. Назив:  Борба против конзумирања алкохолних пића и цигарета.  

Садржај: разговор о социо-културним факторима (предрасуда, погрешних раширених 

уверења и сл.) који делују на конзумирање алкохолних пића и цигарета у младости, као и 

последицама; предлози за помоћ. 

Трећи час. Назив: Знаци  насиља  и  поступци  у  случају  сумње  на  насиље. 

Садржај: утвђивање знања о знацима насиља и поступцима реаговања; сарадња  са    

ученицима у  акцији  против  насиља  у  школи; провера функционисања интерне заштитне 

мреже који се односи на одељење. 

Четврти час. Назив:  Подршка ученицима у учењу.   

Садржај:  испитивање  потреба ученика  за  додатном  подршком  у  раду  и индивидуално 

саветовање сваког ученика. 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

Први час. Назив: Сида и очување репродуктивног здравља.  

Садржај: саветовање о полном здрављу, разговор о превенцији полних болести; разговор о 

болести Сида.   

Други час. Назив:  Односи  између  ученика  у  одељењу  и  постигнуће  у  школи.  

Садржај: развијање сарадње и подршке међу ученицима.  

Трећи час. Назив:  Постигнуће ученика на крају првог полугодишта.   

Садржај: анализа постигнућа ученика; припрема  за  седницу   одељењског  већа  на  крају  

првог полугодишта и за родитељске састанке; вођење ученичке евиденције (ђачке књижице 

итд.); саветовање о провођењу зимског распуста; вођење картона ученика. 

 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

Први час. Назив:  Насиље и школско постигнуће.  

Садржај: повезивање појава насиља са кршењем ученичких права и обавеза, као и 

повезивање превенције са очувањем истих; указивање на утицај појава насиља на глобално 

смањење задовољства ученика школом, слабљење квалитета наставе  и умањење постигнућа 

ученика. 

Други час. Назив:  Светосавска свечаност.  

Садржај: очување традиције и културе нашег народа; указивање на значај Св. Саве за 

просвету.   
 

Трећи час. Назив: Емоционално насиље и дискриминација.  

Садржај: указивање на појаве емоционалног насиља и дискриминације које се обично 

занемарују, на негативне последице и начине спречавања; вођење и анализа евиденције о 

појавама насиља;  разматрање и унапређење сарадње са педагошко-психолошко службом; 

упознавање са обавезама дежурства ученика у школи. 

Ф Е Б Р У А Р
 

Први час. Назив:  Будућа професионална улога и животни циљеви.   
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Садржај: повезати похађање школе са будућим послом и животним циљевима; узроци 

неоправданог изостајања са наставе; повезаност великог броја изостанака са ризичним 

понашањима; организација слободног времена; дискусија о избору школе и развоју 

професионалног идентитета ученика. 

 

Други час. Назив:  Самопоштовање и насиље.  

Садржај: повезаност идентитета, самопоштовања и насилног понашања код ученика-

насилника, као и код жртви насиља; културно опхођење у школи и на јавним местима према 

ученицима, предметним наставницима и запосленима у школи. 

Трећи час. Назив:  Одговорност према сопственом здрављу и развоју.  

Садржај: мини предавање и разговор са ученицима о очувању здравља, ризичним и 

протективним факторима здравља; главним показатељима зрелог мишљења, зрелих потреба 

и социјалне прилагођености сходно узрасту; као и начинима праћења свог постигнућа у 

школи. 

Четврти час. Назив:  Допунска и додатна настава.  

Садржај: анализа похађања и успешности допунске и додатне наставе и предлози за 

унапређење. 

М
А

Р
Т

 

Први час. Назив:  Самовредновање рада школе   

 Садржај: ученичка процена квалитета рада школе у одабраној области или информисање о 

претходним оценама квалитета у току самовредновања. 

Други час. Назив:  Насиље злоупотребом информационих технологија.   

Садржај: разговор са ученицима о злоупотреби мобилних телефона, камера, интернета и 

других технологија у сврхе емоционалног повређивања других и угрожавања њиховог 

достојанства; разговор о појавама насиља у школи; маркирање ризичних места за безбедност 

у школи; разговор о деловању чинилаца ван школе на агресивно понашање ученика 

Трећи час. Назив:  Постигнуће ученика на крају трећег тромесечја.  

Садржај: анализа успеха  и  владања  на  крају  трећег  класификационог  периода  и предлози 

за унапређење рада ученика. Испитивање и  анализа успешности допунске наставе и сарадња 

са предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за 

родитељски састанак. 

Четврти час. Назив:  Самовредновање рада школе  II.   

Садржај:  ученичка процена квалитета рада школе у одабраној области или информисање о 

претходним оценама квалитета у току самовредновања. 

А
П

Р
И

Л
 

Први час. Назив:  Школско развојно планирање.   

Садржај: Упознавање ученика са развојним планом школе и учешћем ученика у планирању и 

реализацији промена. 
Други час. Назив:  Ризична понашања младих.  

Садржај: Разлози, последице и превенција ризичних понашања  младих  –избор предавања и 

дискусије према актуелним проблемима ученика. 

Трећи час. Назив:  Злоупотреба, занемаривање и екплоатација ученика као облици насиља.  

Садржај: објаснити ове појаве уз помоћ садржаја из Посебног протокола за заштиту ученика 

од насиља; разговор о појавама насиља у школи и проналажење решења 

Четврти час. Назив:  Учешће ученика у ученичким организацијама и локалној заједници.  

Садржај: анализа учешћа ученика у ученичким организацијама и локалној заједници, 

разматрање користи од учешћа и предлози за унапређење рада ученика у овим областима. 

М
А

Ј
 

Први час. Назив:  Комуникација,  поверење  и  отуђење  у  породици  и  понашање ученика. 

Садржај: указивање на важност и облике подршке чланова породице и других значајних 

особа у животу ученика за за прилагођеност и развој; праћење реализације и посећивања 

наставе; разговор о проблемима. 

Други час. Назив: Одговорност и улога појединаца који имају сазнање о насиљу.  

Садржај: објаснити појам ћутљиве већине; размотрити мотиве особа које уживају у насиљу 

или посматрању насиља; разматрање и решавање актуелних проблема који имају везе са 

насиљем. 
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Трећи час. Назив:  Планирани и остварени циљеви ученика.  

Садржај: разговор о планираним и оствареним циљевима ученика у погледу постигнућа у 

школи; уочавање разлога успеха и неуспеха ученика у остваривању постављених циљева; 

праћење степена реализације наставних предмета и посета настави. 
Ј
У

Н
 

Први час: Назив:  Постигнуће ученика на крају наставне године.   

Садржај: анализа успеха  и  владања  на  крају  наставне године и предлози за унапређење 

рада ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и сарадња са предметним 

наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за родитељски 

састанак. 

Други час:  -  Анализа постигнућа ученика на крају  наставне године;  

Садржај: Припрема седнице одељењских већа на крају наставне године;   Разредни и 

поправни испити;  Припрема за родитељски састанак; Сређивање педагошке документације. 

Трећи час:  Назив: Одељенска документација 

Садржај:   Учествовање у организацији поправних и разредних испита;   Припрема 

материјала за седницу одељењског и наставничког већа на крају школске године; Сређивање 

целокупне одељењске документације. 

 

 

План рада одељењског старешине трећег разреда: 

 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Први час. Назив:  Уводни час.   

Садржај: -  организација рада, наставни план, распоред часова редовне и практичне наставе; 

промене социо-културних  и  економских  услова породице  ученика  који  делују  на  њихов  

успех;  евидентирање  основних  података  о ученицима; подсећање ученика на правила 

понашања, права и обавезе ученика, обавезе дежурних ученика 

Други час. Назив:  Секције  и остале ваннаставне активности.   

Садржај: Упознати ученике са могућим ваннаставним активностима у школи. Путем 

упитника испитати жеље ученика. Сарађивати са педагошко-психолошком службом ради 

уноса у Годишњи план. Час спровести до 10. септембра и предати  попуњену евиденцију 

жеља педагошко-психолошкој служби.  

Трећи час. Назив:  Избори за руководство одељења и ђачки парламент.   

Садржај: комплетирање  документације  ученика; демократски избор  руководства  

одељењског колектива (заједнице), чланова Ученичког парламента и омладинског савета. 

 

Четврти час. Назив:  Превенција  насиља.   

Садржај: дискусија о проблемима прилагођавања, деловање појединаца и група ван школе на 

безбедност и здравље ученика; испитивање потреба ученика за додатном подршком; 

развијање поверења у комуникацији са одељенским старешином; предлози ученика за 

унапређење безбедности у школи. 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

 

Први час. Назив: Пол, род и насиље.   

Садржај: равноправност и неједнакост полова, родне улоге и повезаност са насиљем -

радионица са анализом и дискусијом.. 

 

Други час. Назив: Специфичности учења школских предмета ове школске године. 

Садржај: савети о индивидуалном учењу сваког предмета појединачно; савети у погледу 

тражења и прихватања подршке у односу са сваким предметним наставником (начин  

праћења рада наставника, употреба наставникових предавања у самосталном учењу и сл.); 

разговор о циљевима ученика са тенденцијом постављања личних, јасних, достижних и 

мерљивих циљева (за сваког ученика понаособ) у погледу постигнућа у школи. 

Трећи час. Назив:  Облици насиља.  

Садржај: дискусија о насиљу у школи и мере интервенције и превенције које се спроводе у 

школи. Разговор о могућим проблемима: зависност од видео игара, клађења и коцкања, 

повезаност ових појава са насиљем; проверити фунционисање интерне заштитне мреже. 

Четврти час: Назив: Постигнуће ученика на крају првог тромесечја.   

Садржај:  Припрема  заседницу   одељењског  већа  на  крају  првог  класификационог  
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периода  и родитељски састанак. Анализа изостајања ученика и сарадње са родитељима и 

план за смањење изостајања и унапређења сарадње са родитељима. 

 

Пети час. Назив:  Подршка ученицима у школи.  

Садржај:  Разговор о подршци ученицима које пружа одељенски старешина и чланови 

педагошко-психолошке службе; разговор о  ученичкој сарадњи и међусобној подршци; 

уочавање ученика  којима  је  потребнасарадња  са  педагошко-психолошком  службом; 

упућивање ученика у додатну и допунску наставу, као и секције 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Први час:  Назив:  Вредност здравља. Садржај: разговор о здравом начину  живота и разговор 

о злоупотреби таблета, канабиса, наркотика (опијум, хероин и сл.), халуционогена (ЛСД и 

сл.) и кокаина; важност школских другова и блиских пријатеља за здрав животни стил. 

 

Други час. Назив:  Акција против пушења и пијења алкохолних пића.  

Садржај: предлози за помоћ и планирање акција за превенцију и остављање пушења и пијења 

алкохолних пића. 

Трећи час. Назив: Знаци  насиља  и  поступци  у  случају  сумње  на  насиље. 

Садржај: утвђивање знања о знацима насиља и поступцима реаговања; сарадња  са    

ученицима у  акцији  против  насиља  у  школи; провера функционисања интерне заштитне 

мреже који се односи на одељење. 

Четврти час. Назив:  Подршка ученицима у учењу.   

Садржај:  испитивање  потреба ученика  за  додатном  подршком  у  раду  и индивидуално 

саветовање сваког ученика. 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

Први час. Назив: Сида и очување репродуктивног здравља.  

Садржај: саветовање о полном здрављу, разговор о превенцији полних болести; разговор о 

болести Сида.   

Други час. Назив:  Односи  између  ученика  у  одељењу  и  постигнуће  у  школи.  

Садржај: развијање сарадње и подршке међу ученицима.  

Трећи час. Назив:  Постигнуће ученика на крају првог полугодишта.   

Садржај: анализа постигнућа ученика; припрема  за  седницу   одељењског  већа  на  крају  

првог полугодишта и за родитељске састанке; вођење ученичке евиденције (ђачке књижице 

итд.); саветовање о провођењу зимског распуста; вођење картона ученика. 

 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

Први час. Назив:  Насиље и школско постигнуће.  

Садржај: повезивање појава насиља са кршењем ученичких права и обавеза, као и 

повезивање превенције са очувањем истих; указивање на утицај појава насиља на глобално 

смањење задовољства ученика школом, слабљење квалитета наставе  и умањење постигнућа 

ученика. 

Други час. Назив:  Светосавска свечаност.  

Садржај: очување традиције и културе нашег народа; указивање на значај Св. Саве за 

просвету.   
 

Трећи час. Назив: Емоционално насиље и дискриминација.  

Садржај: указивање на појаве емоционалног насиља и дискриминације које се обично 

занемарују, на негативне последице и начине спречавања; вођење и анализа евиденције о 

појавама насиља;  разматрање и унапређење сарадње са педагошко-психолошко службом; 

упознавање са обавезама дежурства ученика у школи. 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Први час. Назив:  Професионално усмеравање ученика.  

 Садржај: повезати похађање школе са будућим послом и животним циљевима; у зроци 

неоправданог изостајања са наставе; слободног времена; дискусија  о  будућем избору школе 

или посла 

Други час. Назив:  Идентитет насилника и идентитет жртве насиља.   

Садржај: самопоимање насилника и жртве насиља, механизами који стоје у основи насиља, 

начини прикривања насиља и штетне последице 

Трећи час. Назив:  Одговорност према сопственом здрављу и развоју.  

Садржај: мини предавање и разговор са ученицима о очувању здравља, ризичним и 

протективним факторима здравља; главним показатељима зрелог мишљења, зрелих потреба 
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и социјалне прилагођености сходно узрасту; као и начинима праћења свог постигнућа у 

школи. 

Четврти час. Назив:  Допунска и додатна настава.  

Садржај: анализа похађања и успешности допунске и додатне наставе и предлози за 

унапређење. 

М
А

Р
Т

 

Први час. Назив:  Самовредновање рада школе   

 Садржај: ученичка процена квалитета рада школе у одабраној области или информисање о 

претходним оценама квалитета у току самовредновања. 

Други час. Назив:  Насиље злоупотребом информационих технологија.   

Садржај: разговор са ученицима о злоупотреби мобилних телефона, камера, интернета и 

других технологија у сврхе емоционалног повређивања других и угрожавања њиховог 

достојанства; разговор о појавама насиља у школи; маркирање ризичних места за безбедност 

у школи; разговор о деловању чинилаца ван школе на агресивно понашање ученика 

Трећи час. Назив:  Постигнуће ученика на крају трећег тромесечја.  

Садржај: анализа успеха  и  владања  на  крају  трећег  класификационог  периода  и предлози 

за унапређење рада ученика. Испитивање и  анализа успешности допунске наставе и сарадња 

са предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за 

родитељски састанак. 

Четврти час. Назив:  Самовредновање рада школе  II.   

Садржај:  ученичка процена квалитета рада школе у одабраној области или информисање о 

претходним оценама квалитета у току самовредновања. 

А
П

Р
И

Л
 

Први час. Назив:  Школско развојно планирање.   

Садржај: Упознавање ученика са развојним планом школе и учешћем ученика у планирању и 

реализацији промена. 
Други час. Назив:  Ризична понашања младих.  

Садржај: Разлози, последице и превенција ризичних понашања  младих  –избор предавања и 

дискусије према актуелним проблемима ученика. 

Трећи час. Назив:  Злоупотреба, занемаривање и екплоатација ученика као облици насиља.  

Садржај: објаснити ове појаве уз помоћ садржаја из Посебног протокола за заштиту ученика 

од насиља; разговор о појавама насиља у школи и проналажење решења 

Четврти час. Назив:  Учешће ученика у ученичким организацијама и локалној заједници.  

Садржај: анализа учешћа ученика у ученичким организацијама и локалној заједници, 

разматрање користи од учешћа и предлози за унапређење рада ученика у овим областима. 

М
А

Ј
 

Први час. Назив:  Комуникација,  поверење  и  отуђење  у  породици  и  понашање ученика. 

Садржај: указивање на важност и облике подршке чланова породице и других значајних 

особа у животу ученика за за прилагођеност и развој; праћење реализације и посећивања 

наставе; разговор о проблемима. 

Други час. Назив: Одговорност и улога појединаца који имају сазнање о насиљу.  

Садржај: објаснити појам ћутљиве већине; размотрити мотиве особа које уживају у насиљу 

или посматрању насиља; разматрање и решавање актуелних проблема који имају везе са 

насиљем. 

Трећи час. Назив:  Планирани и остварени циљеви ученика.  

Садржај: разговор о планираним и оствареним циљевима ученика у погледу постигнућа у 

школи; уочавање разлога успеха и неуспеха ученика у остваривању постављених циљева; 

праћење степена реализације наставних предмета и посета настави. 

Ј
У

Н
 

Први час: Назив:  Постигнуће ученика на крају наставне године.   

Садржај: анализа успеха  и  владања  на  крају  наставне године и предлози за унапређење 

рада ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и сарадња са предметним 

наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за родитељски 

састанак. 

Други час:  -  Анализа постигнућа ученика на крају  наставне године;  

Садржај: Припрема седнице одељењских већа на крају наставне године;   Разредни и 

поправни испити;  Припрема за родитељски састанак; Сређивање педагошке документације. 

Трећи час:  Назив: Одељенска документација 

Садржај:   Учествовање у организацији поправних и разредних испита;   Припрема 

материјала за седницу одељењског и наставничког већа на крају школске године; Сређивање 
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целокупне одељењске документације. 

 

 

План рада одељењског старешине четвртог разреда: 

 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Први час. Назив:  Уводни час.   

Садржај: -  организација рада, наставни план, распоред часова редовне и практичне наставе; 

промене социо-културних  и  економских  услова породице  ученика  који  делују  на  њихов  

успех;  евидентирање  основних  података  о ученицима; подсећање ученика на правила 

понашања, права и обавезе ученика, обавезе дежурних ученика 

Други час. Назив:  Секције  и остале ваннаставне активности.   

Садржај: Упознати ученике са могућим ваннаставним активностима у школи. Путем 

упитника испитати жеље ученика. Сарађивати са педагошко-психолошком службом ради 

уноса у Годишњи план. Час спровести до 10. септембра и предати  попуњену евиденцију 

жеља педагошко-психолошкој служби.  

Трећи час. Назив:  Избори за руководство одељења и ђачки парламент.   

Садржај: комплетирање  документације  ученика; демократски избор  руководства  

одељењског колектива (заједнице), чланова Ученичког парламента и омладинског савета. 

 

Четврти час. Назив:  Превенција  насиља.   

Садржај: дискусија о проблемима прилагођавања, деловање појединаца и група ван школе на 

безбедност и здравље ученика; испитивање потреба ученика за додатном подршком; 

развијање поверења у комуникацији са одељенским старешином; предлози ученика за 

унапређење безбедности у школи. 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

 

Први час. Назив: Матурска екскурзија.   

Садржај: Маршута, циљеви, задаци, правила понашања. 

 

Други час. Назив: Специфичности учења школских предмета ове школске године. 

Садржај: савети о индивидуалном учењу сваког предмета појединачно; савети у погледу 

тражења и прихватања подршке у односу са сваким предметним наставником (начин  

праћења рада наставника, употреба наставникових предавања у самосталном учењу и сл.); 

разговор о циљевима ученика са тенденцијом постављања личних, јасних, достижних и 

мерљивих циљева (за сваког ученика понаособ) у погледу постигнућа у школи. 

Трећи час. Назив:  Облици насиља.  

Садржај: дискусија о насиљу у школи и мере интервенције и превенције које се спроводе у 

школи. Разговор о могућим проблемима: зависност од видео игара, клађења и коцкања, 

повезаност ових појава са насиљем; проверити фунционисање интерне заштитне мреже. 

Четврти час: Назив: Постигнуће ученика на крају првог тромесечја.   

Садржај:  Припрема  заседницу   одељењског  већа  на  крају  првог  класификационог  

периода  и родитељски састанак. Анализа изостајања ученика и сарадње са родитељима и 

план за смањење изостајања и унапређења сарадње са родитељима. 

 

Пети час. Назив:  Подршка ученицима у школи.  

Садржај:  Разговор о подршци ученицима које пружа одељенски старешина и чланови 

педагошко-психолошке службе; разговор о  ученичкој сарадњи и међусобној подршци; 

уочавање ученика  којима  је  потребнасарадња  са  педагошко-психолошком  службом; 

упућивање ученика у додатну и допунску наставу, као и секције 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Први час:  Назив:  Вредност здравља. Садржај: разговор о здравом начину  живота и разговор 

о злоупотреби таблета, канабиса, наркотика (опијум, хероин и сл.), халуционогена (ЛСД и 

сл.) и кокаина; важност школских другова и блиских пријатеља за здрав животни стил. 

 

Други час. Назив:  Акција против пушења и пијења алкохолних пића.  

Садржај: предлози за помоћ и планирање акција за превенцију и остављање пушења и пијења 

алкохолних пића. 

Трећи час. Назив: Знаци  насиља  и  поступци  у  случају  сумње  на  насиље. 

Садржај: утвђивање знања о знацима насиља и поступцима реаговања; сарадња  са    
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ученицима у  акцији  против  насиља  у  школи; провера функционисања интерне заштитне 

мреже који се односи на одељење. 

Четврти час. Назив:  Подршка ученицима у учењу.   

Садржај:  испитивање  потреба ученика  за  додатном  подршком  у  раду  и индивидуално 

саветовање сваког ученика. 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

Први час. Назив: Пријемни, матурски или завршни испити 

Садржај: саветовање о избору предмета, тема, плану активности. Упознавање са 

правилником о испитима.   

Други час. Назив:  Односи  између  ученика  у  одељењу  и  постигнуће  у  школи.  

Садржај: развијање сарадње и подршке међу ученицима.  

Трећи час. Назив:  Постигнуће ученика на крају првог полугодишта.   

Садржај: анализа постигнућа ученика; припрема  за  седницу   одељењског  већа  на  крају  

првог полугодишта и за родитељске састанке; вођење ученичке евиденције (ђачке књижице 

итд.); саветовање о провођењу зимског распуста; вођење картона ученика. 

 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

Први час. Назив:  Насиље и школско постигнуће.  

Садржај: повезивање појава насиља са кршењем ученичких права и обавеза, као и 

повезивање превенције са очувањем истих; указивање на утицај појава насиља на глобално 

смањење задовољства ученика школом, слабљење квалитета наставе  и умањење постигнућа 

ученика. 

Други час. Назив:  Светосавска свечаност.  

Садржај: очување традиције и културе нашег народа; указивање на значај Св. Саве за 

просвету.   
 

Трећи час. Назив: Емоционално насиље и дискриминација.  

Садржај: указивање на појаве емоционалног насиља и дискриминације које се обично 

занемарују, на негативне последице и начине спречавања; вођење и анализа евиденције о 

појавама насиља;  разматрање и унапређење сарадње са педагошко-психолошко службом; 

упознавање са обавезама дежурства ученика у школи. 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Први час. Назив:  Професионално усмеравање ученика.  

 Садржај: повезати похађање школе са будућим послом и животним циљевима; у зроци 

неоправданог изостајања са наставе; слободног времена; дискусија  о  будућем избору школе 

или посла 

Други час. Назив:  Идентитет насилника и идентитет жртве насиља.   

Садржај: самопоимање насилника и жртве насиља, механизами који стоје у основи насиља, 

начини прикривања насиља и штетне последице 

Трећи час. Назив:  Одговорност према сопственом здрављу и развоју.  

Садржај: мини предавање и разговор са ученицима о очувању здравља, ризичним и 

протективним факторима здравља; главним показатељима зрелог мишљења, зрелих потреба 

и социјалне прилагођености сходно узрасту; као и начинима праћења свог постигнућа у 

школи. 

Четврти час. Назив:  Допунска и додатна настава.  

Садржај: анализа похађања и успешности допунске и додатне наставе и предлози за 

унапређење. 

М
А

Р
Т

 

Први час. Назив:  Самовредновање рада школе   

 Садржај: ученичка процена квалитета рада школе у одабраној области или информисање о 

претходним оценама квалитета у току самовредновања. 

Други час. Назив:  Насиље злоупотребом информационих технологија.   

Садржај: разговор са ученицима о злоупотреби мобилних телефона, камера, интернета и 

других технологија у сврхе емоционалног повређивања других и угрожавања њиховог 

достојанства; разговор о појавама насиља у школи; маркирање ризичних места за безбедност 

у школи; разговор о деловању чинилаца ван школе на агресивно понашање ученика 

Трећи час. Назив:  Постигнуће ученика на крају трећег тромесечја.  

Садржај: анализа успеха  и  владања  на  крају  трећег  класификационог  периода  и предлози 

за унапређење рада ученика. Испитивање и  анализа успешности допунске наставе и сарадња 

са предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за 
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родитељски састанак. 

Четврти час. Назив:  Самовредновање рада школе  II.   

Садржај:  ученичка процена квалитета рада школе у одабраној области или информисање о 

претходним оценама квалитета у току самовредновања. 
А

П
Р

И
Л

 

Први час. Назив:  Школско развојно планирање.   

Садржај: Упознавање ученика са развојним планом школе и учешћем ученика у планирању и 

реализацији промена. 
Други час. Назив: Професионална оријентација. 

Садржај: разговор о професионалном опредељењу или будућем наставку школовања; 

нагласак на рационалности разлога опредељења и прикупљању потребних информација. 

Трећи час. Назив:  Злоупотреба, занемаривање и екплоатација ученика као облици насиља.  

Садржај: објаснити ове појаве уз помоћ садржаја из Посебног протокола за заштиту ученика 

од насиља; разговор о појавама насиља у школи и проналажење решења 

Четврти час. Назив:  Учешће ученика у ученичким организацијама и локалној заједници.  

Садржај: анализа учешћа ученика у ученичким организацијама и локалној заједници, 

разматрање користи од учешћа и предлози за унапређење рада ученика у овим областима. 

М
А

Ј
 

Први час. Назив:  Комуникација,  поверење  и  отуђење  у  породици  и  понашање ученика. 

Садржај: указивање на важност и облике подршке чланова породице и других значајних 

особа у животу ученика за за прилагођеност и развој; праћење реализације и посећивања 

наставе; разговор о проблемима. 

Други час. Назив: Одговорност и улога појединаца који имају сазнање о насиљу.  

Садржај: објаснити појам ћутљиве већине; размотрити мотиве особа које уживају у насиљу 

или посматрању насиља; разматрање и решавање актуелних проблема који имају везе са 

насиљем. 

Трећи час. Назив:  Планирани и остварени циљеви ученика.  

Садржај: разговор о планираним и оствареним циљевима ученика у погледу постигнућа у 

школи; уочавање разлога успеха и неуспеха ученика у остваривању постављених циљева; 

праћење степена реализације наставних предмета и посета настави. 

Ј
У

Н
 

Први час: Назив:  Постигнуће ученика на крају наставне године.   

Садржај: анализа успеха  и  владања  на  крају  наставне године и предлози за унапређење 

рада ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и сарадња са предметним 

наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за родитељски 

састанак. 

  -  Анализа постигнућа ученика на крају  наставне године;  

Садржај: Припрема седнице одељењских већа на крају наставне године;   Разредни и 

поправни испити;  Припрема за родитељски састанак; Сређивање педагошке документације. 

-  Назив: Одељенска документација 

Садржај:   Учествовање у организацији поправних и разредних испита;   Припрема 

материјала за седницу одељењског и наставничког већа на крају школске године; Сређивање 

целокупне одељењске документације. 

 

 

 

План часова одељенског старешине на превенцији насиља 

 

Веома важан део рада одељенског старешине су  часови  на реализацији  Програма за 

заштиту ученика од насиља.  Одрађене часове неопходно је убележити у Књиге 

евиденције.  

 

Образовни циљ плана: Ученици треба да стекну знања о томе како се одређују облици 

насиља, као и о начинима превенције и интервенције. Развијање осетљивости за 

препознавање насиља.  

Васпитни циљеви плана: Развијање негативних ставова према вршењу насиља. 

Развијање спремности да се у случајевима насиља или сумње на насиље реагује у 
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складу са Програмом за заштиту ученика од насиља. Неговање опште климе 

прихватања, толеранције и уважавања. 

Препоручени садржаји за остваривање плана: Посебни протокол за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања; Програм за заштиту ученика од насиља; 

Приручници за грађанско васпитање, презентација коју поседује школа. 

Препоручени облик рада: мешовити (фронтални, групни, индивидуални) 

Препоручени методи рада: предавање, разговор, презентација, практични радови 

ученика, текстуална . 

Циљеве, задатке, садржаје, активности и начин рада појединих часова овог плана 

одређује одељенски старешина у складу са развојним потенцијалима ученика.   

 

 

План рада одељенских старешина са родитељима на превенцији насиља у оквиру  

родитељских састанака 

 

На најмање два родитељска састанка треба обрадити следеће теме:  

1.  Упознавање родитеља са Програмом за заштиту ученика од насиља 

2.  Разматрање појава насиља у школи 

Циљ плана: Родитељи треба да буду информисани са садржајем Посебног протокола за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и програмом школе за 

спречавање насиља. Родитељи и одељенске старешине размењују искуства у погледу 

питања значајних за превенцију насиља и креирају заједничке предлоге како 

унапредити рад школе у овом погледу.  

Рад на овим темама уписује се у књиге евиденције.  

 

 

Обавезе одељенских старешина у погледу интервенције у случајевима насиља  

 

1. Одељенски старешина води евиденцију о случајевима насиља у посебним 

документима/формуларима које припрема педагошко-психолошка служба, а које 

предлаже Школски тим за заштиту ученика од насиља.  

2. Одељенски старешина је обавезан да обавести чланове Тима за заштиту ученика од 

насиља о сумњи на насиље или насиљу уколико је процењени ниво ризика за 

безбедност ученика на нивоу 2 или 3, без одлагања, чим је у прилици да оствари 

контакт са члановима Тима, и то усмено и подносећи попуњен документ предвиђен за 

евидентирање насиља. Чланови Тима задужени за прикупљање информација су 

психолог и педагог школе.  

3. Одељенски старешина размењује информације које су релевантне за појаве насиља у 

одељењу и школи са ученицима. Прилагођавање рада одељенског старешине развојним 

карактеристикама ученикаОдељенске старешине помажу ученицима да савладају 

развојне задатке и да реше актуелне проблеме који се рефлектују на њихово постигнуће 

у школи. У појединим разредима одељенске старешине имају  већу улогу у појединим 

развојним задацима. Одељенске старешине првог разреда у саветодавном раду са 

ученицима и у планирању својих часова посебну пажњу обраћају на проблеме које 

ученици имају у прилагођавању новој школи и средини; проблеме са новим ризицима 

по здравље и развој ученика, посебно на проблеме дроге међу младима, проблеме са 

клађењем и коцкањем младих, зависношћу од видео игара и сл.; као и проблеме 

повећања напора у учењу у средњој школи, посебно у погледу ефикаснијих начина 

учења и дисциплинованог рада код куће. Одељенске старешине прве и друге године ће 

уложити посебно знатан напор у подстицање самоиницијативе ученика и учешће 

ученика у ученичким организацијама и ваннаставним активностима.Одељенске 

старешине друге и треће године посебну пажњу обраћају на проблеме самопоимања 
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који се битно интензивирају у овом периоду и доводе до сумње ученика у сопствену 

компетентност, што смањује мотивацију ученика за школски рад и мотивише на 

ризична понашања. Одељенске стрешине ће показати посебну осетљивост на 

поправљање самопоштовања ученика подржавајући њихове пожељне самоперцепције у 

домену школске и будуће професионалне улоге, породичних, другарских и партнерских 

односа. Одељенске старешине четврте године посебну пажњу обраћају у саветодавном 

раду на професионалну оријeнтацију ученика.  

У прилагођавању рада одељенских старешина развојним карактеристикама ученика 

одељенске старешине сарађују са психологом школе у мери и на начин који они сами 

процене да је неопходан.  

 

Списак одељенских старешина за школску 2014/2015 годину: 

  

одељење смер одељенски старешина 

I-1 Економски техничар Лачок Елена 

I-2 Комерцијалиста Цветковски Љупчо 

I-3 Финансијски техничар БокићТереза 

I-4 Финансијски администратор Деља Анђелка 

I-5 Правни техничар Радоњин Зденка 

I-6 Туристички техничар Ђурић Слађа 

I-7 Кувар Стошић Љубица 

I-8 Конобар/Посластичар Стојшић Светлана 

II-1 Економски техничар Параушић Драгана 

II-2 Комерцијалиста Марковић Бранка 

II-3 Финансијски техничар Коњевић Стојан 

II-4 Финансијски администратор Параушић Милан 

II-5 Правни техничар Ћосовић Славица Анастасија 

II-6 Трговински техничар Поповски Небојша 

II-7 Кувар/Конобар Наумовић Синиша 

II-8 Посластичар Стаменковска Весна 

III-1 Економски техничар Перковић Јасмина 

III-2 Комерцијалиста Боговић Марија 

III-3 Финансијски техничар Перић Ивана 

III-4 Финансијски администратор Маја Момчиловић 

III-5 Правни техничар Вицков Драгана 

III-6 Трговац Дотлић Светлана 

III-7 Кувар Стојановић Милијана 

III-8 Посластичар Дангубић Ана 

III-9 Угоститељски техничар Ковачевић Милица 

IV-1 Економски техничар Војновић Снежана 

IV-2 Економски техничар Живуљ Мира 

IV-3 Финансијски техничар Панајотовић Иван 

IV-4 Финансијски администратор Јокић Ивана 

IV-5 Правни техничар Деља Владимир 

IV-7 Кулинарски техничар Крсмановић Андријана 

 

 

Термини сарадње одељенских старешина са родитељима: 

 

Одељење Одељенски старешина 
термини 

пре подне после подне 
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I-1 Лачок Елена  понедељак 6.час понедељак 2. час 

I-2 Цветковски Љупчо петак 5. час  петак 3. час 

I-3 БокићТереза понедељак 3. час понедељак 5.час 

I-4 Деља Анђелка четвртак 7. час уторак 3. час 

I-5 Радоњин Зденка среда 6. час среда 2. час 

I-6 Ђурић Слађана четвртак 4. час уторак 3. час 

I-7 Стошић Љубица понедељак 6.час понедељак 2. час 

I-8 Светлана Стојшић  понедељак 5.час  понедељак 3.час 

II-1 Параушић Драгана понедељак 4. час понедељак 4. час 

II-2 Марковић Бранка четвртак 5.час четвртак 3.час 

II-3 Коњевић Стојан четвртак 2.час петак 2.час 

II-4 Параушић Милан петак 4.час петак 4.час 

II-5 Ћосовић Славица Анастасија четвртак 5,6. час четвртак 5,6. час 

II-6 Поповски Небојша среда 3 час петак 5 час 

II-7 Наумовић Синиша понедељак 7.час понедељак 1.час 

II-8 Стаменковска Весна уторак 7. час уторак предчас 

III-1 Перковић Јасмина уторак 5. час уторак 3. час 

III-2 Боговић Марија понедељак 6.час среда 6. час 

III-3 Перић Ивана петак 6. час петак 2. час 

III-4 Маја Момчиловић среда 2. час среда 6. час 

III-5 Вицков Драгана среда 6. час среда 2. час 

III-6 Дотлић Светлана понедељак 6. час четвртак 1.час 

III-7 Стојановић Милијана петак 6. час петак 1. час 

III-8 Дангубић Ана четвртак 4. час уторак 3. час 

III-9 Ковачевић Милица уторак 7. час уторак 1. час 

IV-1 Снежана Војновић понедељак 3.час понедељак 5.час 

IV-2 Живуљ Мира четвртак 6. час четвртак 2. час 

IV-3 Панајотовић Иван петак 4. час петак 4. час 

IV-4 Јокић Ивана петак 4. час петак 4. час 

IV-5 Деља Владимир петак 6. час петак 2. час 

IV-7 Крсмановић Андријана петак 6. час петак 2. час 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА И  УПРАВЉАЊА  

ШКОЛОМ 

 

 

 Рад Школског  одбора 

 

Школски  одбор  ће  у  току  школске  године  свој  рад  заснивати  на  Закону  о  

основама система  образовања  и  васпитања.  Закону  о  средњој  школи,  Статуту  

школе  и потребама  заобезбеђивање  најоптималнијих  услова  за  рад  школе  и  
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успешно  остваривање  Годишњегплана рада школе.Поред  решавања  питања  која  

произилазе  из  редовне  надлежности Школски одбор  ће посебну пажњу посветити 

следећим питањима: 

1.  Доградњи школског простора и опремању школе; 

2.  Остала актуелна питања. 

Школски  одбор  ће  одржати  најмање  6  редовних  седница,  а  ванредне  по  потреби. 

 

Чланови школског одбора су:  

-  из редова запослених: Вицков Драгана, Перковић Јасмина, Поповски Небојша 

- из редова локалне самоуправе:  Бранка Петровић, Бранкица Јаковљевић, Нада 

Милановић 

-  из редова савета родитеља: Мануела Вицановић, Катарина Милићев, Верица Катић   

 

 

Оперативни план рада школског одбора: 

 

Септембар: 

- Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика на крају школске 2013/2014. 

године  

- Разматрање и усвајање извештаја о самовредновању за школску 2013/2014. годину 

- Утврђивање предлога Финансијског плана за 2015. годину 

- Разматрање  и  усвајање  извештаја  о  реализацији  Годишњег  плана  образовно  -  

васпитнограда за протеклу школску 2013/2014. год. 

-Доношење  Годишњег  плана  образовно - васпитног  рада  и  других  активности  

школе  за школску 2014/2015. год. 

- Избор Директора школе 

 

Октобар:  

- Разматрање и усвајање извештаја са реализованих екскурзија за школску 2014/15. 

годину 

 

Децембар:  

-  Утврђивање предлога плана уписа  ученика за школску 2015/2016. год. 

-  Разматрање извештаја о анализи успеха  ученика  у првом полугодишту 

-  Доношење Финансијског плана и Плана јавних  набавки за 2015. годину 

 

Фебруар 

-  Разматрање и усвајање извештаја о пословању школе за 2014. год. 

 

Март: 

-  Обезбеђивање материјалних и других  услова за несметани рад школе 

-  Разматрање извештаја о пословању школе за период септембар 2013. - март 2014. год. 

 

Април: 

-  Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

 

Мај: 

-  Одлучивање о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо и текуће  

одржавање 

 

Јун: 
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-  Доношење  одлуке  о  именовању  комисија,  подкомисија  и  других  тела  за  

спровођење конкурса за  упис  ученика  у I разред за школску 2015/2016. годину; 

Јул: 

-  Усвајање извештаја о пословању школе за период јануар - јун 2015. 

 

Август: 

-  Анализа уписа  ученика  у I разред за школску  2015/2016. год. 

 

 

Рад Савета родитеља школе 
 

Савет  родитеља  школе  ће  заснивати  свој  рад  на  одредбама  Закона  о  основама 

система  образовања  и  васпитања,  Закона  о  средњој  школи,  Статута  школе  и  

текућих потреба занормалан рад школе.Савет  родитеља:  разматра  успех  ученика  у  

учењу  и  владању,  намену  коришћења средстава остварених радом  ученичке задруге,  

проширеном делатношћу школе, од донација и средстава родитеља  у посебном фонду 

школе,  услове за рад школе, услове за остваривањеекскурзија  и  друга  питања  

утврђена  Статутом  школе;  предлаже  мере  за  унапређивање услова за рад 

школе.Савет  родитеља  има  право  да  своје  предлоге,  питања  и  ставове  упућује  

школском одбору, директору, односно стручним органима школе. 

 

Савет родитеља школе за 2014/2015.годину  чине: 

 

I-1  III-1  

I-2  III-2 Јовчић Ивица 

I-3 Стојановски Милица III-3 Душан Дојчиновски 

I-4  III-4  

I-5  III-5 Феаратовић Султан 

I-6 Момчиловић Маја III-6 Плуваков Зорица 

I-7 Скелић Сенаид III-7 Анђеловић Дане 

I-8 Станковић Сања III-8 Милићев Катарина 

II-1 Стојков Благица III-9 Љиљана Гавриловић 

II-2 Радомоирка Којић Недељковић IV-1 Крстевски Мирче 

II-3 Мутавџић Мирослава IV-2 Милканд Марјан 

II-4 Вицановић Мануела IV-3 Драгојерац Зорица 

II-5 Борђа Љиљана IV-4  

II-6 Павлов Данијела IV-5 Катић Верица 

II-7 Павловић Мирјана IV-7  

II-8     

 

Савет родитеља није до краја конституисан јер се овај план завршава до 10.09.2014. 

 

Ученички парламент у школској 2014/2015. години 
 

У школи се организује Ученички парламент ради:  

1.  Давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету 

родитеља и директору о правилима понашања ученика, Годишњем програму рада, 

школском развојном плану, слободним ваннаставним активностима, учешћа на 

спортским и другим такмичењима и организацији манифестациј а ученика у школи и 

ван ње; 

2.  Разматрање сарадње ученика и стручних сарадника; 



 103 

3.  Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање. 

Парламент чине по два представника из сваког одељења које предлаже и бира 

одељењска заједница.  Парламент  се бира сваке школске године и има председника, 

који је уједно и представник Парламента на седницама Школског одбора. Програм рада 

Парламента је саставни део Годишњег плана  рада школе. Организација и рад 

Ученичког парламента ближе се одређује Правилником.  Парламент редовно заседа 

једном месечно, по потреби и више.  

 

Програм рада парламента: 

  

Септембар 

 Конституисање Ученичког парламента, избор председника, подпредседника и 

записничара 

 Усвајање статута рада парламента  

 Упознавање са правима и обавезама ученика 

 Анализа рада ученичког парламента школске 2012/2013. године и предлози за 

унапређење рада парламента 

 Разматрање организације наставног и ненаставног рада школе 

 Стварање предлога за унапређење рада школе 

Октобар 

 Одржавање часове одељенске заједнице 

 Одржање додатне, допунске наставе, секција и слободних активности 

 Развијање сазнајних вредности – истраживање парламента 

 Мишљење о раду, животу и условима рада у школи-стварање предлога органима 

који управљају школом 

Новембар 

 Анализа постигнућа ученика на крају првог класификационог периода 

 Предлози мера за побољшање успеха 

 Пружање помоћи ученицима 

 Сарадња са другим парламентима 

Децембар 

 Развијање добрих односа међу ученицима 

 Однос ученик-професор 

 Организација зимског одмора за ученике 

 Анализа резултата на крају првог полугодишта 

 Превенција болести зависности-акција 

Фебруар 

 Дисциплинска одговорност ученика и редовно похађање наставе 

 Анализа рада парламента у првом полугодишту 

 Културни, забавни и спортски живот ученика 

 Однос према школској имовини  

Март 

 Ризична понашања у адолесценцији 

 Уређење школске средине 

 Посете културним институцијама 

 Толеранција и поштовање личности  

  Предлози за унапређење рада школе 

Април 

 Анализа резултата на крају трећег класификационог периода 

 Помоћ ученицима 
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 Организација спортских и културних активности у школи 

Мај 

 Превенција полних болести  

 Спортом и културом за лепши живот-акције 

 Како учити боље – помоћ ученицима 

 Помоћ у професионалној оријентацији ученика 

Јун 

 Анализа постигнућа ученика на крају школске године и предлози за унапређење 

рада ученика 

 Анализа рада парламента на крају школске године и предлози за унапређење 

рада  

 парламента 

  Предлози за унапређење рада парламента 

 Похвале и награде ученицима 

 Предлози за унапређење рада школе 

 

Списак ученика за ученички парламент у школској 2014/2015. години 

 

Одељење Ученици 

I-1 Радић Зорана Стојановић Јелена 

I-2 Стиљковић Стефан Николић Тања 

I-3 Гуга Изабела Залокар Александар 

I-4 Анић Марија Васић Милица 

I-5 Ђукановић Алекса Батинић Нина 

I-6 Павловић Анђела Јовичић Анабела 

I-7 Андрић Анита. Милићев Јована. 

I-8 Бојановић Андријана. Јосимов Хелена. 

II-1 Шунић Милош Јанушевић Катарина 

II-2 Недељковић Живка Шушак Милица 

II-3 Милетић Јован Обрадовић Немања 

II-4 Попов Тамара Милић Наталија 

II-5 Цветковски Ања Борђа Борис 

II-6 Павлов Исидора Дојчоновић Данијела 

II-7 Крстуловић Марко Дели Мануела 

II-8 Ђурђев Емилија. Ивков Ивица. 

III-1 Ивона Златић Марија Митровић 

III-2 Николић Јована Манчић Бојана 

III-3 Ана Марија Михајловић Александра Рајић 

III-4 Алексовски Лидија. Таваси Дејан. 

III-5 Вранић Миљана Фератовић Стефани 

III-6 Патак Зузана Стојановић Милош 

III-7 Јовановић Бранко Милошев Јована 

III-8 Зебић Тијана Маљковић Драгомирка 

III-9 Светлана Срећков Јелена Вишњички 

IV-1 Катарина Илић Катарина Капунац 

IV-2 Филипов Наташа Свић Маша 

IV-3 Катарина Мијачић Марко Вигњевић 

IV-4 Тубић Сара Марков Миона 

IV-5 Дејана Вујиновић Александар алексић 

IV-7 Радосављев Тамара Кузмановић Вукашин 
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Ученички парламент није до краја конституисан јер се овај план завршава до 

10.09.2014. 

 

Рад директора школе 
 
Директор  школе  ће  свој  рад  заснивати  на  члану  62. Закона о основама система и 

образовања,  налозима  Министарства  просвете  и  других  надлежних  органа  и  

организација  и закључака  и  одлука Школског одбора  и  стручних  органа школе.  У  

вршењу  послова  из  своје надлежности  директор  ће  успостављати  тесну  сарадњу  са  

руководиоцима  свих  сектора рада  и  стручним  сарадницима  у  школи,  председником  

школског  одбора,  Министарством просвете,  Скупштином  општине,  представницима  

угоститељско  -  туристичких  предузећа  и другим  организацијама  и  институцијама.  

Залагаће  се  за  јачање  материјалног  положаја наставе и подизање стандарда живота 

радника школе. 

 

Годишњи план и програм рада директора школе: 

 

Програмирање и организовање рада школе   520 сати 

Праћење реализације програма и задатака школе   75 сати 

Праћење реализације плана и програма образовно-васпитног рада у огледним 

одељењима 75 сати 

Педагошко инструктивни рад и стручно усавршавање  175 сати 

Теоријска настава  64 сати 

Припрема за наставу  31 сати 

Непосредан рад са наставницима и радницима  165 сати 

Сарадња са родитељима и ученицима  90 сати 

Рад у стручним већима, одељенским већима и Наставничком већу  150 сати 

Рад у органима управљања (припреме и учешће у раду)  100 сати 

Извештај за Министарство просвете  80 сати 

Проучавање законских прописа и других аката  45 сати 

Организовање свих врста испита  45 сати 

Рад на спровођењу конкурса за упис ученика у први разред  40 сати 

Сарадња са иституцијама које обављају послове образовања и васпитања 20 сати 

Сарадња са угоститељско-туристичким и другим предузећима и институцијама 45 сати 

Нормативна делатност  40 сати 

УКУПНО:  1760 сати 

 

 

Оперативни план рада директора школе:  

 

Септембар: 

 Рад на изради Годишњег плана рада школе; 

 Учешће  у раду Школског одбора ; 

 Припрема извештаја о реализацији Годишњег плана школе у школској 

2013/2014.  

 Припремање и одржавање седнице Наставничког већа; 

 Организовање и учешће  у раду седнице одељенских већа и стручних актива; 

 Пружање помоћи новим наставницима за укључивање  у наставни процес; 

 Материјално-финансијска питања; 
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 Припреме  и организација извођења екскурзија; 

Октобар: 

 Материјално-финансијска проблематика; 

 Инструктивно - педагошки рад; 

 Припрема и одржавање седнице Наставничког већа; 

 Сарадња са  угоститељско-туристичким предузећима  

Новембар: 

 Припрема и одржавање седнице Наставничког већа и вршење анализе на крају I 

квалификационог периода у огледним и класичним одељењима; 

 Учешће  у раду седнице одељенских већа и стручних актива; 

 Анализа остваривања плана допунске наставе; 

 Материјално-финансијска питања; 

 Текући послови; 

Децембар: 

  Инструктивно - педагошки рад; 

 Припрема и одржавање седнице Наставничког већа и анализа на крају другог 

класификационог периода у огледним и класичним одељењима; 

 Учешће  у раду седница одељенских већа; 

 Учешће  у раду седница стручних актива; 

 Припрема дочека Нове године за децу радника школе; 

 Организација пописа основних средстава и ситног инвертара; 

 Материјално-финансијска питања; 

 Припрема плана уписа за школску 2015/2016. годину; 

  Припрема и учешће  у раду  седнице Школског одбора; 

 Текућа питања;  

Јануар: 

 Организација прославе Дана Светог Саве 

 Учешће на зимским семинарима у оквиру дана просветних радника 

 Припреме за наставак рада  у II полугодишту 

 Материјално – финансијски послови 

 Организовање испита за ванредне ученике 

 Текућа питања 

Фебруар: 

 Организовање. разматрање и усвајање завршног рачуна за 2014. годину; 

 Припремање и учешће  у раду седнице Школског одбора; 

 Инструктивно педагошки рад; 

 Организовање испита за ванредне ученике; 

 Припрема и подношење извештаја школском одбору о раду директора и 

реализацији Годишњег програма у току I полугодишта; 

 Текућа питања; 

Март: 

 Педагошко - инструктивни рад; 

 Материјално - финансијска питања; 

 Припрема и одржавање седнице Наставничког већа на крају III класификационог 

периода; 

 Текућа питања; 

Април: 

 Организовање испита за ванредне ученике; 

 Инструктивно - педагошки рад; 
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 Припрема и одржавање седнице Наставничког већа и анализа рада на крају 

трећег класификационог периода у огледним и класичним одељењима; 

 Учешће  у раду седница Одељењског већа и стручних актива; 

 Анализа рада стручних актива; 

 Анализа остваривања плана допунске наставе; 

 Анализа остваривања плана и програм рада слободних активности; 

 Организовање акције  уређивања школских објеката; 

 Материјално - финансијска питања; 

 Текућа питања; 

Мај: 

 Организовање блок наставе; 

  Педагошко - инструктивни рад; 

  Материјално - финансијска питања; 

 Организација рада  угоститељских објеката и праћење њиховог рада;  

 Организовање практичне наставе за ученике завршне III и IV године; 

 Помоћ у реализацији програма екскурзија; 

 Припреме за полагање матурског и завршног испита; 

 Текућа питања; 

Јун: 

 Учешће  у раду седница одељенских већа ; 

 Учешће  у раду седница стручних актива; 

 Припремање и одржавање седнице Испитног одбора и спровеђење матурског и 

завршног испита ;  

 Припремање и одржавање седница Наставничког већа и анализа рада на крају 

наставне године у огледним и класичним одељењима; 

 Спровођење конкурса за упис  ученика  у I разред; 

 Организовање поправних испита за ученике завршних разреда; 

 Организовање испита за ванредне ученике; 

 Материјалне - финансијска питања; 

 Текући послови; 

 Организовање свечаног уручивања диплома свршеним ученицима; 

Јул: 

 Праћење пословања угоститељских објеката; 

 Текуће и инвестиционо одржавање објеката и припрема за нову школску годину; 

 Припремање и учешће  у раду седнице Школског одбора ради разматрања 

извештајао упису  ученика и шестомесечног обрачуна; 

 Састављање распореда полагања поправних и других испита; 

 Текући послови; 

Август: 

 Организовање свих врста испита према распореду  ; 

 Припрема за школску 2015/2016. годину ; 

 Материјално финансијска питања; 

 Текући послови; 

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  

 

         Основни задаци помоћника директора засновани су на Закону о основама система 

образовања и васпитања и на стварним потребама школе:  
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- Организација васпитно-образовног рада  

- Педагошко-инструктивни надзор и увид  

- Рад у стручним органима школе  

- Праћење и анализирање наставно-васпитног рада  

- Израда анализе и извештаја о раду школе  

- Вођење педагошке и школске документације  

- Сарадња са родитељима  

- Сарадња са другим школама  

- Сарадња са другим васпитно-образовним установама и институцијама на подручју 

града и шире  

 

АВГУСТ / СЕПТЕМБАР  

- Формирање одељења, подела предмета на наставнике;  

- Организовање и присуство поправним и ванредним испитима;  

- Израда распореда часова редовне и додатне наставе и ваннаставних активности;  

- Учешће и помоћ око израде годишњих и месечних планова рада, планова разредних и 

одељењских већа, стручних актива, планова одељењских старешина, планова сарадње 

са родитељима;  

- Подела распореда часова за сваког одељењског старешину;  

- Израда извештаја о раду школе 

- Дежурство професора и ученика 

- Формирање савета родитеља  

- Упознати ученике са изводима из кућног реда школе;  

- Упознати ученике са дужностима и обавезама дежурног ученика;  

- Преузети све планове рада и евидентирати;  

- Узети учешће око укључивања ученика у слободне активности и додатну наставу;  

- Извршити увид у снабдевеност ученика уџбеницима и осталим прибором;  

- Пружати помоћ новопридошлим наставницима;  

- Свакодневна комуникација са ученицима и родитељима. 

- Планирање и реализација расписивања тендера за матурску екскурзију  

 

ОКТОБАР  

- Извршити преузимање месечних планова рада и регистровати њихову предају;  

- Контролисати педагошку документацију;  

-  Одржати предавање за ученике "Развијање радних навика"; радити са   

недисциплинованим ученицима;  

- Разговарати са ученицима који живе у неповољним условима;  

- Пружати помоћ родитељима за решавање проблема насталих код деце;  

- Евидентирати ученике који су дошли из других школа и извршити увид у 

документацију на основу које су уписани;  

- Присуствовати часовима;  

- Посета заједници економских школа 

- Организовање актива угоститеља 

- Организација посете сајму књига 

- Извршити контролу и пружати помоћ наставницима реформисаних одељења.  

 

НОВЕМБАР  

- Извршити преузимање планова рада и регистровати предају;  

- Водити индивидуалне разговоре са родитељима ученика (према потреби);  

- Анализирати садржаје педагошких стручних часописа, листова и упознати наставнике 

са њима;  
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- Водити индивидуалне разговоре са ученицима (према потреби);  

- Учествовати у раду стручних актива;  

- Учествовање у раду Школског одбора 

- Присуствовсти свим седницама одељењских и разредних већа;  

- Организација акције добровољног давања крви 

- Организација прославе дана просветних радника;  

- Припрема за одржавање општег родитељског састанка.  

 

ДЕЦЕМБАР  

- Преузети планове рада и регистровати предају;  

- Водити индивидуалне разговоре са ученицима и њиховим родитељима 

    (према потреби);  

- Праћење прописа 

- Праћење рада стручних актива 

- Направити план уписа за наредну школску годину 

- Пружати помоћ око одређивања термина допунске наставе;  

- Вршити увид у вођење документације у дневнцима;  

- Посетити часове додатне и допунске наставе;  

- Учествовати у припреми и одржавању седнице Наставничког већа;  

- Урадити извештај о успеху ученик на крају првог полугодишта;  

- Контролисати дневнике;  

- Учествовати у припремању за седнице одељењских и разредних већа све разреде.  

 

ЈАНУАР  

- Преглед дневника 

- Планирање семинара 

- Састанак са тимом за превенцију насиља и анализа стања у школи 

- Учествовати у припреми и одржавању седнице Наставничког већа;  

- Евидентирати присуствовање зимским семинарима (ако их буде).  

- Учествовање у припреми прославе дана Светог Саве 

 

ФЕБРУАР  

- Планирање припреме за увођење у војну евиденцију 

- Извршити евиденцију предаје месечних планова рада;  

- Посетити часове редовне и додатне наставе;  

- Планирање блок наставе за ученике четвртих разреда на факултету "Сингидунум";  

- Заједница економских школа 

- Организовање састанка и тендера у вези са избором фотографа за сликање матураната.  

 

МАРТ  

- Извршити пријем и евидентирање месечних планова рада;  

- Извршити преглед тачности урађених планова према броју радних дана;  

- Присуствовати часовима редовне и додатне наставе;  

- Учествовати у раду стручних актива;  

- Организација прославе Дана жена 

- Заједница економских школа 

- Присуствовсти састанцима слободних и других ваннаставних активности;  

- Планирање систематских и стоматолошких прегледа 

- Присуствовање седници Савета родитеља 

- Планирање републичких такмичења 

- Организација маркетинга школе 

- Свакодневно (по потреби) разговарати са ученицима и њиховим родитељима.  
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АПРИЛ  

- Евидентирати предају месечних планова рада;  

- Присуствовсти свим седницама одељењских и разредних већа ученика у трећем 

класификационом периоду;  

- Инструкција и контрола педагошке документације;  

- Радити на професионалном информисању ученик у сарадњи са одељењским 

старешинама;  

- Посета часовима допунске наставе;  

- Припрема и одржавање општег родитељског састанка, одржати предавање "Млади и 

токсикоманија";  

- Свакодневни разговори са ученицима и родитељима (по потреби).  

 

МАЈ  

- Еевидентирати предају месечних планова рада;  

- Извршити увид у оцењивање ученика;  

- Учествовати у раду седнице одељењског виећа четвртог разреда посвећене крају 

наставне године;  

- Припрема и учешће у раду седнице Наставничког већа везане за утврђивање успеха 

ученика четвртог разреда;  

 

ЈУН 

- Евидентирати предају месечних планова рада;  

- Учествовати у раду седница одељењских и разредних већа посвећених успеху и 

владању ученика на крају наставне године;  

- Припрема и учешће у раду седнице Наставничког већа накојој ће се утврдити бројно 

стање ученика, број одељења и број часова по предметима у предметној настави 

(приближно) за следећу наставну годину;  

- Присуство и организовање свечаности посвећене завршетку наставне госине (подела 

диплома, награда, признања, ид др.);  

- Учешће у припреми поправних испита у јунском року. 

 

ЈУЛ 

- Планирање уписа у први разред 

- Подела предмета 

- Подела страних језика 

 
  

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 

 

           Програм рада школског педагога саставља се на основу циљева и задатака 

утврдђених Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника Сл. 

Гласник РС- Просветни гласник, 5/2012 и Законом о средњој школи. 

           

ЦИЉ:  

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог 

доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу 

са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама 

система образовања васпитања, као и посебним законима.  

 

  ЗАДАЦИ : 
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- Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање 

образовно-васпитног рада,  

- Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,  

- Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и 

организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и 

напредовању,  

- Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и 

осавремењивању васпитно-образовног рада,  

- Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за 

васпитање и образовање деце и ученика,  

- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,  

- Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за успешан рад установе,  

- Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и 

праксе. 

 

 Програм рада школског педагога остварује се кроз следеће области:  

- планирања и програмирања образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног 

рада,  

- праћења и вредновање образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног рада,  

- рада са васпитачима, односно наставницима,  

- рада са децом, односно ученицима и полазницима,  

- рада са родитељима, односно старатељима,  

- рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 

детета, односно ученика,  

- рада у стручним органима и тимовима,  

- сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе,  

- вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање.  

 

 Недељна норма часова: 

- рад са ученицима, сарадњa са наставницима и аналитичко-истраживачки рад - 

тридесет часова недељно (1320 часова годишње),  рад у стручним активима- два часа 

недељно (88 часова годишње), осам часова недељно припреме, један час за евиденцију, 

један час за сарадњу са родитељима, један час за стручно усавршавање и један час за 

друге послове (односно 440 часова годишње). 

 

Области рада: 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАД 

 1. Учествовање у изради предшколског, односно школског програма, односно 

програма васпитног рада плана самовредновања и развојног плана установе,  

2. Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих делова 

(организација и облици рада - стални, повремени, посебни, редовни и приоритетни 

задаци, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, рада стручних 

сарадника, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, превентивних 

програма),  

3. Припремање годишњих и месечних планова рада педагога,  

4. Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба деце, 

ученика, родитеља, локалне самоуправе,  
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5. Пружање помоћи васпитачима у развијању програма, планирању и документовању 

васпитно-образовног рада у васпитној групи у складу са развојним нивоом групе и 

специфичностима средине, а у складу са потребама и интересовањима деце,  

6. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу, односно ученике,  

7. Учествовање у избору и конципирању посебних и специјализованих програма 

предшколске установе,  

8. Планирање организације рада предшколске установе у сарадњи са директором и 

других заједничких активности са директором и другим стручним сарадницима,  

9. Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама,  

10. Учествовање у формирању васпитних група, избору и распореду васпитача и 

медицинских сестара у васпитне групе,  

11. Планирање набавке стручне литературе, периодике и учешће у набавци и изради 

дидактичког материјала, наставних средстава, играчака, сликовница - уједначавање 

опреме у свим васпитним групама,  

12. Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања 

њиховог финансирања и примене,  

13. Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика 

образовно-васпитног рада,  

14. Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских 

активности, односно учешће у планирању излета, екскурзија, боравка деце и ученика у 

природи,  

15. Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа деце, 

односно ученика, медијског представљања и слично,  

16. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, 

практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског старешине, секција,  

17. Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава,  

18. Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су 

упућени да понове разред.  

 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА  

1. Систематско праћење и вредновање васпитно-образовног, односно наставног процеса 

развоја и напредовања деце, односно ученика,  

2. Праћење реализације васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада,  

3. Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових 

организационих облика рада,  

4. Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање 

различитих области и активности рада установе,  

5. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана,  

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

васпитача/наставника, стручног сарадника,  

7. Иницирање и учествовање у истраживањима васпитно-образовне праксе које 

реализује установа, научноистраживачка институција или стручно друштво у циљу 

унапређивања васпитно-образовног рада,  

8. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих програма 

васпитно-образовног рада (програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, 

превентивних програма, рада педагошко-психолошке службе, сарадње са породицом, 

сарадње са друштвеном средином, праћење рада стручних актива, тимова),  

9. Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда, 

постигнућа ученика,  
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10. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, 

као и предлагање мера за њихово побољшање,  

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

пријемним испитима за упис у средње школе,  

12. Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним 

карактеристикама ученика,  

13. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање 

школског успеха,  

14. Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика.  

 
III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

1. Пружање помоћи васпитачима, односно наставницима на конкретизовању и 

операционализовању циљева и задатака васпитно-образовног, односно образовно-

васпитног рада,  

2. Пружање помоћи наставницима у усклађивању програмских захтева са 

специфичностима контекста (индивидуалним карактеристикама деце, породичног 

окружења, установе и шире средине),  

3. Рад са наставницима на преиспитивању васпитно-образовне праксе, разматрањем 

педагошких приступа и конкретних проблема васпитне праксе,  

4. Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета васпитно-

образовног рада, односно наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења 

савремених метода и облика рада (уз проучавање програма и праћење стручне 

литературе),  

5. Укључивање у рад на естетском и педагошком обликовању простора предшколске 

установе, а посебно простора у којима бораве деца,  

6. Сарадња са васпитачима за израду дидактичког материјала, прикупљању и 

коришћењу материјала,  

7. Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију општих и 

посебних стандарда,  

8. Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и умења,  

9. Мотивисање васпитача, односно наставника на континуирано стручно усавршавање 

и израду плана професионалног развоја и напредовања у струци,  

10. Анализирање реализације праћених активности у предшколској установи, часова 

редовне наставе у школама и других облика васпитно-образовног, односно образовно-

васпитног рада којима је присуствовао и давање предлога за њихово унапређење,  

11. Праћење начина вођења педагошке документације наставника,  

12. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих 

метода, техника и инструмената оцењивања ученика,  

13. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са децом, односно ученицима 

којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно деци односно 

ученицима са тешкоћама у развоју),  

14. Оснаживање наставника за рад ученицима из осетљивих друштвених група кроз 

развијање флексибилног става према културним разликама и развијање 

интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака који доприносе њиховом 

развоју,  

15. Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и комисија,  

16. Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне 

оријентације и каријерног вођења и унапређивање тога рада,  

17. Пружање помоћи васпитачима односно, наставницима у реализацији огледних и 

угледних активности, односно часова и примера добре праксе, излагања на састанцима 

већа, актива, радних група, стручним скуповима и родитељским састанцима,  
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18. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, 

практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског старешине и 

секција,  

19. Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика,  

20. Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа 

одељењске заједнице,  

21. Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом,  

22. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми 

полагања испита за лиценцу,  

23. Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника и поступака 

самоевалуације. 

  
IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

1. Испитивање детета уписаног у основну школу,  

2. Праћење дечјег развоја и напредовања,  

3. Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин 

ангажованости детета односно ученика),  

4. Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, рад са 

ученицима око промене смерова, преласка ученика између школа, промене статуса из 

редовног у ванредног ученика,  

5. Стварање оптималних услова за индивидуални развој детета односно ученика и 

пружање помоћи и подршке,  

6. Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и других 

ученичких организација,  

7. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању,  

8. Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу,  

9. Анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних активности,  

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

активности стручних и невладиних организација,  

11. Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за 

креативно и конструктивно коришћење слободног времена,  

12. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, 

а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање 

здравих стилова живота,  

13. Учествовање у изради педагошког профила детета, односно ученика за децу 

односно ученике којима је потребна додатна подршка израда индивидуалног 

образовног плана,  

14. Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ у 

њиховој реализацији,  

15. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила 

понашања у школи или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано 

изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у 

остваривању њихових права.  

 
V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  

1. Организовање и учествовање на општим и групним родитељским састанцима у вези 

са организацијом и остваривањем васпитно-образовног, односно образовно-васпитног 

рада,  

2. Припрема и реализација родитељских састанака, трибина, радионица са стручним 

темама,  
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3. Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе (васпитно-

образовни рад, односно настава, секције, предавања, пројекти...) и партиципација у 

свим сегментима рада установе,  

4. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно ученицима са 

тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној 

оријентацији,  

5. Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, протоколима 

о заштити деце, односно ученика од занемаривања и злостављања и другим 

документима од значаја за правилан развој деце, односно ученика у циљу 

представљања корака и начина поступања установе,  

6. Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена деце, 

односно ученика,  

7. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци,  

8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање 

предлога по питањима која се разматрају на савету.  

 
VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА  

1. Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће васпитно-

образовне, односно образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба 

установе и предлагање мера за унапређење,  

2. Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и 

комисија и редовна размена информација,  

3. Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању 

активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду 

школе,  

4. Сарадња са директором и психологом на формирању одељења и расподели 

одељењских старешинстава,  

5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке 

документације у установи,  

6. Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција,  

7. Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима детета, односно ученика на 

координацији активности у пружању подршке деци/ученицима за које се доноси 

индивидуални образовни план,  

8. Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и 

његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања.  

 
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

1. Учествовање у раду васпитно-образовног, наставничког већа, односно педагошког 

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

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

васпитачких односно наставничких компетенција),  

2. Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе који се 

образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта. Учествовање у 

раду педагошког колегијума, педагошких већа и стручних актива за развојно 

планирање и развој предшколског, школског програма, односно програма васпитног 

рада,  

3. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе.  

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
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1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим 

установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-образовног, 

односно образовно-васпитног рада установе,  

2. Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа,  

3. Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских односа 

породице, установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја деце и младих,  

4. Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и организација,  

5. Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и организацијама 

које се баве програмима за младе,  

6. Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се баве 

унапређивањем положаја деце и ученика и услова за раст и развој,  

7. Сарадња са националном службом за запошљавање.  

 
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 деци, односно ученицима и чување материјала који садржи 

личне податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога,  

5. Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне литературе и 

периодике, праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; 

учествовањем у активностима струковног удружења (Педагошко друштво Србије) и на 

Републичкој секцији педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, 

учешћем на конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом 

акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом 

са другим педагозима и стручним сарадницима у образовању.  

 
 

   Програм рада школског педагога саставља се на основу циљева и задатака утврђених 

Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника (Сл. Гласник РС-

Просветни гласник, 5/2012) и Законом о средњој школи.  

  

            

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА  
 

  СЕПТЕМБАР  

1. Разговори са ученицима I разреда о сарадњи ученик- стручни сарадник.  

2. Укључивање у школски колектив ученика са тешкоћама у прилагођавању.  

3. Рад на документацији (писање годишњег и оперативног плана и припрема потребних 

мерних инструмената за рад).  

4. Остваривање сарадње са стручном службама основних школа из којих ученици 

долазе (по потреби и са васпитачима Дома Споменак) и стручном службом Центра за 

социјални рад.  

 

   ОКТОБАР  

1. Сарадња са разредним старешинама у пружању помоћи ученицима који показују 

тешкоће у учењу.  

2. Сарадња са родитељима у смислу прикупљања релевантних података о ученицима 

који живе у поремећеним породичним односима и лошим социјално-економским 
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срединама.  

3. Саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу.  

4. Упознавање студената са методама успешног учења.  

5. Спроводђење анкета на тему учења и социјалних односа.  

6. У сарадњи са одељенскимстарешинама, укључивање ученика у секције школе које 

постоје у школи.  

 

   НОВЕМБАР  

1. Обрада података добијених анкетирањем у претходном периоду.  

2. Упознавање разредних старешина са могућностима побољшања успеха студената 

који су на првом тромесечју показали слаб успех.  

3. Дидактичко-методичка евалуација часова (анализа и писање извештаја).  

4. Сарадња са одељенским старешинама у смислу испитивања и побољшања 

комуникације на релацији ученици-професори. 

 

      ДЕЦЕМБАР  

1. Припремање за рад на професионалној оријентацији студената.  

2. Припремање упитника за професоре о самовредновању и вредновању рада школе.  

3. Испитивање школског успеха студената и узрока неуспеха студената.  

4. Извештавање о резултатима дидактичко-методичких анализа часова.  

5. Саветодавни рад са ученицима, наставницима и родитељима.  

 

        ЈАНУАР  

 1. Рад на педагошкој документацији.  

       

     ФЕБРУАР  

1. Сарадња са одељенским старешинама у смислу издвајања ученика са слабим оценама 

на крају I полугодишта и пружања помоћи у учењу истим ученицима.  

2. Рад на упознавању ученика завршних разреда са струком за коју се спремају и 

њихово упознавање са могућностима наставка школовања.  

3. Испитивање ефеката предавања о вредностима која ће се одржавати на часовима 

грађанског васпитања.  

 

    МАРТ  

1. Испитивање узрока неоправданог изостајања ученика са часова.  

2. Саветодавни рад са ученицима који показују тенденцију сталног повећања броја 

изостанака.  

3. Предузимања мера са циљем промене ставова ученика према школи, а посебно према 

поштовању правила понашања у њој.  

    

  АПРИЛ           

1. Анализа успеха студената на крају III класификацоног периода.  

2. Детањна процена интелектуалних способности студената који имају велики број 

слабих оцена.  

3. Испитивање ефеката неких метода успешног учења и промене начина рада који су у 

сарадњи са предметним професорима примењени у претходном периоду.  

 

   МАЈ  

1. Професионална оријентација студената.  

2. Појачана сарадња са родитељима ученика који су у претходном периоду показали 

проблематично понашање и против којих су покренуте дисциплинске мере.  

3. Дидактичко-методичка евалуација часова.  
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4. Анализа успеха ученика који завршавају трогодишње школовање.  

 

    ЈУН  

1. Рад на педагошкој документацији.  

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године.  

3. Процена мотивисаности студената за даље учење и школовање.  

4. Седнице Наставничког и Одељенског већа.  

     

     АВГУСТ  

  1. Седнице Наставничког већа. 

 

 

Психолог школе 
 
Годишњи план рада психолога: 

 

Психолог установе има циљ да применом теоријских и практичних сазнања 

психологије као науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног 

рада у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и 

стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система образовања 

васпитања, као и посебним законима. Психолог установе има следеће задатке: стварање 

оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада; 

учествовање у праћењу и  подстицању развоја детета, односно ученика; подршка 

јачању васпитачких, односно наставничких компетенција и њиховог професионалног 

развоја; учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање 

мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности 

рада установе; учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних 

стандарда постигнућа ученика и предлагање мера за унапређивање; подршка 

отворености установе према педагошким иновацијама; развијање сарадње установе са 

породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља, односно старатеља; 

сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за установу; стално стручно усавршавање и праћење развоја 

психолошке науке и праксе. Наведени циљ и задатке психолог остварује обављањем 

следећих стручних послова:  

1)  психолошка процена и примена стандардизованих психолошких мерних 

инструмената,   

2)  психолошка превенција и едукација;  

3)  психолошко саветовање,  

4) психолошко истраживање и евалуација.   

 

 

Aктивности 
Бриј сати 

недељно 

Број сати 

годишње 

Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 1,5 60 

Праћење и вредновање васпитно образовног рада 1,5 60 

Рад са наставницима 2 80 

Рад са ученицима 1 40 

Рад са родитељима 0,5 20 

Рад са директором, стручним сарадницима 1 40 

Рад у стручним органима и тимовима 1 40 

Сарадња са установама 0,5 20 
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Вођење документације, припрема за рад 2 80 

УКУПНО 11 440 

 

Послови психолога детаљно су одређени Правилником о програму свих облика рада 

стручних сарадника ("Просветни гласник", бр. 5/12). 

 

 

GLOBALNI PLAN I PROGRAM RADA   PSIHOLOGA  
 

 

Red.                       SADRŽAJ  RADA                                 ned.fond časova  

Broj                                                                                               Psih.   

 

1. Učešće u planiranju i programiranju obrazovno- 

Vaspitnog rada :  

- planiranje i programiranje 

- organizacija pedagoškog rada škole                                      2 

- praćenje i vrednovanje rada škole  

 

      2.  Unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada  i 

          pedagoško instruktivni rad :  

- saradnja sa nastavnicima i  direktorom 

- saradnja sa odeljenskim starešinama                                     3 

       

     3. Rad sa učenicima :  

- savetodavni rad sa učenicima                                                4 

       

      4. Saradnja  i savetodavni rad sa roditeljima                              3 

  

      5 Saradnja sa  drugim institucijama                                            2 

 

      6. Učešće u radu stručnih organa škole                                       2 

 

      7. Saradnja sa stručnim institucijama i  

           društvenom sredinom                                                             1 

      8. Rad na ličnom stručnom usavršavanju                                   1 

      9.Vođenje  pedagoške dokumentacije o  

Vlastitom radu                                                                     1      

      10. Pripreme za rad                                                                     1 

 

              S V E G A :                                                                        20 

 

OPERATIVNI PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA  

 U ETŠ ’’Paja Marganović”  u Pančevu psiholog ima 50% radnog 

vremena, i u skladu sa tim se odvijaju aktivnosti u svojstvu stručnog 

saradnika. 
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1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE  

 

- učešće u izradi koncepcije  godišnjeg programa rada škole 

- izrada godišnjeg programa rada psihologa škole  

- izrada programa humanizacije odnosa među polovima  

- izrada programa korektivnog rada  

- izrada mesečnih operativnih planova rada za nastavni program Psihologija 

 

2. ORGANIZACIJA PSIHOLOŠKOG RADA ŠKOLE  

 

- vaspitni rad: praćenje učenikove ličnosti, problemi kolektiva, učenici sa teškoćama u  

razvoju i učenju,sa specifičnim problemima, 

- vannastavni rad: primena psiholoških principa u organizovanju vannastavnih aktivnosti 

 

3. PRAĆENJE I VREDNOVANJE RADA ŠKOLE  

 

- praćenje i vrednovanje prilagođenosti programskih sadržaja sa znanjem i drugim  

individualnim karakteristikama učenika, 

- motivacije učenika za rad i učenje u saradnji sa raz starešinama 

- realizacije programa profesionalne orijentacije, 

- humanizacija odnosa među polovima 

 

4. SARADNJA SA RODITELJIMA  

 

- prikupljanje podataka o razvoju  učenika i o  porodičnim uslovima pri čemu su podaci 

značajni za upoznavanje i praćenje razvoja učenika, 

- informisanje roditelja o  karakteristikama, interesovanjima, potrebama profesionalnim 

interesovanjima  dece u okviru individualnih konsultacija, 

- savetodavno – instruktivni rad sa roditeljima čija deca imaju tečkoća u razvoju i učenju, 

dece sa  specifičnim problemima, kao i obdarene dece  

- profesionalno informisanje roditelja  

 

5. RAD SA UČENICIMA  

 

- rad na  otkrivanju  učenika sa tečkoćama u razvoju i učenju učenika sa specifičnim 

problemima, učenika koji zaostaju u učenju, otkrivanje  uzroka i  preduzimanje  

odgovarajućih obrazovno-vaspitnih mera  

- rad na otkrivanju obdarenih  učenika i preduzimanje odgovarajućih obrazovno-vaspitnih 

mera  

- savetodavno – instruktivni rad  

- preventivni  mentalno- higijenski rad : praćenje i podsticanje psihološke klime  u 

učeničkim kolektivima, prilagođavanje na školsku sredinu i  prelazak na predmetnu 

nastavu, prevencija raznih  vidova devijantnog ponašanja  

- realizacija programa humanizacije odnosa među polovima  

 

6. ISTRAŽIVANJE OBRAZOVNO- VASPITNE PRAKSE  

 

- istraživanje i analiziranje specifičnih problema škole  

- učešće u istraživanjima drugih institucija  

 

7. RAD U STRUČNIM ORGANIMA  

- rešavanje aktuelnih problema obrazovno-vaspitne prakse  
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8. SARADNJA SA STRUČNIM INSTITUCIJAMA I DRUŠTVENOM SREDINOM 

9. STRUČNO USAVRŠAVANJE  

10. VOĐENJE DOKUMENTACIJE  

11. PRIPREME ZA RAD  

 

 

План рада школског библиотекара 
 
У  школи  постоји  солидно  опремљена  библиотека  у  којој  ради један библиотекар.  

Његово радно  време  је  прилагођено  тако  да  ученици  обе  смене  могу  користити  

постојећи  фонд књига. Школа  ће  настојати  да  куповином  нових  књига  обогати  

књижевни  фонд  и  да  изврши замену  дотрајалих књига. 

 

Програм рада школског библиотекара 

 

1.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

- Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и 

стручне  

сараднике, 

- Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова, 

- Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци, 

- Израда програма рада библиотечке секције,  

- Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за 

реализацију наставе и образовно – васпитног рада. 

 

2.  РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

- Сарадња  са  наставницима  на промоцији читања   

- Сарадња са наставницима у  припремању  ученика за самостално коришћење разних 

извора  

информација, 

- Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци, 

- Сарадња са наставницима око  утврђивања годишњег плана обраде лектире 

- Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе, 

- Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, 

стручним  

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

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

и часописа. 

 

3.  РАД СА УЧЕНИЦИМА  

- Припрема  ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста 

информација у настави и ван ње, 

- Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у 

складу са  

њиховим способностима и интересовањем,  

- Пружа  помоћ ученицима  код учење  ван школе и усвајању метода самосталног рада 

на тексту и другим материјалима, 

- Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме, 

- Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског 

цитирања, 
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- Рад на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста  и  

упућивањa на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника 

и др.)  и омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за 

самостално коришћење, 

- Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да 

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

културно  -  просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и 

потребама (часови библиотекарства и упознавање са радом школских секција; читање, 

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

комуникације код ученика и сл.), 

- Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености  ученика, 

развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама 

и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности, 

- Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на реализацији 

школских пројеката (Здрав живот, Екологија, Толеранција, Дечија права и друго).  

  

4.    РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

- Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског 

програма, на реализацији наставе засноване на истраживању – пројектне наставе,  

-  Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора, 

-  Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за 

обнову књижног фонда. 

 

5.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   

- Сарадња  са  другим школама, школском,  народном и другим библиотекама на 

територији  локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије по питању 

размене и међубиблиотечке позајмице, 

- Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе, 

- Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-

издавачким  

предузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и позоришним кућама, 

домовима културе и културно просветним заједницама и организацијама које се баве 

радом и слободним временом омладине и другим образовним установама), 

- Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава 

у локалној самоуправи и Републици Србији. 

 

6.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

- Припремање тематских библиографија и израда анотација,  пописа и  скупљања  

података у вези с наставним предметима и стручно-методичким образовањем и 

усавршавањем наставникаи сарадника, вођење збирки и посебних фондова, 

-  Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци, 

- Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара  –  

анализа и вредновање рада школске библиотеке у току школске године, 

- Стручно усавршавање –  учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима  

на којима узимају учешће и школски библиотекари. 

 

7.   БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИЈСКА ДЕЛАТНОСТ  

-  систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, 

стручним часописима и другој грађи; 

-  припремање тематским изложби књижне и некњижне грађе у вези с појединим 

издањима, ауторима, акцијама и јубилејима; 
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-  усмено и писмено приказивање појединих књига и часописа; 

-  припремање тематских библиографија и израда анотација; 

-    израда пописа и библиографских података у вези с наставним предметима и стручно 

методичким образовањем и усавршавањем наставника и сарадника; 

- вођење библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, 

класификација); 

-  праћење и евиденција коришћења школске библиотеке;вођење политике набавке 

књига и друге грађе према договореним критеријумима и донетим плановима; 

- вођење збирки и посебних фондова; 

- организовање међубиблиотечке позајмице и сарадње; 

- уредно вођење све прописане документације школске библиотеке и др. 

 

8.  КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ  

- припремање и организовање разних културних активности школе (књижевне трибине, 

сусрети, разговори, акције прикупљања књига и уџбеника, разни конкурси, 

обележавање јубилеја и друго); 

- учешће у припремању "прилога" за школска гласила; 

- сарадња са народним и другим библиотекама на територији општине, округа и 

Републике; 

 Традиционална додела књига најбољим ученицима поводом школске славе Светог 

Саве 

 

Оперативни план рада школског библиотекара: 

 

Aктивности 
Бриј сати 

недељно 

Број сати 

годишње 

Планирање и програмирање васпитно-образовног 

рада 

1 40 

Рад са наставницима 2 80 

Рад са ученицима 10 400 

Рад у стручним органима и тимовима 2 80 

Сарадња са установама и организацијама 4 160 

Вођење документације, припрема за рад 4 160 

Библиотечко-информацијска делатност 6 240 

Културна и јавна делатност 2 80 

УКУПНО 40 1600 

 

 

Годишњи план стручног усавршавања наставника, 

директора, стручних сарадника и других запослених у школи 

 
 

Развојни план стручног усавршавања обухвата конкретне поступке у школској 

2014/2015.години на унапређењу компетенција запослених, с једне стране а с друге 

стране, предвиђену процедуру која омогућава одрживи развој стручног усавршавања.  

 

 

Операционализација плана стручног усавршавања за школску 

2014/2015. годину 
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Запослени су у обавези да буду информисани о стручном усавршавању у оквиру своје 

струке и прецизном броју сати стручног усавршавања који поседују. Запослени имају 

обавезу да предлажу које облике стручног усавршавања сматрају  неопходним за 

унапређење свог рада председницима стручних већа и стручним службама школе када 

се то од њих затражи. Избор облика стручног усавршавања врше запослени, а исте 

одобрава директор у сарадњи са стручним већима области предмета.   Запослено 

особље, руководиоци стручног већа области предмета и директор школе дужни су да 

одлуке о усавршавању доносе у складу са релевантним Правилником о стручном 

усавршавању, а на основу самовредновања и вредновања сопственог рада и рада школе, 

школског развојног планa и свих ресурса школе. У овом Годишњем плану одговорност 

избора, динамике и спровођења личног усавршавања запослених биће планирана, као и 

у решењима структуре радне недеље запосленог особља. 

У табелама дати су подаци о планираном броју сати усавршавања  у установи и 

планираном броју бодова усавршавања ван установе запосленог особља. Због 

комплексности услова остваривања стручног усавршавања у овом плану временска 

динамика остваривања личног усавршавања  дата је у оквирима целе школске године, 

док у личним плановима је прецизније одређено полугодиште реализације облика 

усавршавања. Та временска динамика биће прецизирана у складу са одлукама и 

предлозима директора и стручног већа области предмета.  

 

 

Предложени семинари од стране Тима за стручно усавршавање: 
 

На основу анализе стручног усавршавања на нивоу установе најмање усавршавани 

приоритети су п7 и п8 а после њих најслабије усавршаван приоритет је п1; док најмање 

усавршаване компетенције су к2 и к4. Претраживањем каталога усавршавања дошли 

смо до податка  да два семинара обухватају неке од наведених компетенција и 

приоритета истовремено, а то су: 1.  САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ НАСТАВЕ И 

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ, кат. бр. 493; К2; П6 И П8; два дана; 16 бодова; 2. 

РОДИТЕЉ –ПРИЈАТЕЉ И САРАДНИК; кат. број 163; К4; П4,7; 1 дан; 8бодова; 3.  

КАКО СА НАСИЉЕМ И ВАСПИТНИМ ПРОБЛЕМИМА У ШКОЛИ; кат. број 129; К4, 

П1 И П6; два дана, 16 бодова. 

Начин праћења спровођења плана усавршавања 
 

Праћење Годишњег плана усавршавања спроводи се:  

1) на нивоу Установе које спроводи Тим  за стручно усавршавање и руководиоци 

стручних већа области предмета;  

2) на нивоу појединца који се усавршава које спроводи тај појединац у сарадњи са 

Директором и Секретаром школе.  

 

1)  На нивоу Установе обавља се праћење стручног усавршавања на следећи начин:на 

крају наставне године, на састанку већа области предмета, руководиоци стручних већа 

дају члановима већа посебан формулар формата празног плана на годишњем нивоу. 

Сваки члан већа попуњава свој ред у формулару у погледу сати и броја бодова 

усавршавања које је остварио. Када сви чланови попуне свој ред података враћају 

формулар свом руководиоцу стручног већа. На састанку већа анализира се оствареност 

плана усавршавања у оквиру већа и доносе предлози за унапређење усавршавања који 

се у форми извештаја предају Директору школе. Руководилац већа потом прослеђује 

попуњен формулар о остварености усавршавања на нивоу свог већа члану Тима за 

стручно усавршавање на нивоу школе који је одговоран за праћење стручног 

усавршавања на ниову школе. На састанку Тима за стру чно усавршавање пореди се 
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број планираних и остварених сати и бодова и доносе предлози за унапређење 

усавршавања на ниову школе који се у форми извештаја предају Директору. 

 

2)  На нивоу појединца обавља се евиденција и праћење стручног усавршавање на 

следећи начин: сваки запослени појединац ко је одрадио облик стручног усавршавања у 

установи или ван установе подноси  извештај Директору  школе најкасније два месеца 

од похађаног облика усавршавања. Тај извештај обавезно садржи датум и пун назив 

облика стручног усавршавања, место спровођења усавршавања, кратак опис 

усавршавања у којем се наглашава какву је улогу имао запослени појединац у том 

облику усавршавања и које је компетенције стекао или постојеће усавршио  (један 

извештај може да обухвати један или више облика  усавршавања). Директор разматра 

тачност и потпуност података и прихвата или не прихвата извештај. Прихваћен 

извештај прослеђује се Секретару школе који га, у сарадњи са административним 

радником, поставља у досије запосленог. Запослени појединац користи дате извештаје 

за изградњу свог порфолија и за регулацију других права и обавеза које су утврђене 

Законом и релеватним подзаконским актима. 

 

 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНИХ  ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА 
 

Остваривање  васпитних  циљева  и  задатака  спроводиће  се  путем 

организованихоблика  рада  школе  међу  којима  су  најкарактеристичнији:  настава,  

слободне активности  ученика (редовна, допунска,  друштвено - користан рад и и 

одељењске заједнице ученика.  Неопходно  је  организовати  целокупан  живот  и  рад  

у  школи  тако  да  се  обезбеди васпитање  које  ће  доприносити  успешном 

остваривању  циљева  које  одређује  наше  друштво и  време.  Тај  циљ  је  улога  

школе  против  насиља  и  дроге  (на  предлог  Министарствапросвете Р. Србије) за ову 

школску годину .Сви  стручни  органи  и  службе  у  школи  имаће  заједнички  циљ  у  

свом  плану  и програму  а  то  је  стварање  јединствених  услова  који  ће  сваком  

ученику  омогућити  свестран и  складан  развој  интелектуалних,  моралних,  радних,  

физичких  и  естетских  потенцијала.  На основу  тако  одређених  елемената  (у  

поменутим  програмима)  као  и  акцијама  које  им одговарају, представљаће чворне и 

основне тачке васпитног деловаља у школи. 

Основу за овај рад представљаће и следећа већ усвојена акта: 

1. Кодекс о понашању професора и ученика 

2. Правилник о правима и обавезама ученика 

3. Закон о средњој школи 

На  основу  поменутог  циља  постављени  су  задаци  за  остваривање  васпитног  рада  

са ученицима који ће бити реализовани путем ових садржаја: 

 

а)  Физичко  и  здравствено  васпитање  ученика:  Школа  ће  настојати  да  обезбеди  

све услове за нормалан физички развој и здравствено васпитање ученика и то: 

-  чување здрављз  ученика и њихова здравствена заштита 

-  формирање и развијање  хигијенских навика 

-  стварање  услова  за  јачање  здравља  ученика   

- организовање  предавања,  приказивање  филмова  и  посете  здравственим установама 

у циљу превентивног деловања и очуваља здравља младих 

 

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

развијене личности: 
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- другарство и пријатељство 

- осетљивост за потребе и права других 

- међуљудска солидарност 

- правичност 

- поштовање других 

- култура понашања и сл. 

 

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

ће бити  дат  изграђивању  правилног  става према  раду  као  друштвеној  вредности  и  

критеријуму у процењивању и  схватању рада  као основе и услова људске егзистенције 

и  среће. У оквиру радног васпитања реализоваће се следећи задаци: 

- развијање правилног односа према раду 

- формирање и развијање радних навика 

- изграђивање радне културе  ученика 

- васпитање правилног односа према личној и заједничкој имовини 

- професионално информисање и васпитање.  

  

 

Основе програма професионалне  оријентације 

 

Основни циљ професионалне оријентације  је подстицање правилног професионалног 

развоја  ученика  у  складу  са  индивидуалним  могућностима  и  друштвеним  

потребама  за кадром који се школује. 

Путем професионалног васпитања, информисања и саветовања школа ће реализовати 

следеће задатке: 

1.  Упознавање,  праћење  и  подстицање  индивидуалног  развоја  ученика  и 

оспособљавање  за  реално  сагледавање  индивидуалних  могућности  и  у  складу  са 

тим остваривање свог професионалног развоја. 

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

изучавају  у  струци  за  коју  школа  припрема  кадар,  сродним  струкама, 

могућностима  за  вишим  и  високим  образовањем  и  тиме  развијати  позитивну 

мотивацију према изабраном образовном профилу. 

3.  Упућивање  ученика  на  сопствено  упознавање  личности  (могућности, 

интересовања)  у  циљу  стварања  реалне  слике  о  себи  у  односу  на  свет  рада,  како 

би  се  потпуније  исказао  у  професији  и  тимепостигло  лично  задовољство  као 

користан члан друштва, 

4.  Школа  ће  посебно  радити  са  појединим  категоријама  ученика  (обдареним  и 

ученицима који имају сметње  у  биофизичком и психичком развоју), 

Професионална оријентација  у школи као интегрална и стручна активност планираће 

се и остваривати у: 

-  Настави  и  ваннаставним  активностима  предвиђеним  планом  и  програмом 

образовања и васпитања 

-  Посебним  облицима  рада  на  професионалном  васпитању,  информисању  и 

саветовању ( предавања, посете изложбама и сл.) 

Путем  наставе  и  ваннаставних  облика  (допунски,  додатни  рад,  слободне  и 

друштвене  активности,  друштвено  -  користан  рад,  одељенске  заједнице  ученика  и  

сл.)биће укључени  сви  наставници,  одељенске  старешине,  руководици  и  стручни  

сарадници  дужни су да остварују следе]е послове и задатке из области професионалне 

оријентације: 

а) у почетним разредима (I и II) 

-  Развијање  свести  о  вредности  људског  рада  и  превазилажењу  предрасуда  о 

подцењивачком односу неких врста образовних профила 



 127 

-  Развијање свести о међусобној повезаности облика људског рада  

-  Развијање  радних  навика,  културе  рада  и  позитивне  мотивације  према  

изабраном занимању 

б) У завршним разредима (III и IV) 

-  Изграђивање професионалне етике изабране струке и образовног профила  

-  Формирање  активног  става  према  сопственом  избору  врсте  рада,  образовања  и 

професионалног развоја  уопште 

-  Информисање  о  могућностима  и  путевима  образовања,  усавршавања  и 

перспективи,  даљем  школовању  (на  вишим  нивоима)  појединих  струка  и 

образовних профила. 

 

Остваривање  васпитних  циљева  и  задатака  одељенске  заједнице ученика 

 

За  остваривање  васпитних  циљева  и  задатака  на  нивоу  одељенске  заједнице  које  

су основне  организационе  јединице  ученика,  потребно  је  да  одељенски  старешина  

поступним и  педагошки  осмишљеним  радом  свара  одељенски  колектив  као  

динамичан  социо  -  психолошки  систему  коме  ће  бити  успостављена  равнотежа  

између  личних  циљева  и циљева  колектива,  у  чијим  интеракцијским  односима  

астивно  учествују  сви  учесници васпитно  -  образовног  процеса.  То  значи  да  се  

неговањем  одељенске  заједнице  као јединственог  колектива  стварају  повољни  

услови  за  све  наставне  и  друштвене  активности 

које се организују  у школи и ван ње.  

 

 

Реализација  васпитних  задатака  у  одељенској  заједници  одвијаће  се  кроз  

следећа  подручја: 

 

Учење и рад  

-  Упознавање  ученика  са  програмом  и  планом  образовно  -  васпитног  рада  за 

одређено занимање (профил) 

-  Упознавање са режимом живота и рада школе (Права и обавезе ученика) 

-  Упознавање са конкретним задацима наставе и критеријумима оцењивања 

-  Развијање самоиницијативе  у планирању ваннаставних активности 

-  Оспособљавање  за  организовање  и  избор  садржаја  за  самосталне  облике  рада 

(слободне  активности,  практичан,  друштвено  -  користан  рад  екскурзије,  посете  и 

др.) 

-  Оспособљавање  ученика  за  реалну  процену  личног  успеха  и  успеха  других  као 

одговорности за рад 

-  Изношење запажања о квалитету и ефикасности у свим видовима  

-  васпитно - образовног рада (критички осврт) 

-  Вођење бриге о развоју сваког појединца  у савлађивању програма 

-  Развијање свесне радне дисциплине, хуманих односа и културе понашања 

 

Професионална  оријентација:  Упознавање  индивидуалних  способности,  жeља  

иинтересовања,  упознавање  услова  и  захтева  рада,  фактора  који  утичу  на  избор  

позива, систем  образовања  и  могућности  запошљавања,  као  и  друга  питања  која  

су  обухвашена професионалном оријентацијом, 

 

Заштита  здравља  ученика:  Обухвата  хигијену,  заштиту  здравља  ученика  

(одзаразних и других болести) превенцију  у алкохолизму и наркоманији, наставу 

Здравственог васпитања, наставу о репродуктивном здрацљу и сл. 
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 Заштита  животне  средине:  Стицање  знања  и  схватање  односа  човек  -  природа, 

очување  природне  равнотеже,  заштита  човекове  природне  и  радне  средине  у  

циљу побољшања квалитета живљења 

 

Естетско  стваралаштво  и  култура  слободног  времена:  Развијати  и  неговати 

естетско  васпитање,  формирање  естетског  укуса  као  и  способности  доживљавања  

естетских вредности, 

 

Свет  будућности:  Створити  позитивне  услове  за  улазак  у  XXI век,  научно  -

технички  развој  и  културу,  решавање  еколошког  односа  човек  -  природа  -  

друштво,  хумана генетика и сл. 

 

Актуелности  и  међусобно  информисање:  Биће  реализовани  према  значају  

иважности догађаја и интересовању  ученика. 

 

Спорт,  рекреација,  забава:  Путем  посебних  програма,  као  интегралне  компоненте 

укупног Програма рада школе биће реализоване активности у слободном времену, 

 

Сарадња  са  другим  организацијама  и  заједницама:  Биће  организована  у  школи  и 

ван ње (смотре. такмичења, сусрети, акције, и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ  И  ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 
Као полазиште користити развојни план школе; Приручник за самовредновање и 

вредновање рада школе, као и Правилник о стручно педагошком надзору. 

 

План праћења и евалуације годишњег плана рада школе: 

Садржај праћења 

и  вредновања  

 

Начини праћења и  

вредновања  

 

Време Носиоци праћења и  

вредновања  
 

Реализација 

образовно  

васпитног процеса  

 

Посете часовима,  

Састанци Стручних  

већа, Састручних  

органа, записници,  

извештаји, протоколи...  

Током 

школске 

године и 

квартално 

Директор, помоћник 

директора, педагог 

психолог 
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Реализација 

ваннаставних 

активности 

Посете часовима,  

Састанци Стручних  

већа, Састручних  

органа, записници,  

извештаји,  

протоколи...културне,  

друштвене и спортске  

манифестације, акције  

– сајт школе  

Током 

школске 

године и 

квартално 

Директор, помоћник 

директора, педагог 

психолог 

Рад Тима за  

инклузивно  

образовање  

 

ИОП, припрема  

наставника, записници,  

извештај  

 

Током 

школске 

године и 

квартално 

Директор 

Рад Тима за  

заштиту деце од 

насиља 

 

Реализација плана  

активности, сајт школе,  

извештаји, акције,  

записници  

 

Током 

школске 

године и 

квартално 

Директор 

Рад Тима за 

школско развојно 

планирање 

Реализација плана  

активности, сајт школе,  

извештаји, акције,  

записници  

 

Током 

школске 

године и 

квартално 

Директор, помоћник 

директора, педагог 

психолог 

Рад педагошког 

колегијума 

Реализација плана  

активности, сајт школе,  

извештаји, акције,  

записници 

Током 

школске 

године и 

квартално 

Директор, помоћник 

директора, педагог 

психолог 

Сарадња са 

родитељима 

Реализација плана  

активности, сајт школе,  

извештаји, акције,  

записници 

Током 

школске 

године и 

квартално 

Директор, помоћник 

директора, педагог 

психолог 

Сарадња са 

локалном 

средином 

Реализација плана  

активности, сајт школе,  

извештаји, акције,  

записници 

Током 

школске 

године и 

квартално 

Директор, помоћник 

директора, педагог 

психолог 
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