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1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

 

                                  

Адреса школе: Змај Јовина 3, Сремска Митровица 

 

        Е- пошта школе:    direktorpsh@neobee.net 

                     sekretarpsh@neobee.net 

                 pepsipsh@neobee.net  

                                                            

       Веб адреса школе:  www.psh-skola.edu.rs               

       Телефон/ факс:        022/ 622 352                         

            

 
 

„ИМАМО ЦИЉ 

ДОЂИ НА СТАРТ“ 

2. МОТО ШКОЛЕ 

mailto:direktorpsh@neobee.net
mailto:sekretarpsh@neobee.net
mailto:pepsipsh@neobee.net
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3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

 Прехрамбено- шумарска и хемијска школа је имала веома динамичан и богат 

развојни пут. Основана је 1961. године под називом Технолошко - техничка школа. 

Реформа школског система 1976. године донела је нове организационе промене и школа 

прераста у Центар за усмерено образовање хемијске, технолошке, кожарске и гумарске 

струке „Руђер Бошковић“. 1983. године постојећем Центру се придружује Центар за 

усмерено образовање грађевинско- шумарске и дрвопрерађивачке струке, “СП-  Вељко“ и 

ЗСВО „Вељко Влаховић“, након чега школа мења име у Средња школа хемијско- 

технолошке, шумарске и дрвопрерађивачке струке „Вељко Влаховић“. 1990. године 

школи се придружује и прехрамбена струка, а 1993. године, након измене Закона о 

средњој школи, школа добија данашњи назив.  

Школска зграда је оптимално оспособљена за рад, али још увек не у потпуности с обзиром 

на нормативе простора и опреме, као и савремене тенденције друштва. Простор у коме се 

одвија рад у школи приказан је табеларно. 

Затворени простор 

Намена простора  м2 број 

1. Наставне просторије    

 учионице опште намене 

 кабинети 

 лабораторије 

 радионице 

 фискултурна сала, стакленик 1 

 2.236,00 

630,00 

850,00 

550,00 

1750,00 

19 

5 

5 

2 

1 

2. Остали простор за васпитно-образовни рад    

 Библиотека 

 медиотека 

 просторија за пријем родитеља 

 69,00 

110,00 

24,00 

1 

1 

1 

 3. Простор за службе    

 зборница 

 канцеларије 

 просторије радника за одржавање 

 стан домара 

 205,00 

150,00 

33,00 

61,00 

1 

6 

1 

1 

Отворени простор 

 Двориште                                                                   5.100,00                 1 

 Расадник                                                                              500,00                    1 
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За обављање послова и радних задатака у школи ангажовано је 99,63 радника, од чега 78 

запослених чини наставно особље. 

 СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Р
ед

. 
б

р
. ОПИС - ИЗВРШИЛАЦ УКУПНО VI

I1 

VII VI V IV III II I 

1. директор школе 1  1       

2. помоћник  директора 0,50  0,50       

3. педагог - психолог 1,42  1,42       

4. наставници 78  78       

5.  библиотекар-медиотекар 1,21  1,21       

 орган. прак. наставе 1  1       

6. помоћни наставници 2     2    

7. администрација          

 а) секретар 1  1       

 б) шеф рачуноводства 1  1       

 в) админ.рад-орг.прак.наст 1  1       

 г) књиговођа-благајник 1     1    

8. техничка служба 2    1  1   

9.  помоћна служба 10        10 

10. УКУПНО : 100,13  84,63  1 3 1  10 

Школу похађа 551 ученик распоређених у 29 одељења према следећим образовним 
профилима и струкама: 

 

Струка Образовни профил Степен 

стручне 

спреме 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

 

Хемијска струка 
 

Техничар за заштиту животне 

средине 
IV  
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194 Техничар за индустријску- 

фармацеутску технологију 
IV 

Техничар припреме графичке 

производње 
IV 

Прехрамбена струка Прехрамбени техничар IV 3 51 

 

 

Шумарска струка и 

дрвопрерађивачка 

струка 
 

 

Шумарски техничар IV  

 

 

 

17 

 

 

 

 

306 

 

Техничар за пејзажну 

архитектуру 

IV 

Техничар за ловство и рибарство IV 

Техничар за примарну обраду 

дрвета 

IV 

Технничар за обликовање 

намештаја и ентеријера 

IV 
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4. МИСИЈА ШКОЛЕ 

5. ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

Реализацијом предвиђеног наставног програма у 
наредним годинама желимо да створимо модерну 

школу са атрактивним потребним занимањима, 
савременим наставним техникама и технологијама и 

едукованим, информатички писменим стручним кадром 
који ће професионално обављати свој рад и тиме 

афирмисати образовне и васпитне вредности. 
Желимо отворену, флексибилну школу која ће се брзо 

и ефикасно прилагођавати потребама локалног 
окружења и шире. 

 

 
Ми смо средња стручна школа која васпитава и образује младе 

људе спремне да одговоре захтевима посла у складу са европским 
стандардима или за даље школовање. Настојимо да ученици стекну 

квалитетна знања и вештине, али и да умеју да их примене у 
будућем раду. 

Посебну пажњу посвећујемо васпитној улози школе и у том смислу 

негујемо односе засноване на међусобном уважавању и поштовању, 

развијамо критичко мишљење код ученика, учимо их одговорности и 

усвајању свих оних вредности које су претпоставка за целовит развој 

личности и за одговоран и ангажован живот 
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6. СНАГЕ И СЛАБОСТИ ШКОЛЕ 

 

У циљу сагледавања постојећег функционисања школе пружена је могућност свим 

интересним групама да изнесу своје ставове, мишљења и предлоге (на састаницама 

Ученичког парламента, Савета родитеља, Наставничког већа и Школског одбора, односно 

у свакодневној комуникацији на свим релацијама). Значајну улогу у сагледавању 

актуелног функционисања школе имао је процес самовредновања рада школе, као и 

самовредновање претходног развојног плана школе (развојни план за период од 2010- 

2015. године), анализа рада Тима за школско развојно планирање, којим  путем  смо 

добили корисне информације, препоруке и смернице за даљи рад.   

Анализирајући мишљења свих интересних група (ученика, родитеља, наставног и 

ненаставног особља школе) стекли смо објективан увид у актуелну ситуацију у којој се 

школа данас налази, односно сагледали смо снаге и слабости наше школе. 

СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ СЛАБОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ 

 СТРУЧНИ КАДАР- 

професионално руковођење, 

тимски рад, мотивисаност за 

прихватање иновација кроз 

перманентно стручно 

усавршавање 

 НЕДОВОЉАНО ОПРЕМЉЕНИ 

КАБИНЕТИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УЧИОНИЦЕ 

 НЕДОСТАТАК ОТВОРЕНИХ 

СПОРТСКИХ ТЕРЕНА 

 СТРУЧНА ПОМОЋ И 

ПОДРШКА у превазилажењу 

потешкоћа у остваривању 

васпитно- образовних циљева 

(наставницима, ученицима, 

 НАСТАВНА СРЕДСТВА- недовољно 

савремених наставних средстава и опреме 

 ПОЛИТИКА УПИСА И 

ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

давали су добре резултате 

 МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ- „недостатак 

толеранције“, „недовољна сарадња“ 

 РАЗНОЛИКОСТ ОБРАЗОВНИХ 

ПРОФИЛА остварење жеља и 

професионални избор ученицима 

 НЕДОСТАТАК МАТЕРИЈАЛНИХ 

СРЕДСТАВА за стручно усавршавање-

семинаре 

 ЕКОЛОШКИ ПОТЕНЦИЈАЛ- 

окружење подстицајно за рад и 

учење 

 ВЕЛИКИ БРОЈ УЧЕНИКА ПУТНИКА 

(54,71%) 

 НЕГОВАЊЕ СПОРТСКОГ И 

ТАКМИЧАРСКОГ ДУХА- 

спортске секције, организовање 

школских турнира, такмичења 

 НЕИСКОРИШЋЕН ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА 

ПРОШИРЕНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 БОГАТ КЊИЖЕВНИ ФОНД 

БИБЛИОТЕКЕ 

 НЕДОВОЉАНО ОПРЕМЉЕНИ 

КАБИНЕТИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УЧИОНИЦЕ 
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7. ПРИОРИТЕТИ У ОСТВАРИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 
Имајући у виду претходно наведено одредили смо приоритете наше школе у наредном 

периоду, односно развојне циљеве које ћемо настојати да остваримо: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКЕ 

ОПРЕМЉЕНОСТИ ШКОЛЕ 

 

1. 

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА КОМУНИКАЦИЈЕ И 

МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА 

 

2. 

УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ 

И УЧЕЊА И КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА 

 

3. 

ПОВЕЋАЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ 

УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 

4. 

РАЗВИЈАЊЕ ИНТЕНЗИВНИЈЕ САРАДЊЕ СА 

ПАРТНЕРИМА У ИНОСТРАНСТВУ 

 

5. 

ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА АТРАКТИВНОСТИ 

ШКОЛЕ 

 

6. 
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1.ЦИЉ : ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ШКОЛЕ

 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.1. Уређење 

простора  школе 

и школског 

дворишта: 

 

 

 

 

 

а) развијање 

еколошке свести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) изградња 

спортских-мини 

терена 

 

 

 

 

 

a-1. снимање почетног стања 

а-2. едукативне и креативне  радионице“ 

Ми млади спасимо планету“, креативна 

рециклажа     

а-3. организовање ЕКО патрола 

а-4. уређење ЕКО кутка 

а-5. еколошке новине (зидне, звучне) 

а-6. озелењавање-уређење ентеријера и 

екстеријера 

а-7. постављање контејнера за 

рециклирање папирне,пластичне и лимене 

амбалаже и компостирање 

а-8. обезбеђивање простора за 

компостирање...стављање новог 

биоотпада у компост(у корелацији са 

наставним активностима) 

а-9.учешће у реализацији пројекта“За 

чистије и зеленије школе у Војводини“ 

 

 

 

б-1.израда пројекта 

б-2.прибављање дозволе 

б-3.обезбеђивање буџета 

б-4.организација радова 

б-5. реализација радова 

 

Проф. М. Артуков и С. Стојковић, 

заинтересовани ученици (секција за 

заштиту жив. средине и 

индус.фармацеутске технол.) 

Проф.Г. Станишић и И.Милојевић, 

заинтересовани ученици (техничари за 

заштиту ж. Средине) 

проф.М.Артуков, С. Стојковић 

Проф. Ј. Миленковић 

Стручно веће проф. физичког васп., 

директор 

Секретар 

Директор, локална самоуправа, 

ангажовани извођачи 

 

Јануар 2015 

Током 2015/16 

Стално 

До 2018 

До краја 2020 

 

Стално 

 

До 2017 

 

 

 

 

Током 2016 

 

До краја 2018 

 Исто 

 

стално 

1.2. Набавка 1.2.1.Анализа потреба и приоритета 1.2.1. Стручна већа Децембар, 2016 
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школске опреме 

и наставних 

средстава 

 

 

 

савремених наставних средстава 

 

1.2.2.Набавка савремених наставних 

средстава-информатичке опреме 

 

1.2.3.Набавка материјала за уређење 

изложбених простора 

 

1.2.4.Набавка стручне литературе-

штампане и електронске 

 

1.2.5.Проширење бежичног интернета 

1.2.6. Уређење сајта школе ( сви) 

 

1.2.2.Директор, председници стручних 

већа, педагошки колегијум на основу 

листе приоритета 

1.2.3.Директор, проф. ликовног, 

историје и заштите жив. средине 

1.2.4. Библиотекар 

1.2.5. Директор,  

 

 

Континуирано 

 

Април и према потреби 

 

Сваки октобар 

до краја 2020 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

Формирање 

нових кабинета 

и 

специјализовани

х учионица 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкција 

спортске хале и 

измена 

дотрајале 

столарије у 

школи 

1.3.1.Прикупљање мишљења чланова 

стручних већа о приоритетима 

 

1.3.2.Доношење одлуке на Наст. већу и 

Школском одбору 

 

1.3.3.Налажење спонзора за опремање 

истих 

 

 1.3.4.Уређење кабинета и спец. учионица 

 

 

1.4. 1.Реконструкција крова  на спортској 

хали 

 

1.4.2.Измена дотрајале унутрашње 

столарије и паркета 

1.3.1.председници 

1.3.2. наставници и чланови Шолског 

одбора 

1.3.3.директор 

 

1.3.4.предметни наставници 

 

 

 

 

 

 

Директор, локална самоуправа 

ангажовани извођачи 

Мај 2016 

 

 

Јун 2016 

 

 

Током године 

 

 

Стално 

 

 

У периоду 2015 - 2016 

 

1.5. Формирање 

тимова за 

обезбеђивање 

буџета 

1.5.1. Остваривање увида у могуће изворе 

средстава 

1.5.2. Одређивање особа за успостављање 

контаката 

1.5.1.Директор, пред. Школског одбора, 

секретар 

1.5.2.Директор, Школски одбор 

У складу са увидом, 

током реализације ШРП 
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2.ЦИЉ: ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА КОМУНИКАЦИЈЕ И МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА 

 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

2.1

. 

Ревидирати 

Правилнике и 

општа акта 

школе 

 

 

 

 

2.1.1. Формирати тим за израду и 

праћење примене Правилника о 

похваљивању и награђивању 

2.1.2. детаљно разрадити и употпунити 

постојеће Правилнике  

2.1.3. Усвајање нових  Правилника  

2.1.4. Упознавање свих учесника 

школског живота са новим 

Правилником  

2.1.5.Вршиће се усклађивање општих 

аката школе са позитивним законским 

прописима и колективним уговором за 

област образовања 

2.1.6. континуирано праћење поштовања 

Правилника и примене предвиђених 

мера  

2.1.1. тим ,педагог/психолог 

 

 

2.1.2. тим, секретар 

2.1.3. Наставничко веће, Школски 

одбор 

2.1.4. председници стручних већа, 

одељенске старешине, ученички 

парламент 

 

2.1.5. секретар, колектив, Школски 

одбор 

 

2.1.6. тим, одељенске с., представници 

Учен. парламента 

2015-2016 

 

 

2016 

 

 

До краја 2016-2017 

 

 

 

 

 

стално 

2.2

. 

Едуковати 

родитеље и 

наставнике о 

развојним 

проблемима 

ученика 

 

 

 

2.2.1. осмислити и реализовати стручна 

предавања за Наставничко веће, Савет 

родитеља, одељенске старешине и 

родитеље  

2.2.2. осмислити и реализовати 

радионице за одељенске старешине  

2.2.3. излагање едукативног материјала- 

зидне новине, школске огласне табле, 

сајт школе 

2.2.1. педагог/психолог, стручњаци из 

релевантних институција 

 

 

2.2.2 Педагог/ психолог 

 

2.2.3.педагог/психолог,  секције, 

ученички парламент 

 

Континуирано 

2.3

. 

Повећати 

доступност и 

проток 

информација 

2.3.1. објављивање и прослеђивање 

информација од значаја за школски 

живот 

2.3.2. редовно извештавање о учешћу 

2.3.1. директор, помоћник директора, 

председници стручних већа, од.стар., 

уч. Парламент, Тим 

2.3.2. учесници 

Стално 
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чланова колектива и ученика у 

активностима значајним за одвијање 

школског живота 

 

2.4

. Побољшати 

систем 

мотивације 

2.4.1.  Правилника о оцењивању 

2.4.2. Усвајање Правилника о 

оцењивању 

2.4.3. организовање дружења, излета, 

екскурзија за чланове колектива 

2.4.1.секретар,уч. парламент, Тим 

2.4.2. НВ и ШО 

 

2.4.3. директор, помоћник директора 

По појављивању 

 

 

У јуну 

2.5

. 

Организовати 

радионице и 

предавања за 

ученике на теме 

Вештине 

комуникације и 

конфликти 

2.5.1. припремити план предавања и 

радионица за ученике 

2.5.2. упознати ученике са предвиђеним 

активностима 

2.5.3. формирати групе ученика који ће 

похађати одговарајућа предавања и 

радионице 

2.5.4. организовати и реализовати 

предавања и радионице 

2.5.5. пратити исходе предавања и 

радионица 

2.5.1. пп служба, помоћник директора 

 

2.5.2. пп служба, уч. парламент 

 

2.5.3. пп служба у сарадњи са ОС 

 

 

2.5.4. пп служба, директор, 

наставници ГВ, ученички пар. 

2.5.5. пп служба у сарадњи са УП и 

ОС 

Од 2016-2020 

3.ЦИЉ: РАЗВИЈАЊЕ САРАДЊЕ СА ПАРТНЕРИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

 ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

3.1. Учешће на 

конкурсима за 

сарадњу са 

школама у 

окружењу 

3.1.1.Прибављање мишљења и одлука 

захтеваних конкурсом 

3.1.2. Прибављање и подношење 

документације 

3.1.3.Реализација активности у складу са 

захтевима Конкурса 

3.1.1.Директор, Наст. Веће, Школски 

одбор 

3.1.2. Директор, пред.стручних већа 

 

3.1.3.ТИМ и директор 

 

По појављивању 

конкурса 

3.2. Реализовати 

практичну 

наставу ван 

општине и 

3.2.1.Успоставити сарадњу са сродним 

стручним школама у земљи и 

иностранству 

3.2.2.Пронаћи одговарајуће партнере 

3.2.1.Директор,  пред. Стручног већа 

 

3.2.2.Директор, представници стр. 

Већа 

До маја 2016 

 

 

Септембар 2016 
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Србије 3.2.3. Учешће на такмичењима истих 

3.2.4.Склопити уговор-споразум о 

сарадњи 

3.2.5.Реализација уговора 

3.2.3. Задужени професори 

3.2.4. Директор  

 

3.2.5.извршиоци предвиђени уговором  

у 2016,2017 

У 2016-2017 

 

До 2020 

3.3. Израда 

пројеката и 

учешће са истим 

на међународне 

конкурсе 

3.3.1.Прикупљање информација и 

упознавање свих појединаца укључених 

у живот и рад школе 

3.3.2.Израда конкретних пројеката 

3.3.3.Припремање документације и 

конкурисање 

3.3.1.сви запослени 

 

 

3.3.2. изабрани тимови 

3.3.3. аутори пројеката и секретар 

Контуирано, током 

излажења адекватних 

конкурса 

4.ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА 

 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

4.1

. 

Примена 

активних метода 

учења у настави 

 

 

 

 

4.1.1.Континуирано користити методе 

активног учења у настави 

4.1.2.На Наставничком већу путем ПП 

презентације представити ефикасне 

методе активног учења, интерактивна 

настава,посматрање и вредновање 

наставног часа, оцењивање 

ученика,постигнућа ученика 

4.1.3.Реализовати огледние часове у 

настави 

4.1.4.Пратити, анализирати и 

кориговати примену истих 

 

4.1.1.педагог, психолог, наставници 

 

4.1.2. педагог, психолог 

 

 

 

 

 

4.1.3. пред. стр. већа, педагог 

 

4.1.4. педагог, психолог 

Контуирано до краја 

2020 

4.2

. 

Унапређивање 

процеса 

оцењивања 

 

 

 

4.2.1.Анализирати постојеће стање 

4.2.2.  Правилник о оцењивању  

4.2.3. Презентација и усвајање 

Правилника на Наставничком већу 

4.2.4.Упознавање ученика и родитеља са 

Правилником о оцењивању 

4.2.5. Праћење примене законитости 

4.2.1.одељенске старешине, педагог, 

психолог 

4.2.2. тим и секретар 

4.2.3. директор 

4.2.4. одељенске старешине 

 

4.2.5.помоћници директора, педагог, 

Одмах 

 

Фебруар  

 

Одмах после усвајања 
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Правилника и динамике оцењивања психолог стално 

4.3

. 

Организовати 

семинаре за 

стручно 

усавршавање и 

ићи на исте у 

складу са 

могућностима 

школе 

 

 

4.3.1.Примена AutoCAD–a и ArhiCAD-a 

у настави техничких предмета 

4.3.2.“Психолошке кризне 

интервенције“, „Проверавање и 

оцењивање рада и успеха ученика“, 

„Комуникација и интерперсоналне 

вештине“ 

4.3.3. Коришћење активних метода у 

настави 

4.3.4.Учествовати на организованим  

семинарима на нивоу општине, 

покрајине, републике а и шире 

4.3.5. Подносити извештаје и 

размењивати искуства са семинара 

4.3.1. проф. М. Цвијетиновић 

 

4.3.2. педагог, психолог 

 

 

 

 

4.3.3. ангажовати стручњака, педагог, 

психолог 

4.3.4. наставници 

 

 

4.3.5. учесници 

2016-2017 

 

По потреби 

 

2015-2017 

 

 

 

 

 

Након семинара 

5. ЦИЉ: ПОВЕЋАЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

5.1

. 

 Побољшати 

надзор 

 

 

 

 

5.1.1. обезбедити додатна средства за 

видео- надзор и рефлекторе 

5.1.2. инсталирање нове опреме и 

одржавање постојеће опреме 

5.1.1. Руководство школе 

 

5.1.2. ангажовани извођачи 

5.1.1  2015 

 

5.1.2.   континуирано 

5.2

. 

Едуковати 

ученике, 

наставнике и 

родитеље  

 

 

 

5.2.1. обука ученика кроз психолошке 

радионице за конструктивно реаговање 

у ситуацијама насиља 

5.2.2. дискусије и трибине за ученике о 

безбедности ученика и заштити од 

насиља 

5.2.3. дискусије са родитељима на 

родитељским састанцима о темама 

насиља у школи и шире 

5.2.1. ПП служба, наставници ГВ, Тим 

 

 

5.2.2. ученички п. у сарадњи са пп 

службом 

 

5.2.3. одељенске старешине 

 

 

Континуирано у току 

школске године 
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5.2.4. обука наставника кроз предавања 

и радионице за конструктивно 

реаговање у ситуацијама насиља 

5.2.5. праћење исхода наведених 

едукативних активности 

5.2.4. пп служба, стручни „гости“, тим 

 

 

5.2.5. пп служба,директор, ОС, 

ученици, тим 

 

 

 

5.2.5. крај школске 

године 

5.3

. 

 

Организовати 

акцију СТОП 

НАСИЉУ у 

школи 

 

5.3.1. Реализовати радионице на 

тему“Мирољубива 

комуникација“(покажите поштовање, 

усмерите се на позитивно,погледајте 

ствари с друге стране,научите како рећи 

критику,будите самопоуздани) 

5.3.2. спровести акцију превенције 

електронског насиља(међувршњачко 

насиље путем интернета,напад на 

приватност,узнемиравање, ухођење, 

вређање) 

5.3.3.Организовати предавања 

(поштовање истине и достојанства 

људског живота) 

5.3.4.Радити на ублажавању и 

отклањању последица насиља 

5.3.5. пратити исходе спроведене акције 

5.3.1. наставници ГВ, ПП служба 

 

 

 

 

 

5.3.2. УП, наставници ГВ, ОС, ПП 

служба 

 

 

 

5.3.3. директор, помоћници директора, 

ПП служба, ученици 

 

5.3.4. тим 

 

5.3.5. тим 

5.3.1. континуирано 

 

 

 

 

 

5.3.2. од2015-2020 

 

 

 

 

5.3.3. континуирано 

 

 

5.3.4. стално 

5.3.5. на крају сваке 

школске године 

5.4

. 

Наставити 

сарадњу са 

релевантним 

установама и 

стручњацима на 

промоцији 

менталног и 

физичког 

здравља, 

равноправности 

5.4.1. сарадња са здравственим центром 

5.4.2. сарадња са саветовалиштем за 

младе 

5.4.3. сарадња са центром за социјални 

рад 

5.4.4. сарадња са НВО 

5.4.5. сарадња са МУП Сремска 

Митровица на унапређењу безбедности 

ученика и школе 

Пп служба, директор, помоћници 

директора, одељенске старешине, 

Тим 

континуирано 
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полова и 

хуманих односа 

6.ЦИЉ: ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА АТРАКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

6.1

. 

Увођење нових, 

атрактивнијих 

образовних 

профила 

 

 

 

 

6.1.1. Анализа стања са Националном 

службом за запошљавање и социјалним 

партнерима 

6.1.2.Мониторинг свршених ученика 

појединих профила 

6.1.3.Обезбеђивање подршке локалне 

самоуправе 

6.1.4.Увид у потребе привреде 

6.1.5. Обезбеђивање неопходне 

документације 

6.1.6. Верификација 

6.1.1. директор, пред. Стручних већа 

 

 

6.1.2.одељ. старешине 

 

6.1.3.директор 

 

6.1.4.предс. стручних већа 

6.1.5. пом. Директора, секретар 

 

6.1.6.МПС и Школска управа 

Сваке године 

 

 

По потреби 

 

 

 

Стално 

По потреби 

 

6.2

. 

Организовање 

медијске 

кампање 

 

 

 

6.2.1.Презентација образовних профила 

путем медија и сајта школе 

6.2.2.Представљање родитељима и 

ученицима основних школа 

6.2.3.Презентација активности 

6.2.4.Презентација постигнутих 

резултата 

6.2.1. тим, директор 

 

6.2.2. тим 

 

6.2.3.тим 

6.2.4.тим 

Децембар, април 

сваке године 

 

 

Април- мај, сваке 

године 
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8. КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Евалуација - Како пратимо свој рад  и како знамо да смо успели? 

ПОКАЗАТЕЉ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ОСОБЕ 

Квалитет уређености 

ентеријера и екстеријера 
Разговори, скале процене 

Сваке године, од 

2015-2020 

Секција за заштиту животне средине, 

проф. С.Стојковић, М.Артуков, М.Јелић, 

Ј.Миленковић 

Број и квалитет 

спортских терена 

Школска документација, 

рaзговор, спортски резултати 
До краја 2019 

Актив проф. физичког васпитања, 

директор 

Набављена школска 

опрема, наставна средства 

и стручна литература као 

и број опремљених спец. 

учионица и кабинета 

Инвентарне листе Јануар, сваке године 
Комисије за попис инвентара и шеф 

рачуноводства 

Успешност урађених 

реконструкција и 

реновирања 

Записници, извештаји По завршетку радова Директор, Комисија за пријем 

Поштовање Правилника, 

општих аката школе, 

примена предвиђених 

мера 

Упитници, скале процене, 

школска 

документација(ученици, 

наставници)  

Континуирано, по 

усвајању Правилника 

Директор, задужена Комисија формирана 

од стране Школског одбора 

Способност и вештина 

комуникације наставника 

и ученика 

Скале процене, упитници, 

разговори,записници 
Континуирано Педагог, психолог, одељенске старешине 

Успешност учешћа на 

међународним 

конкурсима као и број 

прихваћених пројеката 

Извештаји,евиденције, 

записници 
Периодично Директор, стручна већа-тимови, аутори 
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Квалитет успешности 

сарадње са школама у 

Србији и окружењу 

Скале процене, извештаји, 

разговори 

Кад год се појави 

могућност 
Директор, професори стручних предмета 

Број и квалитет 

реализованих огледних 

часова активног учења 

Анкете, скале процене, 

упитници,записници(ученици, 

наставници) 

Од 2015-2020 
Директор, педагог, психолог, наставници 

учесници 

Поштовање закона, 

Правилника о оцењивању 

Увид у педагошку 

документацију 
Континуирано 

Директор, педагог, психолог, одељенске 

старешине 

Број и квалитет 

реализованих семинара и 

едукованих наставника 

Скале процене, упитници, 

сертификати, записници 

После сваког 

семинара 

Обучени наставници, директор, педагог, 

психолог, ученици 

Квалитет видео надзора и 

конструктивност 

реаговања у циљу 

безбедности 

Видео записи, упитници, 

педагошка документација 
Стално 

Директор, Тим за заштиту ученика, 

помоћници директора, дежурни 

професори 

Учесталост насиља, 

насилничког понашања 

Евиденције, записници, 

разговори 
Стално Тим за заштиту ученика од насиља 

Број нових образовних 

профила и 

заинтересованост ученика 

зе исте 

Евиденције, извештаји Сваког јуна 
Директор, тим за маркетинг, комисије за 

упис ученика 
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9. ЧЛАНОВИ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ: 

  

1. НЕБОЈША ОГЊЕНОВИЋ, директор 

2. СЛАВИЦА ШАРОШКОВИЋ, педагози 

3. СТАНКОВИЋ ЈЕЛЕНА, професор енглеског језика 

4. ЛУКИЋ ЗОРИЦА, професор стручних предмета 

5. АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ, члан Школског одбора 

6. ДАЛИБОРКА МИШЧЕВИЋ, председник Савета родитеља 

7. ИВАНОВИЋ КРИСТИНА, председник ученичког Парламента 

 

 

Развојни план школе за период 2015 – 2020 године. разматран је на седници Наставничког 

већа 10.09. 2015.  и Савета родитеља10.09.2015. а усвојен на седници Школског одбора 

14.09.2015. 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:       ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                          ШКОЛСКОГ ОДБОРА: 

----------------------------------    ----------------------------------- 

/ Небојша Огњеновић /              / Јелена Станковић /
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Допуне Развојног плана школе за период од 2015-2020. године 

10. МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА НА 

ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТАТА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ 

ИСПИТУ 

 

Увидом у документацију са матурских испита дошли смо до закључка да највећи број 

ученика успешно завршава школовање у јуну месецу, при чему постижу добре резултате. 

Просечна оцена остварена на матурском испиту је 3,50 – 4,23. 

 Мере које ће школа спроводити у наредном периоду: 

 





 





 





Праћење резултата које ученици постижу на матурском 

испиту и њихово поређење са успехом који су ученици 

остварили из предмета у току школовања 

Разматрање резултата упоредне анализе на активима и 

доношење мера унапређења у односу на добијене резултате 

Појачати припремну наставу већ од треће године, посебно 

радити на припреми за проверу стручно теоријских знања 

као и главних стручних компетенција израдом радних 

задатака  
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Резултати постигнућа ученика на полагању матурског испита школске 2014/2015 године 

Јунски рок 
Образовни 

профил-одељење 

Број 

ученика 

Изашли 

на 

полагање 

Колико  је 

положило 

Одличан 

успех 

Врло 

добар 

Добар 

успех 

Довољан 

Успех 

Колико 

уч. 

понавља 

Упућују се 

полагање у 

јануарском 

року 

Ц41-Техничар за 

пејзажну     

        Архитектуру 

 

22 

 

22 

 

22 

 

8 

 

14 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Ц42-Шумарски 

техничар 

20 20 19 3 11 5 / / / 

Ц43-Техничар за 

ловство и  

        рибарство 

 

14 

 

14 

 

13 

 

/ 

 

1 

 

11 

 

1 

 

/ 

 

/ 

Д41-Техн.за 

примарну  

        обраду дрвета 

 

24 

 

24 

 

24 

 

7 

 

8 

 

9 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Х41-Техн.за 

заштиту животне 

        средине 

 

23 

 

20 

 

20 

 

8 

 

7 

 

4 

 

1 

 

/ 

 

/ 

Х42-Техн.за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

 

29 

 

26 

 

26 

 

13 

 

6 

 

5 

 

2 

 

/ 

 

/ 

Х43-Техничар 

припреме 

        графичке 

производње 

 

19 

 

18 

 

17 

 

4 

 

7 

 

6 

 

/ 

 

/ 

 

1 

П41-Прехрамбени 

техничар 

16 16 16 / 9 7 / / / 
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Резултати постигнућа ученика на полагању матурског испита школске 2014/2015 године 

Августовски рок 
Образовни профил-

одељење 

Број 

ученика 

Изашли 

на 

полагање 

Колико  је 

положило 

Одличан 

успех 

Врло 

добар 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Колико 

уч. 

понавља 

Упућују се 

полагање у 

јануарском 

року 

Ц42-Шумарски 

техничар 

20 1 1 / / 1 / / / 

Ц43-Техничар за 

ловство и  

        Рибарство 

 

14 

 

1 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Х41-Техн.за 

заштиту животне 

        средине 

 

23 

 

3 

 

3 

 

/ 

 

/ 

 

2 

 

1 

 

/ 

 

/ 

Х42-Техн.за 

индустријску фар 

        мацеутску 

технологију 

 

29 

 

3 

 

3 

 

/ 

 

/ 

 

3 

 

/ 

 

/ 

 

/ 



Резултати постигнућа ученика на полагању матурског испита школске 2015/2016 године 

Јунски рок 
Образовни профил-

одељење 

Број 

ученика 

Изашли 

на 

полагање 

Колико  је 

положило 

Одлича

н 

успех 

Врло 

добар 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Колико 

уч. 

понавља 

Упућују се 

полагање у 

јануарском 

року 

Ц41-Техничар за 

пејзажну     

        Архитектуру 

 

24 

 

22 

 

22 

 

/ 

 

20 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Ц42-Шумарски 

техничар 

27 19 19 5 7 7 / 1 / 

Ц43-Техничар за          



 

 

23 

ловство и  

        Рибарство 

12 6 6 2 4 / / / / 

Д41-Техн.за 

примарну  

        обраду дрвета 

 

16 

 

11 

 

11 

 

/ 

 

9 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

1 

Д42-Техн.за 

обликовање 

        намештаја и 

ентеријера 

 

16 

 

11 

 

11 

 

3 

 

4 

 

3 

 

1 

 

/ 

 

3 

Х41-Техн.за 

заштиту животне 

        средине 

 

23 

 

22 

 

22 

 

4 

 

9 

 

8 

 

1 

 

/ 

 

1 

Х42-Техн.за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

 

28 

 

23 

 

23 

 

11 

 

7 

 

5 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Х43-Техничар 

припреме 

        графичке 

производње 

 

18 

 

14 

 

14 

 

3 

 

6 

 

5 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

П41-Прехрамбени 

техничар 

24 22 22 3 13 6 / / / 

 

Резултати постигнућа ученика на полагању матурског испита школске 2015/2016 године 

Августовски рок 
Образовни 

профил-одељење 

Број 

ученика 

Изашли 

на 

полагање 

Колико  је 

положило 

Одличан 

успех 

Врло 

добар 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Колико 

уч. 

понавља 

Упућују се 

полагање у 

јануарском 

року 

Ц41-Техничар за 

пејзажну     

        Архитектуру 

 

24 

 

2 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Ц42-Шумарски 27 7 7 / / 7 / / / 



 

 

24 

техничар 

Ц43-Техничар за 

ловство и  

        Рибарство 

 

12 

 

6 

 

6 

 

/ 

 

2 

 

4 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Д41-Техн.за 

примарну  

        обраду дрвета 

 

16 

 

4 

 

4 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

4 

 

/ 

 

/ 

Д42-Техн.за 

обликовање 

        намештаја и 

ентеријера 

 

16 

 

2 

 

2 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

Х41-Техн.за 

заштиту животне 

        средине 

 

23 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Х42-Техн.за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

 

28 

 

4 

 

4 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

4 

Х43-Техничар 

припреме 

        графичке 

производње 

 

18 

 

4 

 

4 

 

/ 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

/ 

 

/ 

П41-Прехрамбени 

техничар 

24 2 2 / 1 / 1 / / 
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11. МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ 

ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА 

КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА 

ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 
 

 

У оквиру наведене области акценат је на подршци ученицима који имају потребу за 

додатном подршком у образовању и васпитању , због тешкоћа у приступању, укључивању, 

учествовању или напредовању у образовно-васпитном раду (тешкоће у учењу, сметње у 

развоју или инвалидитет, социјално нестимулативна средина и друго). Деца која се 

сматрају „другачијом“ због својих сметњи, етничке припадности, језика, сиромаштва и 

слично, често су искључена из друштва или су маргинализована у друштву и локалним 

заједницама. Зато је неопходно да се мењају ставови и пракса појединца, посебно 

наставника, школа, тако да могу боље да прилагоде разноликост потреба које ученици 

имају и да им омогуће да буду укључени у све аспекте школског живота. За остваривање 

тог циља, у табели 1. наведене су активности, носиоци активности и време реализације 

које ће Школа предузети. 

 Детаљан план активности стручног тима за инклузивно образовање саставни је део 

Годишњег плана школе. 

Чланове стручног тима за инклузивно образовање чине: 

1. Шарошковић Славица- педагог 

2. Станковић Јелена, проф. енглеског језика 

3. Девић Биљана, проф. Српског језика и књижевности 

4. Ђорђевић Слободан, , проф. стручних предмета 

5. Лукић Зора, проф. стручних предмета 

6. по потреби: педагошки асистент, спољни стручни сарадници и обавезно родитељи 
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Активности Носиоци активности 
Начин реализовања 

Време 

реализације 
активности    

    

Упознавање ученика I разреда 

са методама и педагог, одељењске 
предавање и разговор са  

ученицима на часовима 
септембар,  

октобар техникама успешног 

учења старешине 
одељењске заједнице  

   

Упознавање родитеља 

 ученика I разреда са 
одељењске старешине 

предавање на родитељским 
новембар методама и техникама  

успешног учења састанцима   
    

Индивидуални разговори са ученицима који 
ПП служба саветодавни рад током године 

имају потешкоћа у савладавању градива    
    

Индивидуални разговори са родитељима    
ученика који имају потешкоћа у савладавању ПП служба саветодавни рад током године 
наставног градива    

    

Коришћење и комбиновање више наставних  
часови обраде нове наставе 

 
метода и облика на часу  ради веће активности 

ученика предметни професори током године 
јединице    

   
    

Идентификовање ученика који показују неуспех 

у појединим предметима ПП служба и предметни организовање часова допунске 
током године 

 професори наставе и индивидуални рад  

    

Појачан индивидуални рад са ученицима који 

често изостају са наставе ПП служба, одељењске 
саветодавни рад, тестирање,  

сарадња са одељењским током године  старешине 
старешинама и родитељима  

   
    

Коришћење различитих поступака оцењивања 

како би оцена била у    
функцији праћења и предметни професори на часовима редовне наставе током године 
подстицања развоја ученика    

    

Табела 1
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12. ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕДНИМ 

УЧЕНИЦИМА 

 

За телентоване и надарене ученике биће организована додатна настава у виду припреме за 

такмичења, као и секције у оквиру ваннаставних факултативних активности. 

Постоји више секција у оквиру ваннаставних активности ученика. Ученици ће се за рад у 

секцијама слободних активности добровољно опредељивати према својим склоностима и 

жељама. Почетком школске године вршиће се анкетирање ученика. Резултати анкете биће 

полазна основа за планирање броја и структуре секција које ће током школске године 

радити.  

Планови рада и реализација програма слободних активности водиће се у посебним 

дневницима рада за секције и ваннаставне активности ученика у школи. 

 

13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА, КАО И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ 

УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА, ЗАПОСЛЕНИМА И УЧЕНИЦИМА 

И ЗАПОСЛЕНИМА 

 

Сви облици насиља, злостављања, злоупотреба или занемаривања деце, којима се 

угрожавају или нарушавају физички, психички и морални интегритет личности детета, 

представљају повреду једног од основних права детета садржаних у Конвенцији 

Уједињених нација о правима детета, а то је право на живот, опстанак и развој. 

С обзиром на то да је спречавање насиља и заштита детета сложен процес, 

неопходно је успостављање добре сарадње између стручњака из свих области који раде са 

децом (образовање, здравство, социјална заштита, полиција, правосуђе и др.). 

У школском систему наставници и стручни сарадници имају посебну одговорност у 

погледу заштите деце од насиља.  

На основу законске потребе, а у складу са једном од својих основних намена, Школа је 

донела програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и програм 

превенције других облика ризичног понашања. Програм превентивних мера за спречавање 

и заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања реализује се континуирано 

током године. У спровођење превентивних активности укључени су тим (директор, 

педагошко- психолошка служба, помоћници директора, професори), одељенске 
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старешине, предметни професори,  Парламент ученика, Савет родитеља, као и стручњаци 

из Центра за социјални рад, здравственог центра и полиције. Превентивне мере 

подразумевају првенствено едукацију о проблемима насиља, а у циљу стварања позитивне 

социјалне климе и односа у школи. 

Све те активности, заједно са носиоцима активности и динамиком њихове реализације су 

представљене и детаљно објашњене у табели: 

 

 

САДРЖАЈИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Упознавање (ученика, професора, 

Савета родитеља, Органа управљања) са 

одредбама  Посебног протокола 

директор, одељенске 

старешине, педагог 
септембар/ октобар 

Упознавање ученика са Правилником о 

понашању и кућном реду и последицама 

кршења правила 

одељенске старешине септембар 

Уочавање ризичних тачака (где би 

могли настати проблеми)и праћење 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 
Септембар/.... 

Разговори са ученицима у одељењу уз 

процену нивоа ризика од насиља над 

њима 

одељенске старешине септембар 

Обука професора за рад одељенског 

старешине (интерни семинар за 

професоре) 

педагог 
пре почетка школске 

године (август) 

Предавања за ученике (презентације) и 

радионице на различите теме  

 

Педагог/ предавачи грађанског 

васпитања, одељенске 

старешине 

стручњаци из здравственог 

центра и Центра за социјални 

рад 

током године 

Организовање дискусија и трибина о 

безбедности и заштити ученика од 

насиља 

Ученички праламент у 

сарадњи са педагогом 
октобар/ април 

Пано- прикази, уређење ученичких 

огласних табли 

Ученички праламент у 

сарадњи са педагогом 
током године 

Школска спортска такмичења- спортски 

дан посвећен безбедном и сигурном 

школском окружењу 

Професори физичког 

васпитања, директор 
март/ април 

Саветодавни рад са ученицима који се 

обрате за помоћ, савет 

Педагог и чланови 

тима 
током године 

Истраживања о учесталости и врстама 

насиља у школи 
педагог децембар/ мај 

 

 

 

 



 

 

29 

14. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

 

На основу увида у број ученика који су уписали и похађали нашу Школу  протеклих 

година, могуће је приметити да је  сада  било проблема да упишемо предвиђен број ђака. 

Иако ови подаци, као и стратегија образовања о повећању броја ученика у средњим 

стручним школама,  наговештава могуће проблеме, ипак је потребно да се не ослањамо 

само на ове ствари, него да предузмемо све што је у нашој моћи да се број ученика повећа. 

Због тога формирање слике школе као савремене и модерне институције пријемчиве 

„дигиталним“ генерацијама које долазе остаје један од наших приоритета. Остваривање 

овога је управо директно у вези са унапређивањем наставе оспособљавањем професора за 

коришћење нових средстава у настави, мултимедијалним приступом разним наставним 

садржајима као и промоцијом школе која је предвиђена кроз различите активности  за 

модерни маркетинг.Наши ученици одлазе из социо-материјалних разлога, родитељи су у 

немогућности да им плате смештај и пут јер су из удаљених места, али то је мали број 

ученика. 

Осипање би могло бити благовремено спречено системским укључивањем ученика у   

секције ( новинарску, за заштиту животне средине, креативну радионицу, спортске 

секције) и професора у различите врсте израде и пласирања пропагандног материјала.  

У данашњем времену сви морамо бити свесни да је одговарајућим коришћењем разних 

медија могуће учинити много више али и директним презентацијама нашег програма по 

основним школама.   

15. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ И УПИС НА 

ФАКУЛТЕТ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ 

 

ЦИЉ: одржати добре резултате које ученици постижу на матурским испитима годинама 

уназад као и резултате које постижу на пријемним испитима на факултетима и високим 

школама, као и повећање броја ученика који постижу добре резултате на матурским 

ипитима и пријемним испитима на факултетима и високим школама. 

МАТУРСКИ ИСПИТ: 

На матурском испиту,  ученици  Школе постижу добре резултате. 

Средња оцена на матурском испиту се креће од 3,50-  4,23.  Планиране активности, 

носиоци активности и врменска динамика су приказане табелом:
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ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ФАКУЛТЕТЕ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ: 
 

Школа континуирано прати резултате ученика на пријемним испитима, и на 

основу тих резултата планира даље кораке. Ученици постижу веома добре 

резултате, али је то ипак мали број ученика с обзиром на врсту школе и даље 

могућности ученика и њихових родитеља. 

16. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, 

ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДРУГИХ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 

 

Наставници и стручни сарадници ће у току наредних развојних година учествовати 

у остваривању различитих облика стручног усавршавања како у школи ( путем 

интерних семинара који ће бити урађени на основу анализе компетенција 

наставника ) тако и ван ње (планирање се одвија на годишњем нивоу), и то путем:  

 одржавања огледних часова наставе, прикзивање активности, теме, 

резулатата праћења развоја ученика или вођења радионица;  

 присуствовање огледним часовима, приказима активности, тема, 

радионицама

Активност Носиоци активности 
Временска 

 

динамика 
 

  
 

Усвајање тема за матурске 
Стручна већа за област 

појединих предмета 
 

 

радове на седници Педагошког колегијума децембар  

 
 

   

 

Избор теме за матурски рад од 
предметни професори 

децембар- 
 

стране ученика март 
 

 
 

Именовање Испитног одбора за матурски 
испит директор март 

 

Припрема ученика за полагање   
 

матурског испита како у класичним 

одељењима тако посебно у одељењима у 

огледу (предвиђени предметни професори фебруар-мај 
 

број припремне наставе 5% од укупног 

годишњег броја часова из предмета из којих 

полаже матурски)   
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 присуствује стручним састанцима на којима се остварује поједини облик 

стручног усавршавања, а који су у вези са пословима наставника и стручног 

сарадника;  

 све остале активности , предвиђене сталним стручним усавршавањем у 

оквиру школе дате у годишњем плану рада школе (интерни семинари, 

едукације, обуке) 

 Обуке по одобреним програмима и учествовање на стручним скуповима ван 

школе, колективно или појединачно усавршавање наставника, одвијаће се 

кроз организоване облике стручног усавршавања који су одобрени од 

стране Министарства просвете, Каталозима од 2014-2016. године, а планира 

се на годишњем нивоу (детаљан план стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника ван установе је саставни део Годишњег плана рада 

школе) 

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

Активности Носиоци активности 
Временска 

 

динамика  

  
 

   
 

1.Подсетити Наставничко веће о садржају   
 

„Правилника о сталном стручном   
 

усавршавању и стицању звања 
Директор, педагог 2016.година  

наставника, васпитача и стручних  

  
 

сарадника“   
 

   
 

2. Обучити наставнике за израду личних 
педагошки колегијум 2016. година  

професоналних планова  

  
 

3. Поновити упутство наставницима у 
педагог школе 2016. година  

изради професионалног портфолија  

  
 

4. Едуковати наставнички колектив да директор  
 

стручно усавршавање стави у функцију педагог и 2017. година 
 

развоја наставничких компетенција педагошки колегијум  
 

    

5. Организовати округли сто на тему: секретар  
 

Поступци, услови, квоте за стицање директор 2017. година 
 

звања и рад у звању педагог  
     

6.Информисати наставнике о поступку   
 

подношења доказа о испуњености услова секретар 
2017. година  

за стицање звања прописаних директор 
 

 
 

правилником   
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17. ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

Циљ остваривања сарадње Школе и породице је успешније остваривање васпитне 

функције породице, ангажовање родитеља у остваривању васпитних задатака и 

боље упознавање ученика. 

Носиоци активности сарадње су сви учесници васпитно-образовног процеса, а  

посебно одељењске старешине и педагог Школе. Сарадња ће се одвијати 

непосредно преко индивидуалних и групних контаката са родитељима.  

 Родитељски састанци, као облик сарадње, одвијаће се на нивоу одељења. У 

току школске године одржаће се најмање 4 (за први разред 5) обавезних 

родитељских састанака у сваком одељењу. Ванредни састанци одржаће се 

по потреби, на иницијативу одељењског већа, одељењског старешине или 

родитеља. На родитељским састанцима разматра се успех ученика и радне 

дисциплине на крају сваког класификационог периода, родитељи се 

информишу о свим питањима која су од значаја за рад Школе, упознају са 

садржајем образовања, Годишњим планом рада Школе, Правилима 

понашања ученика, запослених и родитеља, одредбама Закона о средњој 

школи које су од значаја за ученике, Правилником о дисциплинској 

одговорности ученика, информишу о каријерном вођењу и саветовању 

ученика у Школи и садржају и начину полагања матурског испита, и 

предвиђена су и предавања из различитих области (из области психологије: 

Методе успешног учења, Психолошке карактеристике адолесцентног 

узраста, Карактеристике зреле личности, Превенција болести зависности, и 

из области професионалног усмеравања: Упознавање са мрежом школа и 

факултета, плановима уписа, могућношћу запошљавања, предностима новог 

дуалног образовања, Значај професионалног усмеравања ученика и улога 

породице у професионалном развоју).  

 Индивидуалну сарадњу са родитељима остварују одељењске старешине, 

педагошка служба и по потреби предметни наставници (саветодавни рад и 

информисање родитеља)  

 Сарадња са родитељима одвијаће се и у оквиру Савета родитеља који чини 

по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи. Савет 

родитеља се бави свим питањима битним за живот и рад Школе – 

разматрање успеха ученика и предлагање мера за унапређење успеха и 

 радне дисциплине, разматрање услова за рад Школе и њихово унапређење, 

затим разматрање услова за реализацију екскурзија и сл.  
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 Родитељи имају своје представнике у Активу за школско развојно 

планирање и Тиму за самовредновање рада Школе.  

18. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ОРГАНИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ 

 

18.1. САРАДЊА СА ФАКУЛТЕТИМА И ВИСОКИМ ШКОЛАМА 

Наша школа има континуирану, квалитетну сарадњу са мноштвом факултета и 

високих школа свих Универзитета. Она се састоји у презентацијама ових установа 

ученицима III и IV разреда, а на којима ученици могу добити све потребне 

информације о начину уписа, условима студирања и наставним плановима и 

програмима. Презентације у договору са факултетима организује директор и 

педагог Школе током школске године. 

18.2. САРАДЊА СА ДОМОМ ЗДРАВЉА 

Већ дуги низ година уназад, Саветовалиште за младе и Завод за ментално здравље 

организују семинаре са темом „Заштита репродуктивног здравља младих и 

превенција ризичног понашања“. Семинари се одржавају током школске године. 

Едукацију похађају ученици другог разреда и трећег разреда. Такође је обавезан и 

систематски преглед у Школском диспанзеру за све ученике где се обавезно 

реализују и адекватне теме везане за узраст ученика. 

Сарадња са психологом диспанзера везана је за појачан индивидуални третман 

ученика који имају проблеме личне природе. 

18.3. САРАДЊА СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

Ученике трећег и четвртог разреда који имају дилему у професионалном избору, 

педагошка служба и одељењске старешине упућују на стручног сарадника ове 

установе који обавља тестирање и разговор о избору адекватног факултета или 

високе школе али и предавања и едукацију која исти држе у нашој школи углавном 

завршним разредима. 

18.4. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

1. Сарадња у реализацији наставе грађанског васпитања у III разреду 

2. Посета Градској управи у оквиру теме „Демократија, политика и власт“  

3. Упознавање са радом локалне самоуправе /април/ проф. грађанског 

васпитања  
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4. Присуство заседању једне седнице Градске скупштине и симулација рада 

Градске скупштине у оквиру исте теме /мај/ проф. грађанског васпитања  

5. Сарадња у акцијама Канцеларије за младе  

6. Акције по програму Канцеларије, које су честе и врло едукативне за 

ученике /током године/ председник Ученичког парламента   

18.5. САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ ПРИВРЕДНИЦИМА И СПОНЗОРИМА 

 

Спонзорисање школских пројеката али и реализација практичне наставе наших 

ученика, посебно из дуалног образовања. 

18.6. САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ МЕДИЈИМА  

 Промоција Школе 

 Промоција резултата ученика на такмичењима 

18.7. САРАДЊА СА ДРУГИМ ЗНАЧАЈНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

(ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, МУЗЕЈ, ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД...)

 

Упућивање ученика и наставног особља у рад Центра за културу посредством 

предочавања годишњег и месечног програма рада ове установе. Реализатори 

програма – одељењске старешине и професори – чланови Стручног већа наставник 

српског језика и књижевност, уметности, историје.  

 Организоване посете позоришним представама у организацији Центра за 

културу. Реализатори програма – одељењске старешине и професори – 

чланови Стручног већа наставник српског језика и књижевност и уметности 

 Организовање манифестације Сусрети  писаца и песника и ученика  

Реализатори: професори – чланови Стручног већа наставник српског језика 

и књижевност и уметности 

 Упознавање ученика првог разреда са радом Градске библиотеке – 

реализатор библиотекар 

 Посете изложбама које организује Музеј – реализатори: професори 

уметности и историје 

 Упознавање ученика  са сталном поставком Музеја (у оквиру ваннаставних 

активности) – реализатори: професори – чланови Стручног већа наставника 

уметности и историје
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 Тешња сарадња са Центром за социјални рад у вези са проблемима које 

уочавамо у раду појединих ученика – оних чији успех зависи од проблема 

који проистичу из социјалних недаћа, проблема у функционисању породице 

– реализатори: педагог, директор и одељењске старешине.



19. ЧЛАНОВИ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ: 

 

1 .НЕБОЈША ОГЊЕНОВИЋ, директор 

2. СЛАВИЦА ШАРОШКОВИЋ,САЊА ВЛАДИСАВЉЕВИЋ, педагози 

      3. СТАНКОВИЋ ЈЕЛЕНА, професор енглеског језика 

      4. ЛУКИЋ ЗОРИЦА, професор стручних предмета 

5. АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ, члан Школског одбора 
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