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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 

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 хемијско, технолошке, кожарске и гумарске струке "Руђер Бошковић". Постојећем 

центру, 1983. године, придружује се Центар за усмерено образовање грађевинско-шумарске и 

дрвопрерађивачке струке "С.П. Вељко" и ЗСВО "Вељко Влаховић" и школа добија име Средња 

школа хемијско-технолошке, шумарске и дрвопрерађивачке струке, "Вељко Влаховић". Школи се  

1990. године придружује и прехрамбена струка, па 1993. године након измене Закона о средњој 

школи добија данашњи назив. 

 

Полазне основе за израду су: 

 Закон о основама система образовања и васпитања  

 Закон о средњој школи 

 Статут школе 

 Подзаконска акта- правилници, разна стручна упутства, општи акти установе 

 Извештај о раду школе за претходну школску годину (извештај о реализацији: школског 

програма, реализованог самовредновања, реализације развојног плана, стручних, управних, 

руководећих, саветодавних органа, ученичких организација, успех ученика и друго) 

 Школски програм 

 Развојни план школе 

 Школски календар 

 Према одредбама чл. Закона о основама система образовања и васпитања Годишњим 

планом рада школе утврђује се време, место, начин и носиоци остваривања програма 

образовања и васпитања 

 

1.1. Образовна структура школе 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА СТЕПЕН                                        ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

ПОЉОПРИВРЕДА, 

ПРОИЗВОДЊА И 

ПРЕРАДА ХРАНЕ 

 

IV 

 

III 

      1. Прехрамбени техничар 

      2. Пољопривредни техничар 

 

      3. Месар - дуално 

ШУМАРСТВО И 

ОБРАДА ДРВЕТА 

 

IV 

 

 

III 

1. Шумарски техничар 

2. Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 

 

3. Оператер за  израду намештаја-дуaлно (2. 

разред) 
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1.2. Програмске основе васпитног рада 

                  

Циљ васпитног рада јесте развијање способности и интересовања ученика у различитим 

људским делатностима, изграђивање стваралачког односа према раду, материјалним и духовним 

добрима, оспособљавање за активно укључивање младих у друштвени живот.   

Васпитањем се остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стеченог знања и 

умења и правилног коришћења слободног времена, развијање интелектуалних и физичких 

способности, стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и човекове 

средине, развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и других етичких својстава 

личности, васпитање за хумане и културне односе међу људима, без обзира на пол, расу, веру, 

националност и лично уверење, неговање и развијање потреба за културом и очување културног 

наслеђа и неговање лепог понашања у свим приликама. Поред чињенице да је у средњој школи 

наглашенија образовна функција од васпитне, морају се створити услови да васпитни рад поново 

буде у средишту деловања свих субјеката у школи.       

Васпитним радом са ученицима остварују се посебно следећи задаци: 

1. подстицање личног развоја; 

2. подстицање социјалног сазнања и социјалних односа, самосталности, стваралаштва, 

интелектуалне радозналости, развијање самоиницијативе;  

3. развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног разрешавања сукоба; 

4. неговање активности за решавање индивидуалних проблема; 

5. изграђивање правилног односа према учењу, раду, производима људског рада, формирању 

радне и технолошке дисциплине, формирању радних навика и љубави према будућем 

занимању; 

6. развијање свести код ученика о сопственом положају у образовању као субјекта који може да 

утиче на услове и резултате рада; 

7. развијање еколошке свести и активног односа према заштити и унапређењу животне средине:  

  a) уређивање учионице као естетске целине 

        б) одржавање хигијене радног места у школи, учионици, лабораторији, радионици 

8. неговање навика културног понашања и опхођења у складу са нормама нашег друштва и 

цивилизованог света, развијање културних потреба и навика, као и заштита културних добара; 

9. васпитање за друштвену активност, за учешће у развоју демократског друштва; 

10. оспособљавање ученика за укључивање у рад, рационалну организацију, програмирање и 

планирање рада и слободног времена; 

11. развијање хуманих односа међу половима и изграђивање одговорности за улогу будућих 

родитеља, развијање и чување здравља и емовионалне стабилности и издржљивости; 

12. развијање љубави према човеку и осећања поштовања људске личности, неговања другарских 

односа са вршњацима, развијање племенитих осећања, пажње, бриге за младе, старе и немоћне 

особе. 

 

2. МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 
 

2.1. Простор 

 

Школа ради у згради у улици Змај Јовина број 3. Зграда школе је усељена 1965. године. У 

протеклим школским годинама, а посебно у задњих шест година, улагани су знатни напори на 

поправкама и одржавању зграде, почев од столарије, кречења, инсталације, подова, санитарних 

чворова, реновирања улазног степеништа, опремања учионица, спортске хале, кабинета и 

специјализованих учионица, радионица за дрвопрерађивачку струку, стакленик и расадник. 

  

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

нормативе простора и опреме и савремене тенденције друштва. 
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ЗАТВОРЕН ПРОСТОР 

 

Намена простора м2 бр. 

1. Наставне просторије 

     Учионице опште намене 

     Кабинети 

     Лабораторије 

     Радионице 

     Фискултурна сала, стакленик 1 

1.710,00 

775,00 

470,00 

310,00 

2500,00 

21 

9 

4 

3 

1 

2. Остали простор за васпитно-образовни рад 

     Библиотека, медиотека 

     Просторија за пријем родитеља 

193,00 

 

24,00 

2 

 

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 

Укупно 8867,00 50 

                                                                                         

ОТВОРЕН ПРОСТОР 

 

Двориште 5.100,00 1 

Расадник              500,00 1 

 

Структуром учионичког простора не можемо бити задовољни, па је зато константно мењамо у 

корист кабинета и специјализованих учионица. У последњих неколико година оспособљена је  

кабинет за српски језик и књижевност, физику, стране језике, као и већи број кабинета за стручне 

и општестручне предмете.  

 

2.2. Опрема и наставна средства 

 

Уопштено гледано, потребно је доста средстава да би се обезбедили сви потребни услови за 

реализацију планова и програма наставе и учења. У школи водимо бригу о подизању квалитета 

практичне али и теоријске наставе. Упоредо са опремањем радионицама вршимо и опремање 

кабинета, учионица, средствима модерне наставне технологије, у плану је опремање кабинета 

информатике и свечане сале, опремљени су кабинети за шумарску струку, прехрамбену, кабинет за 

српски и стране језике, кабинет физике, план је да се набави још рачунара, штампача, лаптопова 

који ће олакшати реализацију насатве на даљину и употребу електронског дневника.  У школи 

постоји 21 камера за видео- надзор, видео бимови, пројектори, 7 белих табли, дигитални 

фотоапарат, 1 паметна табла алат за радионицу. Такође,  вршиће се допуна опрема за хемијске 

лабораторије, спортска опрема и реквизити за спортску халу, материјал за практичну наставу, 

интернет- у плану је да се због употребе електронског дневника интернет мрежа прошири на целу 

школу, 3 климе (у рачуноводству и 2 у зборници), 2 рефлектора. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

Организација живота и рада ученика у школи засниваће се на непосреднијем, сарадничком односу, 

разумевању, сагледавању тешкоћа и проблема ученика и указивању помоћи у савладавању истих, 

уважавању индивидуалних особина, оптимистичком гледању и веровању у снаге и могућности 

ученика и пројектовању позитивне перспективе.  
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У циљу остваривања услова за изграђивање савременог стила рада за развијање стимулативније 

радне климе засноване на поверењу, толеранцији, подстицању креативног односа ученика, школа 

ће у овој години организовано разрађивати концепцију васпитно-образовног рада, примењивати 

савременију технологију рада, организовати перманентно стручно усавршавање наставника.  

У организацији васпитно-образовног процеса посебно место треба да заузме ученик, да се 

видљивије подстакне његова самосталност у процесу стицања знања, да у већем степену постане 

субјекат одређених односа у свим видовима васпитно-образовног рада у школи. Један од задатака 

коме ће наставнички колектив и други стручни органи поклонити посебну пажњу јесте разрада 

методичких начела ефикасне организације самосталног рада ученика, оспособљавање ученика за 

економичније и продуктивније самостално стицање знања.  

 

С обзиром на појаву вируса КОВИД-19, настава у овој школској години реализоваће се на 

другачији начин од уобичајног. План реализације наставе за школску 2020/21. годину сасатавни је 

део Годишњег плана рада школе (Прилог 1). 

 

 

3.1. Преглед броја ученика и одељења према образовним профилима  

 

Назив 

подручја рада 

и образовног 

профила 

Број одељења и ученика 

I разред II разред III разред IV разред 

Трогодиш- 

ње 

Четворого- 

дишње 

Трогодиш- 

ње 

Четворого- 

дишње 

Трогодиш- 

ње 

Четворого- 

дишње 

Четворого- 

дишње 

од. уч. од. уч. од. уч. од. уч. од. уч. од. уч. од. уч. 

Производња и прерада хране: 

Прехрамбени 

техничар 
0    0 1 19 0 0 1 26 0 0 1 22 1 20 

Пољопривредни  

техничар 
0    0 1 26 0 0 1 11 0 0 1 22 1 22 

Месар 1 9 0 0 1 10 0 0 1 13 0 0 0 0 

Шумарство и обрада дрвета: 

Шумарски 

техничар 
0 0 1 30 0 0 1 17 0 0 1 22 1 26 

Т. за облик. 

нам. и 

ентеријер  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 1 22 

Оператер за 

израду 

намештаја 

1 15 0 0 1 14 0 0 1 18 0 0 0 0 

УКУПНО 2 24 3 75 2 24 3 54 2 31 4 95 4 90 

 

Укупан број ученика у школи је  393 , распоређених у 20 одељења. 
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3.2. Преглед броја ученика према месту становања 

 

 

 
Укупан 

број 

ученика 

Број ученика 

из матичне 

општине 

Број ученика 

из других 

општина 

Број ученика 

који живе у 

дому ученика 

Број ученика 

који су путници 

1. разред 99 79 20 8 55 

2. разред 78 62 16 6 43 

3. разред 126 100 26 7 67 

4. разред 90 73 17 6 37 

Укупно 393 
314 или 

79,90% 

79 или 

20,10% 
27 или 6,87% 202 или 51,40% 

 

Детаљни подаци о месту становања ученика налазе се у документацији одељењског старешине, 

као и у електронској Књизи евиденције о образовно- васпитном раду. 

Подаци о породичној структури и образовном нивоу родитеља налазе се у документацији 

одељењског старешине. 

 

3.3. Ванредно школовање, доквалификација и преквалификација 

 

Редован ученик јесте лице које је у првом разреду средњег образовања и образовања за рад млађе 

од 17 година, а ванредан ученик - лице старије од 17 година. 

Изузетно, и лице млађе од 17 година може да стиче средње образовање или образовање за рад у 

својству ванредног ученика, уз сагласност министра надлежног за послове образовања и 

васпитања (у даљем тексту: министар), и то: 

1) лице које се професионално бави спортом; 

2) лице чија природа болести објективно не дозвољава редовно похађање наставе; 

3) у другим оправданим случајевима када објективне околности не дозвољавају редовно похађање 

наставе. 

Изузетно од става 2. овог члана, лице старије од 17 година које је претходне школске године 

завршило основну школу у трајању од осам година, може у наредној школској години уписати 

средњу школу у својству редовног ученика. 

Лице које је стекло средње образовање, а жели да се преквалификује или доквалификује, стекне 

специјалистичко или мајсторско образовање, плаћа школарину. 

Изузетно, лица која се из здравствених разлога преквалификују или доквалификују не плаћају 

школарину. Висину школарине утврђује министарство надлежно за послове образовања и 

васпитања (у даљем тексту: Министарство), према врстама образовања и васпитања, с тим да се 

поједини ванредни ученици - лица старија од 17 година, услед тешке материјалне и социјалне 

ситуације, могу ослободити плаћања школарине, ради постизања пуне равноправности у стицању 

образовања и васпитања (Закон о основама система образовања и васпитања члан 4) 

Припремна настава остварује се за редовног ученика који се упућује на полагање разредног испита 

и за ванредног ученика, остварује се и за ученика који је упућен на полагање поправног испита 

(члан 27 Статута) 

Лице уписано у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди 

комисија коју чине чланови наставничког већа школе именовани решењем директора. 

Лице уписано у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји 

нису претежно исти и предмета који нису били утврђени програмом који је започео и испите 
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завршног разреда о чему одлуку доноси комисија коју чине чланови наставничког већа школе 

именовани решењем директора. 

Након савладаног програма специјалистичког, односно мајсторског образовања, одрасли полаже 

специјалистички, односно мајсторски испит, о чему се издаје јавна исправа у складу са посебним 

законом. 

Ученик и одрасли полаже завршни испит након завршеног двогодишњег образовања за рад или 

другог разреда средњег стручног образовања и васпитања у средњој стручној школи, у складу са 

посебним законом.  

Ученик и одрасли након завршеног стручног оспособљавања, завршеног првог разреда средњег 

стручног образовања и васпитања, полаже испит стручне оспособљености у средњој стручној 

школи или другој организацији која има одобрење за рад, о чему се издаје исправа у складу са 

посебним законом. 

Ученик и одрасли, након савладаног програма обуке полаже испит за обуку у школи или другој 

организацији која има одобрење за рад, пред посебном комисијом, о чему се издаје исправа у 

складу са посебним законом. 

Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног планом и програмом наставе и 

учења, осим из предмета физичко васпитање, ако је старији од 20 година 

Испитни рокови су: октобар, децембар, јанурско- фебруарски, април и јун (члан 28 Статута) 

Школовање ванредних ученика дефинисано је Правилник о школовању ванредних ученика.  

На основу одлуке Школског одбора о броју ванредних ученика за школску 2020/2021.  

годину за преквалификацију и доквалификацију и V степен  планирано је 109 ванредних ученика у 

следећим подучјима рада и образовним профилима: 

Шумарство и обрада дрвета: 

-шумарски техничар, четворогодишње образовање 

доквалификација 10 ученика, преквалификација 10 ученика 

-техничар за пејзажну архитектуру, четворогодишње образовање  

доквалификација 2  ученика, преквалификација 2 ученика 

-шумар, трогодишње образовање 

преквалификација 5  ученика 

-техничар за примарну обраду дрвета, четворогодишње образовање 

доквалификација 10  ученика 

-техничар за финалну обраду дрвета, четворогодишње образовање 

доквалификација 15  ученика 

-тапетар декоратер 

преквалификација 3 

-техничар за обликовање намештаја и ентеријера 

доквалификација 5, преквалификација 5  ученика 

-столар 

преквалификација 2 

Хемија, неметали и графичарство: 

-хемијско-технолошки техничар, четворогодишње образовање  

доквалификација 5 ученика 

- техничар за заштиту животне средине, четворогодишње образовање 

доквалификација 5 ученика, преквалификација 3 

-техничар за индустријску фармацеутску технологију 

доквалификација 2, преквалификација 2 

Пољопривреда, производња и прерада хране: 

-прехрамбени техничар, четворогодишње образовање  

доквалификација 5  ученика, преквалификација 3 

-пекар, трогодишње образовање 

преквалификација 2 ученика 

-месар, трогодишње образовање 
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преквалификација 2 ученика 

-произвођач прехрамбених производа, трогодишње образовање 

преквалификација 2 ученика 

Специјалиста за ловство 

-V степен, 5 полазника 

Распоред консултација за ванредне ученике дат је у прилогу. 

 

3.4. Испити у школи  
 

У школи се полажу: 

1. разредни испити, 

2. поправни испити, 

3. допунски испити, 

4. матурски испити, 

5. завршни испити, 

6. испити за ванредне ученике 

7. доквалификација и преквалификација 

8. испити за ученике који постижу изузетан успех 

9. испити по приговору на оцењивање, оцену и испит 

10. специјалистички испити  

11. испити за oбуке, стручну оспособљеност 

 

Разредни испит полаже ученик који из оправданих разлога није присуствовао настави више од 1/3 

предвиђеног броја часова, а оцењивањем се утврди да није остварио прописане циљеве , исходе и 

стандарде постигнућа у току савладавања школског програма.   

Полаже се и онда када из неког предмета није организована настава. 

Полаже се у јунском и августовском року. 

Поправни испит полаже ученик који на крају другог полугодишта или на разредном испиту има до 

две недовољне оцене из обавезних предмета и изборних предмета који се оцењују бројчано. 

Полаже се у школи у којој стиче образовање у августовском испитном року, а ученик завршног 

разреда у јунском и августовском испитном року. 

Допунски испит полаже ученик коме је одобрен прелазак у другу школу, односно други образовни 

профил и то из предмета који нису били утврђени школским програмом односно наставним 

планом и програмом који је ученик започео да савлађује у роковима које утврди школа решењем у 

сагласном општем акту школе. 

Правилником о садржају и начину полагања испита за редовне и ванредне ученике, 

доквалификација и преквалификација утврђена је организација, услови, рокови, начин и поступак 

спровођења испита, оцењивање, као и вођење и чување документације редовних и ванредних ученика, 

доквалификација и преквалификација. 

 

3.5. Динамика тока школске године и класификациони периоди 
 

Образовно - васпитни рад се према Правилнику о школском календару за средње школе са 
седиштем на територији Аутномне Покрајине Војводине за школску 2020/2021. годину, остварује: 

- 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, други 41 и трећи 50 наставних дана.  

Четврти квартал има 53 наставних  дана за ученике првог, другог и трећег разреда 

четворогодишњих образовних профила и за ученике првог и другог разреда трогодишњих 

образовних профила, 38 наставних дана за ученике трећег разреда трогодишњих образовних 

профила и четвртог разреда четврогодишњих образовних профила. 



 

8 

 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим 

празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11). 

 
Р

ед
 

б
р

. ТРАЈАЊЕ РАДА И ОДМОРА 
ТРАЈАЊЕ                                                                   

ОД                     ДО 

1. Образовно-васпитни рад у 1. полугодишту 01. 09. 2020. 23. 12. 2020. 

2. Зимски распуст 24.12. 2020. 15. 01. 2021. 

3.  Образовно-васпитни рад у 2. полугодишту за завршне разреде 15. 01. 2021. 28. 05. 2021. 

4. Образовно-васпитни рад у 2. полугодишту за остале разреде 15. 01. 2020. 18. 06. 2021. 

5. Пролећни распуст- први део 02. 04. 2021. 05. 04. 2021. 

Пролећни распуст- други део 30.04.2021. 03.05.2021. 

6. Летњи распуст 21. 06. 2021. 31. 08. 2021. 

7. ПРАЗНИЦИ КОЈИ СЕ ОБЕЛЕЖАВАЈУ:   

7.1. Нова година РАСПУСТ РАСПУСТ 

7.2. Божић РАСПУСТ РАСПУСТ 

7.3. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату-радни и 

наставни дан 

21.10. 2020. 21.10. 2020. 

7.4. Дан примирја у Првом светском рату- нерадни и ненаставни дан 11. 11. 2020. 11. 11. 2020. 

7.5. Св. Сава - Дан Духовности- радни и ненасатвни дан 27. 01. 2021. 27. 01. 2021. 

7.6. Сретење - Дан државности Србије- нерадни дани 15.02. 2021. 16.02. 2021. 

7.7. Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату- радни и наставни дан 

22.04.2021. 22.04.2021. 

7.8. Празник рада - као нерадни дан 01.05.2021. 03.05.2021.  

7.9. Дан победе- радни и наставни дан 09. 05. 2021. 09. 05. 2021. 

7.10. Видовдан-спомен на Косовску битку 28. 06. 2020. 28. 06. 2020. 

 Дан просветних радника 08. 11. 2019. 08. 11. 2019. 

 

*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 10. августа 2021. године. 

 

Планира се посета Међународном сајму образовања „Путокази“у Новом Саду, за ученике 

завршних разреда (ако се ова активност реализује у наставни дан, настава ће се надокнадити у 

суботу, предчасом, 7. часом, или путем практичне наставе, блока, ако је тог дана иста). 

           Годишњим планом рада Школа планира два радна дана на нивоу школске године (субота – 

12. септембар или 19. сeптeмбaр 2020. године у првом полугодишту и субота – 15.  или 22. мај 

2020. 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, манастири и храмови,  

- 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,  

- активности у локалној заједници,  

- спортски сусрети, 

- сусрети школа,  

- организован одлазак на едукативне и креативне радионице, 

- организовање мини истраживачких пројеката. 
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- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичења, прослава рођендана, игранке) и слично. 

У суботу, 5. септембра 2020. године настава се изводи према распореду часова за понедељак, у 

четвртак 01. октобра 2020. године настава се изводи према распореду часова за понедељак, а у 

уторак 03. новембра 2020. године настава се изводи према распореду часова за петак. 

Календар рада за школску 2020/21. годину дат је у прилогу. 

 

Школа ради у две смене, прехрамбена струка у једној, а шумарска и дрвопрерађивачка струка у 

другој смени. Промена смена се врши на две недеље, а распоред звоњења је: 

1. прва смена   - 08:00 до 12:10 

2. друга смена - 13:00 до 17:10 

Овакава начин рада утврђен је због КОВИДА-19 и предвиђених мера заштите. 

 

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 друге законске заступнике ученика о постигнућима и владању (оцене, број изостанака са 

наставе и изречене васпитно-дисциплинске мере). Обавештење се доставља лично, на 

родитељском састанку, или препорученом пошиљком. 

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. 
Распоред часова за школску 2020/2021. годину дат је у прилогу. 
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  3.6. Структура запослених у школи 

 

За обављање послова и радних задатака у школи ангажовано је 71, 94 радника, од чега  

40,56  запослених чини наставно особље.  

Структура запослених задовољава Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у стручним школама ("Сл. глaсник РС - Прoсвeтни глaсник", бр. 

5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 

4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014, 5/2015 - др. прaвилници, 8/2015 - др. 

прaвилници, 16/2015 - др. прaвилници и 21/2015 - др. прaвилник) 

 

Ред 

бр. 
ОПИС - ИЗВРШИЛАЦ Укупно VII VI V IV III II I 

1. директор школе 1 1       

2. помоћник  директора 0,5  0,5      

3. педагог  1 1       

4. наставници 40,56 38,72 1  0,84    

5.  библиотекар 1 1       

6. организатор практичне наставе 1 1       

7. помоћни наставници 1,68   1 0,68    

8. администрација         

 а) секретар 1 1       

 б) шеф рачуноводства 1 1       

 в) администр.радник 0,5  0,5      

 г) администратор информационих 

система и технологија 

0,5  0,5      

9.  помоћно- техничка служба 2,5    2  0,5  

 10.  помоћна служба 19,70       19,70 

 УКУПНО : 71,94 44,72 2,5 1 3,52  0,5 19,70 

Списак – евиденција и досијеи запослених  налазе се у секретаријату школе.   

3.6.1. Списак запослених- ненаставно особље: 

 

Ред. 

бр. 

Име и презиме Улога Степен стручне 

спреме 

Статус 

запослења 

Проценат 

ангажовања 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

1. Јасмина Зечевић Чистачица ОШ неодређено 100% 

2. Мирјана Радоњић Чистачица ОШ неодређено 100% 

3. Валентина Лукић Чистачица ОШ неодређено 100% 

4. Босиљка Зец Чистачица ОШ неодређено 100% 

5. Наташа Јанковић Чистачица ОШ неодређено 100% 

6. Стоја Делић Чистачица ОШ неодређено 100% 

7. Ана Танасић Чистачица ОШ одређено 100% 

8. Ана Петровић Чистачица ОШ неодређено 100% 

9. Драгана 

Стефановић 

Чистачица ОШ одређено 100% 

10. Радинка Молнар Чистачица ОШ неодређено 100% 

11. Зденка Турек Чистачица ОШ неодређено 100% 

12. Славица 

Милошевић 

Чистачица ОШ одређено 100% 

13. Снежана Недић Чистачица ОШ одређено 100% 

14. Госпа Кекић Чистачица ОШ одређено 100% 
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15. Данијела 

Сретеновић 

Чистачица ОШ неодређено 100% 

УКУПНО: 15,00% 

16. Милош Зечевић Домар СШ одређено 100% 

17. Гојко Ракић Домар и 

помоћни 

радник у 

радионици 

СШ неодређено 100% 

18. Миле Ђукановић Домар II степен одређено 50% 

УКУПНО: 2,5% 

ПОМОЋНИ НАСТАВНИЦИ 

19. Јелена Тојић Помоћни 

наставник 

СШ одређено 68% 

20. Марко Раковић Помоћни 

настанвик 

V степен неодређено 100% 

УКУПНО: 1,68% 

АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ 

21. Оливера Дураћ Шеф 

рачуноводства 

VII неодређено 100% 

22. Мирајана Миражић Административ

ни радник 

VI неодређено 50% 

Помоћник 

директора 

VI одређено 50% 

23. Тамара Милошевић Секретар VII одређено 50% 

24. Снежана 

Вукадиновић 

Секретар VII неодређено 50% 

25. Звонко Штимац администратор 

информациони

х система и 

технологија 

VI неодређено 50% 

УКУПНО: 3,5 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

25. Сања Беднар Педагог-

замена 

VII одређено 100% 

26. Драгана Бенић 

Медић 

Педагог-

боловање 

VII неодређено 100% 

26. Стеван Тир Бибилотекар VII неодређено 100% 

УКУПНО: 2 

 

28. Јелена Миленковић организатор 

практичне 

наставе 

VII неодређено 50% 

29. Тамара Милошевић организатор 

практичне 

наставе 

VII неодређено 50% 

УКУПНО: 1 

30. Биљана Ковачевић Директор VII одређено 100% 

УКУПНО: 1 
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3.6.2. Списак наставника: 

Наставник Наставни предмет 

(Разреднo одељењe) 

Улога Статус 

запослења 

Проценат 

ангажовања 

1. Наташа Адамовић 

I Д11 - Математика Наставник 

одређено 84,28 % 

I Ц12 - Математика Наставник 

I Ц12 - Математика 

(допунски рад) 

Наставник 

II Ц22 - Математика Наставник 

III Д31 - Математика Одељењски 

старешина 

III Д31 - ЧОС Одељењски 

старешина 

III Ц32 - Математика Наставник 

IV Д42 - Математика Наставник 

IV Ц42 - Математика Наставник 

2. Слађана Андоновић I П13 - Латински језик Наставник неодређено 5% 

3. Маријана Артуков 

I П11 - Хемија Наставник 

неодређено 60% 

I П11 - Хемија (вежбе) Наставник 

I П11 - Хемија (теорија) Наставник 

I П12 - Хемија Наставник 

II П21 - Аналитичка 

хемија (вежбе) 

Наставник 

II П21 - Основи 

прехрамбене технологије 

(блок) 

Наставник 

II П21 - Технологија воде 

(блок) 

Наставник 

4. Јадранка Бенковић 

I П11 - Технике рада у 

лабораторији 

Наставник 

неодређено 100% 

III П31 - Кварење и 

конзервисање (блок) 

Наставник 

III П31 - Технологија 

кондиторских производа 

(блок) 

Наставник 

III П31 - Технологија 

млинарства (блок) 

Наставник 

III П31 - Технологија 

скроба (блок) 

Наставник 

III П31 - Технолошке 

операције 

Наставник 

III П31 - Технолошке 

операције (вежбе) 

Наставник 

III П31 - Технолошке 

операције (теорија) 

Наставник 

III П31 - Физичка хемија Наставник 

III П31 - Физичка хемија 

(вежбе) 

Наставник 

III П31 - Физичка хемија 

(теорија) 

Наставник 

IV П41 - Технологија меса Наставник 
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(блок) 

IV П41 - Технологија 

млека (блок) 

Наставник 

IV П41 - Технологија 

прераде воћа и поврћа 

(блок) 

Наставник 

IV П41 - Технологија уља 

и биљних масти (блок) 

Наставник 

IV П41 - Технологија 

шећера (блок) 

Наставник 

5. Валентин Васов 

I Д11 - Физичко васпитање Наставник 

неодређено 102,57% 

I П13 - Физичко васпитање Наставник 

I Ц12 - Физичко васпитање Наставник 

II Д21 - Физичко 

васпитање 

Наставник 

II Ц22 - Физичко 

васпитање 

Наставник 

III Д31 - Физичко 

васпитање 

Наставник 

III Д32 - Физичко 

васпитање 

Наставник 

III П32 - Физичко 

васпитање 

Наставник 

III Ц32 - Физичко 

васпитање 

Наставник 

IV Д42 - Физичко 

васпитање 

Наставник 

IV Ц42 - Физичко 

васпитање 

Наставник 

6. Миленко Вејновић 

II Ц22 - Алати и 

механизација у шумарству 

(блок) 

Наставник 

неодређено 100% 

III Ц32 - Алати и 

механизација у шумарству 

Наставник 

III Ц32 - Алати и 

механизација у шумарству 

(блок) 

Наставник 

III Ц32 - Алати и 

механизација у шумарству 

(вежбе) 

Наставник 

III Ц32 - Алати и 

механизација у шумарству 

(теорија) 

Наставник 

III Ц32 - Искоришћавање 

шума 

Наставник 

III Ц32 - Искоришћавање 

шума (блок) 

Наставник 

III Ц32 - Искоришћавање 

шума (вежбе) 

Наставник 

III Ц32 - Искоришћавање 

шума (теорија) 

Наставник 
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IV Ц42 - Планирање 

газдовања шумама 

Наставник 

IV Ц42 - Планирање 

газдовања шумама (блок) 

Наставник 

IV Ц42 - Планирање 

газдовања шумама (вежбе) 

Наставник 

IV Ц42 - Планирање 

газдовања шумама 

(теорија) 

Наставник 

IV Ц42 - Шумске 

комуникације 

Наставник 

IV Ц42 - Шумске 

комуникације (блок) 

Наставник 

IV Ц42 - Шумске 

комуникације (вежбе) 

Наставник 

  
IV Ц42 - Шумске 

комуникације (теорија) 

Наставник 

7. Бранислав 

Веселиновић 

I П12 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

неодређено 80% 

II П21 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

II П23 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

III П31 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

IV П41 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

8. Нада 

Владисављевић 

III П31 - Биологија 

(изборни) 

Наставник 
неодређено 10% 

9. Верица Вукадин 

I Д11 - Својства 

материјала 
Наставник 

неодређено 100% 

II Д21 - Природно сушење 

резане грађе (изборни) 

Одељењски 

старешина 

II Д21 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

III Д32 - Дрвне 

конструкције 
Наставник 

III Д32 - Дрвне 

конструкције (вежбе) 
Наставник 

IV Д42 - Планирање и 

контрола производње 
Наставник 

IV Д42 - Планирање и 

контрола производње 

(вежбе) 

Наставник 

IV Д42 - Планирање и 

контрола производње 

(теорија) 

Наставник 

10. Биљана Вученовић 

I Д11 - Физика Наставник 

одређено 100% 
I П12 - Сировине у 

месарству (блок) 
Наставник 

II П22 - Обрада меса Наставник 
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(пракса) 

II Ц22 - Физика Наставник 

11. Биљана Девић 

I Д11 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

неодређено 100% 

I Ц12 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

I Ц12 - Српски језик и 

књижевност (допунски 

рад) 

Наставник 

II Ц22 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

III Д31 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

III П32 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

III Ц32 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

IV Ц42 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

12. Слободан Ђорђевић 

I Д11 - Израда намештаја Наставник 

неодређено 

одређено 

39,19% 

60,81% 

II Ц22 - Алати и 

механизација у шумарству 

Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Алати и 

механизација у шумарству 

(вежбе) 

Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Алати и 

механизација у шумарству 

(теорија) 

Одељењски 

старешина 

II Ц22 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

III Д31 - Предузетништво Наставник 

III П33 - Професионална 

пракса 
Наставник 

III Ц32 - Ловство Наставник 

III Ц32 - Ловство (блок) Наставник 

III Ц32 - Ловство (вежбе) Наставник 

III Ц32 - Ловство (теорија) Наставник 

IV П43 - Пчеларство 

(изборни) 
Наставник 

13. Тијана Ждеро 

I П12 - Сировине у 

месарству (вежбе) 
Наставник 

одређено 101,36% 

I П12 - Сировине у 

месарству (пракса) 
Наставник 

III П32 - Прерада меса Наставник 

III П32 - Прерада меса 

(теорија) 
Наставник 

III П32 - Тржиште и 

промет меса 
Наставник 

IV П41 - Технологија меса Наставник 

IV П41 - Технологија меса Наставник 
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(вежбе) 

IV П41 - Технологија меса 

(теорија) 
Наставник 

IV П41 - Технологија 

млека 
Наставник 

IV П41 - Технологија 

млека (вежбе) 
Наставник 

IV П41 - Технологија 

млека (теорија) 
Наставник 

  

IV П41 - Технологија 

прераде воћа и поврћа 
Наставник 

IV П41 - Технологија 

прераде воћа и поврћа 

(вежбе) 

Наставник 

IV П41 - Технологија 

прераде воћа и поврћа 

(теорија) 

Наставник 

IV П41 - Технологија уља 

и биљних масти 
Наставник 

IV П41 - Технологија уља 

и биљних масти (вежбе) 
Наставник 

IV П41 - Технологија уља 

и биљних масти (теорија) 
Наставник 

IV П41 - Технологија 

шећера 
Наставник 

IV П41 - Технологија 

шећера (вежбе) 
Наставник 

IV П41 - Технологија 

шећера (теорија) 
Наставник 

14. Зорица Живковић 

I П12 - Математика Наставник 

одређено 52,50% 

II Д21 - Математика Наставник 

II П22 - Математика Наставник 

II П22 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

III П33 - Математика Наставник 

15. Маријана Живковић-

Дутчак 

I Д11 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

неодређено 

одређено 

90% 

10% 

I Д11 - Историја Наставник 

I П11 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

I П11 - Историја Наставник 

I П12 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

I П12 - Историја Наставник 

I П13 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

I П13 - Историја Наставник 

I Ц12 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

I Ц12 - Историја Наставник 
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I Ц12 - Историја 

(допунски рад) 
Наставник 

II П21 - Историја 

(изборни) 
Наставник 

II П23 - Историја одабране 

теме (изборни) 
Наставник 

II Ц22 - Историја Наставник 

III Д32 - Историја 

(изборни) 
Наставник 

III П32 - Историја 

(изборни) 
Наставник 

16. Мира Зељковић 

I П13 - Заштита биља Наставник 

неодређено 100% 

I П13 - Заштита биља 

(теорија) 
Наставник 

I П13 - Педологија и 

агрохемија 
Наставник 

I П13 - Педологија и 

агрохемија (блок) 
Наставник 

I П13 - Педологија и 

агрохемија (теорија) 
Наставник 

II П23 - Биљна 

производња 1 

Одељењски 

старешина 

II П23 - Биљна 

производња 1 (блок) 

Одељењски 

старешина 

II П23 - Биљна 

производња 1 (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

II П23 - Биљна 

производња 1 (пракса) 

Одељењски 

старешина 

II П23 - Биљна 

производња 1 (теорија) 

Одељењски 

старешина 

II П23 - Заштита биља 
Одељењски 

старешина 

II П23 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

III П33 - Заштита биља Наставник 

III П33 - Наводњавање Наставник 

17. Наташа Илић 
II Д21 - Географија Наставник 

одређено 9 % 
III П32 - Географија Наставник 

18. Милица Јелић 

II П21 - Основи 

прехрамбене технологије 

(вежбе) 

Одељењски 

старешина 

неодређено 

одређено 

73,37% 

27,63% 

II П21 - Технологија воде 

(вежбе) 

Одељењски 

старешина 

II П21 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

II П22 - Здравствена 

безбедност хране 
Наставник 

II П22 - Здравствена 

безбедност хране (вежбе) 
Наставник 

II П22 - Здравствена 

безбедност хране 
Наставник 
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(допунски рад) 

II П22 - Здравствена 

безбедност хране (теорија) 
Наставник 

II П22 - Обрада меса 

(блок) 
Наставник 

III П31 - Микробиологија Наставник 

III П31 - Микробиологија 

(вежбе) 
Наставник 

III П31 - Микробиологија 

(теорија) 
Наставник 

IV П41 - Технологија меса 

(вежбе) 
Наставник 

 

IV П41 - Технологија 

млека (вежбе) 
Наставник 

  

IV П41 - Технологија 

прераде воћа и поврћа 

(вежбе) 

Наставник 

IV П41 - Технологија уља 

и биљних масти (вежбе) 
Наставник 

IV П41 - Технологија 

шећера (вежбе) 
Наставник 

19. Весела Јовановић 

I П11 - Екологија и 

заштита животне средине 
Наставник 

неодређено 40% 

I П13 - Биологија Наставник 

I П13 - Екологија и 

заштита животне средине 
Наставник 

I Ц12 - Биологија Наставник 

II Д21 - Екологија и 

заштита животне средине 
Наставник 

III П32 - Екологија и 

заштита животне средине 
Наставник 

20. Дејан Јукић 

I П11 - Физичко васпитање Наставник 

неодређено 

одређено 

90% 

10% 

I П12 - Физичко васпитање Наставник 

II П21 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

II П22 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

II П23 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

III П31 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

III П33 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

IV П41 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

IV П41 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

IV П43 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

IV П43 - Физичко 

васпитање 
Наставник 
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21. Ђорђе Кесић 

I Д11 - Рачунарство и 

информатика 
Наставник 

одређено 44% 

I Ц12 - Рачунарство и 

информатика 
Наставник 

I Ц12 - Рачунарство и 

информатика (допунски 

рад) 

Наставник 

III Д32 - Математика Наставник 
  

22. Даница Ковачевић 

I Ц12 - Метеорологија са 

климатологијом 
Наставник 

неодређено 102% 

I Ц12 - Метеорологија са 

климатологијом (вежбе) 
Наставник 

I Ц12 - Метеорологија са 

климатологијом (теорија) 
Наставник 

II Ц22 - Техничко цртање 

са нацртном геометријом 
Наставник 

III Ц32 - Гајење шума Наставник 

III Ц32 - Гајење шума 

(вежбе) 
Наставник 

III Ц32 - Гајење шума 

(теорија) 
Наставник 

III Ц32 - Геодезија Наставник 

III Ц32 - Геодезија (вежбе) Наставник 

III Ц32 - Геодезија 

(теорија) 
Наставник 

IV Ц42 - Уређење бујица 
Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - Уређење бујица 

(блок) 

Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - Уређење бујица 

(вежбе) 

Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - Уређење бујица 

(теорија) 

Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - Шумске културе 

и плантаже 

Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - Шумске културе 

и плантаже (блок) 

Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - Шумске културе 

и плантаже (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - Шумске културе 

и плантаже (теорија) 

Одељењски 

старешина 

23. Ивана Ковачевић 

I Д11 - Израда намештаја 
Одељењски 

старешина 

одређено 91,43 % 
I Д11 - ЧОС 

Одељењски 

старешина 

II Д21 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама 

Наставник 
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III Д31 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама 

Наставник 

III Д31 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама (блок) 

Наставник 

III Д31 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама (вежбе) 

Наставник 

III Д31 - Столарски 

поступци 
Наставник 

III П33 - Биљна 

производња 2 (блок) 
Наставник 

  

 

 
 

 

24. Драгана Костић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Ц12 - Метеорологија са 

климатологијом (блок) 
Наставник 

неодређено 100% 

I Ц12 - Педологија са 

геологијом (блок) 
Наставник 

I Ц12 - Шумска ботаника Наставник 

I Ц12 - Шумска ботаника 

(блок) 
Наставник 

I Ц12 - Шумска ботаника 

(вежбе) 
Наставник 

I Ц12 - Шумска ботаника 

(теорија) 
Наставник 

II Ц22 - Дендрологија са 

фитоценологијом 
Наставник 

II Ц22 - Дендрологија са 

фитоценологијом (блок) 
Наставник 

II Ц22 - Дендрологија са 

фитоценологијом (вежбе) 
Наставник 

II Ц22 - Дендрологија са 

фитоценологијом (теорија) 
Наставник 

II Ц22 - Исхрана биља Наставник 

II Ц22 - Исхрана биља 

(вежбе) 
Наставник 

II Ц22 - Исхрана биља 

(теорија) 
Наставник 

III Ц32 - Гајење шума 

(блок) 

Одељењски 

старешина 

III Ц32 - Геодезија (блок) 
Одељењски 

старешина 

III Ц32 - Дендрометрија 
Одељењски 

старешина 

III Ц32 - Дендрометрија 

(блок) 

Одељењски 

старешина 

III Ц32 - Дендрометрија 

(вежбе) 

Одељењски 

старешина 

III Ц32 - Дендрометрија 

(теорија) 

Одељењски 

старешина 

III Ц32 - Заштита шума 

(блок) 

Одељењски 

старешина 
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III Ц32 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - Искоришћавање 

шума 
Наставник 

IV Ц42 - Искоришћавање 

шума (блок) 
Наставник 

IV Ц42 - Искоришћавање 

шума (вежбе) 
Наставник 

IV Ц42 - Искоришћавање 

шума (теорија) 
Наставник 

25. Марина Курсулић 
II Д21 - Израда намештаја Наставник 

одређено 87% 
III Д32 - Столарство Наставник 

26. Вера Лалић 

I П11 - Рачунарство и 

информатика 
Наставник 

неодређено 50% 

I П12 - Рачунарство и 

информатика 

Одељењски 

старешина 

I П12 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

I П13 - Рачунарство и 

информатика 
Наставник 

27. Драгана Лалић 

II Д21 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

одређено 10% 
II Ц22 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

IV Д42 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

28. Весна Лемајић 
I Д11 - Ликовна култура Наставник 

неодређено 9,70% 
II Ц22 - Ликовна култура Наставник 

29. Наташа Лончаревић 

I П11 - Математика 
Одељењски 

старешина 

неодређено 100% 

I П11 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

I П13 - Математика Наставник 

II П21 - Математика Наставник 

II П23 - Математика Наставник 

III П31 - Математика Наставник 

III П32 - Математика Наставник 

IV П41 - Математика Наставник 

IV П43 - Математика Наставник 

30. Зорица Лукић 

II П22 - Основе 

угоститељства (допунски 

рад) 

Наставник 

неодређено 60% 

II П22 - Основе 

угоститељства (изборни) 
Наставник 

III П32 - Предузетништво Наставник 

IV П41 - Основе туризма 

(изборни) 
Наставник 

IV П41 - Предузетништво Наставник 

IV П43 - Предузетништво Наставник 

31. Милана Лукић I П12 - Сировине у Наставник неодређено 100% 
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месарству 

I П12 - Сировине у 

месарству (теорија) 
Наставник 

II П22 - Обрада меса Наставник 

II П22 - Обрада меса 

(допунски рад) 
Наставник 

II П22 - Обрада меса 

(теорија) 
Наставник 

II П22 - Објекти и опрема 

у месарству 
Наставник 

II П22 - Објекти и опрема 

у месарству (допунски 

рад) 

Наставник 

III П32 - Прерада меса 

(блок) 
Наставник 

III П32 - Прерада меса 

(пракса) 
Наставник 

IV П41 - Технологија меса 

(блок) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

млека (блок) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

прераде воћа и поврћа 

(блок) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија уља 

и биљних масти (блок) 

Одељењски 

старешина 

 

IV П41 - Технологија 

шећера (блок) 

Одељењски 

старешина 
  

IV П41 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

 

 

 

 
32. Жељка Малбашић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I П11 - Исхрана људи Наставник 

неодређено 100% 

I П12 - Исхрана људи Наставник 

II П21 - Основи 

прехрамбене технологије 
Наставник 

II П21 - Основи 

прехрамбене технологије 

(теорија) 

Наставник 

II П21 - Технологија воде Наставник 

II П21 - Технологија воде 

(теорија) 
Наставник 

III П31 - Ензимологија 
Одељењски 

старешина 

III П31 - Кварење и 

конзервисање 

Одељењски 

старешина 

III П31 - Кварење и 

конзервисање (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

III П31 - Кварење и 

конзервисање (теорија) 

Одељењски 

старешина 

III П31 - Технологија 

кондиторских производа 

Одељењски 

старешина 

III П31 - Технологија Одељењски 
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кондиторских производа 

(вежбе) 

старешина 

III П31 - Технологија 

кондиторских производа 

(теорија) 

Одељењски 

старешина 

III П31 - Технологија 

млинарства 

Одељењски 

старешина 

III П31 - Технологија 

млинарства (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

III П31 - Технологија 

млинарства (теорија) 

Одељењски 

старешина 

III П31 - Технологија 

скроба 

Одељењски 

старешина 

III П31 - Технологија 

скроба (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

III П31 - Технологија 

скроба (теорија) 

Одељењски 

старешина 

III П31 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

IV П41 - Контрола 

квалитета у прехрамбеној 

индустрији 

Наставник 

IV П41 - Контрола 

квалитета у прехрамбеној 

индустрији (вежбе) 

Наставник 

IV П41 - Контрола 

квалитета у прехрамбеној 

индустрији (теорија) 

Наставник 

33. Милијан Мамлић 

I П13 - Пољопривредна 

техника (блок) 
Наставник 

одређено 90,47 % 

II П23 - Професионална 

пракса 
Наставник 

III Д31 - Израда намештаја Наставник 

III Д32 - Дрвне 

конструкције (блок) 
Наставник 

III Д32 - Израда 

прототипова и модела 
Наставник 

III Д32 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(блок) 

Наставник 

IV Д42 - Дрвне 

конструкције (блок) 
Наставник 

IV Д42 - Израда 

прототипова и модела 
Наставник 

IV Д42 - Цртање, простор 

и облик (изборни) 
Наставник 

34. Дарко Марковац 

III Д31 - Социологија са 

правима грађана 
Наставник 

неодређено 26,57% III П32 - Социологија са 

правима грађана 
Наставник 

IV Д42 - Социологија са Наставник 
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правима грађана 

IV П41 - Социологија са 

правима грађана 
Наставник 

 
IV Ц42 - Филозофија Наставник   

35. Ана Мартиновић 

I П11 - Физика Наставник 

одређено 20% 

I П12 - Физика Наставник 

I П13 - Физика Наставник 

I Ц12 - Физика Наставник 

I Ц12 - Физика (допунски 

рад) 
Наставник 

II П21 - Физика Наставник 

III П32 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

 

 

 

 
36. Јелена Миленковић 

 

 

 

 

 

 

I Д11 - Техничко цртање Наставник 

неодређено 50% 

II Д21 - Организација рада Наставник 

II Ц22 - Производња 

садног материјала 
Наставник 

II Ц22 - Производња 

садног материјала (блок) 
Наставник 

II Ц22 - Производња 

садног материјала (вежбе) 
Наставник 

II Ц22 - Производња 

садног материјала 

(теорија) 

Наставник 

IV Д42 - Предузетништво Наставник 

37. Берина Миловић 

I П11 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

неодређено 

одређено 

17,57% 

10% 

II П21 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

II П22 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

II П23 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

III П31 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

III П32 - Грађанско 

васпитање (обавезни 

изборни) 

Наставник 

III П33 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

38. Тамара Милошевић 

IV П43 - Социологија са 

правима грађана 
Наставник 

одређено 13,71% 
IV Ц42 - Устав и права 

грађана 
Наставник 

39. Стана Миљевић 

I Ц12 - Метеорологија са 

климатологијом (блок) 

Одељењски 

старешина 

неодређено 100% 
I Ц12 - Педологија са 

геологијом 

Одељењски 

старешина 

I Ц12 - Педологија са 

геологијом (блок) 

Одељењски 

старешина 
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I Ц12 - Педологија са 

геологијом (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

I Ц12 - Педологија са 

геологијом (теорија) 

Одељењски 

старешина 

I Ц12 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

I Ц12 - Шумска ботаника 

(блок) 

Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Анатомија и 

својства дрвета 
Наставник 

II Ц22 - Анатомија и 

својства дрвета (вежбе) 
Наставник 

II Ц22 - Анатомија и 

својства дрвета (теорија) 
Наставник 

III Ц32 - Алати и 

механизација у шумарству 

(блок) 

Наставник 

III Ц32 - Гајење шума 

(блок) 
Наставник 

III Ц32 - Геодезија (блок) Наставник 

III Ц32 - Дендрометрија 

(блок) 
Наставник 

III Ц32 - Заштита шума Наставник 

III Ц32 - Заштита шума 

(блок) 
Наставник 

III Ц32 - Заштита шума 

(вежбе) 
Наставник 

III Ц32 - Заштита шума 

(теорија) 
Наставник 

III Ц32 - Ловство (блок) Наставник 

IV Ц42 - Економика и 

организација у шумарству 
Наставник 

IV Ц42 - Заштита шума Наставник 

IV Ц42 - Заштита шума 

(блок) 
Наставник 

IV Ц42 - Заштита шума 

(вежбе) 
Наставник 

IV Ц42 - Заштита шума 

(теорија) 
Наставник 

40. Фрањо Молнар 

 

III Д32 - Дизајн Наставник 

неодређено 100% 

III Д32 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 
Наставник 

III Д32 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(блок) 

Наставник 

III Д32 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(вежбе) 

Наставник 

III Д32 - Рачунарска 

графика 
Наставник 

IV Д42 - Дрвне Наставник 
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конструкције 

IV Д42 - Дрвне 

конструкције (блок) 
Наставник 

IV Д42 - Дрвне 

конструкције (вежбе) 
Наставник 

IV Д42 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(блок) 

Наставник 

IV Д42 - Рачунарска 

графика 
Наставник 

41. Ивана Николић III Ц32 - Социологија Наставник неодређено 10% 

 

 

42. Небојша Огњеновић 

 

 

 

 

 

II Д21 - Конструкције 

намештаја 
Наставник 

неодређено 100% 

III Д31 - Конструкције 

намештаја (блок) 
Наставник 

III Д32 - Столарство Наставник 

III Д32 - Финална обрада 

дрвета 
Наставник 

III Д32 - Финална обрада 

дрвета (вежбе) 
Наставник 

III Д32 - Финална обрада 

дрвета (теорија) 
Наставник 

IV Д42 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 
Наставник 

IV Д42 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(вежбе) 

Наставник 

43. Татјана Пашић 

I П13 - Професионална 

пракса 

Одељењски 

старешина 

неодређено 100 % 

I П13 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

IV П43 - Пољопривредна 

техника 
Наставник 

IV П43 - Пољопривредна 

техника (вежбе) 
Наставник 

IV П43 - Пољопривредна 

техника (теорија) 
Наставник 

IV П43 - Сточарска 

производња 
Наставник 

IV П43 - Сточарска 

производња (блок) 
Наставник 

IV П43 - Сточарска 

производња (вежбе) 
Наставник 

IV П43 - Сточарска 

производња (пракса) 
Наставник 

IV П43 - Сточарска 

производња (теорија) 
Наставник 

44. Сања Плавшић 

I П13 - Заштита биља 

(блок) 
Наставник 

одређено 100% 
I П13 - Педологија и 

агрохемија (блок) 
Наставник 



 

27 

 

I П13 - Професионална 

пракса 
Наставник 

III П33 - Биљна 

производња 2 (пракса) 

Одељењски 

старешина 

III П33 - Заштита биља 
Одељењски 

старешина 

III П33 - Пољопривредна 

техника 

Одељењски 

старешина 

III П33 - Пољопривредна 

техника (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

III П33 - Пољопривредна 

техника (теорија) 

Одељењски 

старешина 

III П33 - Професионална 

пракса 

Одељењски 

старешина 

 

III П33 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

  
IV П43 - Сточарска 

производња (блок) 
Наставник 

IV П43 - Сточарска 

производња (пракса) 
Наставник 

45. Снежана Подгорица I Ц12 - Музичка уметност Наставник неодређено 5% 

46. Драган Секулић 

I П13 - Заштита биља 

(блок) 
Наставник 

неодређено 100% 

I П13 - Пољопривредна 

техника 
Наставник 

I П13 - Пољопривредна 

техника (блок) 
Наставник 

I П13 - Пољопривредна 

техника (теорија) 
Наставник 

II П23 - Пољопривредна 

техника 
Наставник 

II П23 - Пољопривредна 

техника (блок) 
Наставник 

II П23 - Пољопривредна 

техника (вежбе) 
Наставник 

II П23 - Пољопривредна 

техника (пракса) 
Наставник 

II П23 - Пољопривредна 

техника (теорија) 
Наставник 

III П33 - Биљна 

производња 2 
Наставник 

III П33 - Биљна 

производња 2 (блок) 
Наставник 

III П33 - Биљна 

производња 2 (вежбе) 
Наставник 

III П33 - Биљна 

производња 2 (пракса) 
Наставник 

III П33 - Биљна 

производња 2 (теорија) 
Наставник 

 I П11 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник неодређено 100% 
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47. Снежана Секулић 

 

 

 

 

 

I П12 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

I П13 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

II П22 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

II П22 - Енглески језик (1. 

страни језик) (допунски 

рад) 

Наставник 

II П23 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

III П31 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

III П32 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

III П33 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

IV П41 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

IV П43 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

48. Татјана Симеуновић 

I П13 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

неодређено 100% 

II Д21 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

II П22 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

II П22 - Српски језик и 

књижевност (допунски 

рад) 

Наставник 

III Д32 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

III Д32 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

III П33 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

IV Д42 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

IV П43 - Српски језик и 

књижевност 

Одељењски 

старешина 

IV П43 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

49. Горан Симић 

II Д21 - Израда намештаја Наставник 

одређено 100% 

III Д32 - Израда 

прототипова и модела 
Наставник 

III Д32 - Столарство Наставник 

IV Д42 - Израда 

прототипова и модела 
Наставник 

50. Гордана Станишић 

I П11 - Технике рада у 

лабораторији 
Наставник 

неодређено 100% 

I П12 - Операције и Наставник 
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мерења у месарству 

I П12 - Операције и 

мерења у месарству 

(вежбе) 

Наставник 

I П12 - Операције и 

мерења у месарству 

(теорија) 

Наставник 

II П21 - Технолошке 

операције 
Наставник 

II П21 - Технолошке 

операције (вежбе) 
Наставник 

II П21 - Технолошке 

операције (теорија) 
Наставник 

III Д31 - Помоћни 

материјали (изборни) 
Наставник 

III П31 - Кварење и 

конзервисање (блок) 
Наставник 

III П31 - Технологија 

кондиторских производа 

(блок) 

Наставник 

III П31 - Технологија 

млинарства (блок) 
Наставник 

III П31 - Технологија 

скроба (блок) 
Наставник 

III П31 - Технолошке 

операције (вежбе) 
Наставник 

 

 

 

51. Јелена Станковић 

 

 

 

 

 

 

 

I Д11 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

неодређено 100% 

I Ц12 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

I Ц12 - Енглески језик (1. 

страни језик) (допунски 

рад) 

Наставник 

II Д21 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

II П21 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

II Ц22 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

III Д31 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

III Д32 - Енглески језик (1. 

страни језик) 

Одељењски 

старешина 

III Д32 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

III Ц32 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

IV Д42 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 

IV Ц42 - Енглески језик (1. 

страни језик) 
Наставник 
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52. Снежана Стојковић 

I П11 - Хемија (вежбе) Наставник 

неодређено 100% 

I П13 - Хемија Наставник 

I Ц12 - Хемија Наставник 

I Ц12 - Хемија (допунски 

рад) 
Наставник 

II П21 - Аналитичка 

хемија 
Наставник 

II П21 - Аналитичка 

хемија (теорија) 
Наставник 

II П21 - Основи 

прехрамбене технологије 

(блок) 

Наставник 

II П21 - Технологија воде 

(блок) 
Наставник 

II П21 - Хемија Наставник 

II П21 - Хемија (вежбе) Наставник 

II П21 - Хемија (теорија) Наставник 

II П22 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

II П23 - Хемија Наставник 

II Ц22 - Хемија Наставник 

53. Биљана Теодосић 

I Д11 - Организација рада Наставник 

одређено 103,85% 

III Д31 - Израда намештаја Наставник 

III Д31 - Конструкције 

намештаја (блок) 
Наставник 

III Д31 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама 

Наставник 

III Д31 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама (блок) 

Наставник 

III Д31 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама (вежбе) 

Наставник 

III Д31 - Тапетарски 

поступци 
Наставник 

III Д32 - Дрвне 

конструкције (блок) 
Наставник 

III Д32 - Израда 

прототипова и модела 
Наставник 

IV Д42 - Израда 

прототипова и модела 

Одељењски 

старешина 

IV Д42 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(блок) 

Одељењски 

старешина 

IV Д42 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

54. Милена Ћетковић 

I П11 - Географија Наставник 

неодређено 30% I П13 - Географија Наставник 

I Ц12 - Географија Наставник 
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55. Дејан Цвијетиновић 

I Д11 - Верска настава - 

православни катихизис 

(изборни) 

Наставник 

одређено 62% 

I П11 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

I П12 - Верска настава - 

православни катихизис 

(изборни) 

Наставник 

I П13 - Верска настава - 

православни катихизис 

(изборни) 

Наставник 

I Ц12 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

II Д21 - Верска настава - 

православни катихизис 

(изборни) 

Наставник 

II П21 - Верска настава - 

православни катихизис 

(изборни) 

Наставник 

II П22 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

II П23 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

II Ц22 - Верска настава - 

православни катихизис 

(изборни) 

Наставник 

III Д31 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

III Д32 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

III П31 - Верска настава - 

православни катихизис 

(изборни) 

Наставник 

III П32 - Верска настава - 

православни катихизис 

(обавезни изборни) 

Наставник 

III П33 - Верска настава - 

православни катихизис 

(изборни) 

Наставник 

III Ц32 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

IV Д42 - Верска настава - 

православни катихизис 

(изборни) 

Наставник 

IV П41 - Верска настава - 

православни катихизис 

(изборни) 

Наставник 

IV П43 - Верска настава - 

православни катихизис 

(изборни) 

Наставник 

IV Ц42 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 
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3.6.3. Списак нестручно заступљених наставника: 

 

Наставник Наставни предмет 

(разредно одељење) 

Улога Статус 

запослења 

Проценат 

ангажовања 

1. Наташа Адамовић 

I Д11 - Математика Наставник 

одређено 84,28% 

I Ц12 - Математика Наставник 

I Ц12 - Математика 

(допунски рад) 

Наставник 

II Ц22 - Математика Наставник 

III Д31 - Математика Одељењски 

старешина 

III Д31 - ЧОС Одељењски 

старешина 

III Ц32 - Математика Наставник 

IV Д42 - Математика Наставник 

IV Ц42 - Математика Наставник 

2. Биљана 

Вученовић 

I Д11 - Физика Наставник 
одређено 40% 

II Ц22 - Физика Наставник 

3. Слободан 

Ђорђевић 

III П33 - Професионална 

пракса 
Наставник 

одређено 60,81% 

IV П43 - Пчеларство 

(изборни) 
Наставник 

III Д31 - Предузетништво Наставник 

I Д11 - Израда намештаја Наставник 

4. Марина Курсулић 
II Д21 - Израда намештаја Наставник 

одређено 87% 
III Д32 - Столарство Наставник 

5. Милијан Мамлић 

I П13 - Пољопривредна 

техника (блок) 
Наставник 

одређено 90,47% II П23 - Професионална 

пракса 
Наставник 

III Д31 - Израда намештаја Наставник 

56. Едуард Шпановић 

I П11 - Верска настава - 

католички вјеронаук 

(обавезни изборни) 

Наставник 

одређено 10% 

II П21 - Верска настава - 

католички вјеронаук 

(изборни) 

Наставник 

IV Д42 - Верска настава - 

католички вјеронаук 

(изборни) 

Наставник 

IV Ц42 - Верска настава - 

католички вјеронаук 
Наставник 

Наставника: 56 УКУПНО О=17  
44,72 

         Н=39  
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III Д32 - Дрвне 

конструкције (блок) 
Наставник 

III Д32 - Израда 

прототипова и модела 
Наставник 

III Д32 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(блок) 

Наставник 

IV Д42 - Дрвне 

конструкције (блок) 
Наставник 

IV Д42 - Израда 

прототипова и модела 
Наставник 

IV Д42 - Цртање, простор 

и облик (изборни) 
Наставник 

 

6. Зорица Живковић 

I П12 - Математика Наставник 

одређено 52,50% 

II Д21 - Математика Наставник 

II П22 - Математика Наставник 

II П22 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

III П33 - Математика Наставник 

7. Горан Симић 

II Д21 - Израда намештаја Наставник 

одређено 100 % 

III Д32 - Израда 

прототипова и модела 
Наставник 

III Д32 - Столарство Наставник 

IV Д42 - Израда 

прототипова и модела 
Наставник 

8. Ивана Ковачевић 

I Д11 - Израда намештаја 
Одељењски 

старешина 

одређено 91,43% 

I Д11 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

II Д21 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама 

Наставник 

III Д31 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама 

Наставник 

III Д31 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама (блок) 

Наставник 

III Д31 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама (вежбе) 

Наставник 

III Д31 - Столарски 

поступци 
Наставник 

III П33 - Биљна 

производња 2 (блок) 
Наставник 

9. Маријана 

Живковић- 

Дутчак 

I Д11 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

одређено 10% 
I П11 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

I П12 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 
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I П13 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

I Ц12 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

10.  Милица Јелић 

II П22 - Здравствена 

безбедност хране 
Наставник 

одређено 27,63% 

II П22 - Здравствена 

безбедност хране (вежбе) 
Наставник 

II П22 - Здравствена 

безбедност хране 

(допунски рад) 

Наставник 

II П22 - Здравствена 

безбедност хране (теорија) 
Наставник 

II П22 - Обрада меса 

(блок) 
Наставник 

11. Дејан Јукић IV П41 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

одређено 10% 
IV П43 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

12. Ђорђе Кесић III Д32 - Математика Наставник одређено 14% 
13. Драгана Лалић II Д21 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

одређено 10% 
II Ц22 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

IV Д42 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

14. Берина Миловић II П21 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

одређено 10% 

II П22 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

II П23 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

III П31 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

III П32 - Грађанско 

васпитање (обавезни 

изборни) 

Наставник 

III П33 - Грађанско 

васпитање (изборни) 
Наставник 

15. Дарко Марковац III Д31 - Социологија са 

правима грађана 
Наставник 

одређено 26,43% 

III П32 - Социологија са 

правима грађана 
Наставник 

IV Д42 - Социологија са 

правима грађана 
Наставник 

IV П41 - Социологија са 

правима грађана 
Наставник 

16. Татјана 

Симеуновић 
III Д32 - Грађанско 

васпитање 
Наставник одређено 10% 

Наставника: 16 УКУПНО О= 8 

Н=8 

7,25 норма 
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3.7. Преглед поделе одељењског старешинства 

 
Р

ед
. 
б
р

. 

O
д

ељ
ењ

е 
Образовни профил 

Б
р

.у
ч

ен
и

к
а
 

Одељењски 

старешина 

1. П11 Прехрамбени техничар 19 Наташа Лончаревић 

2. П21 Прехрамбени техничар 26 Милица Јелић 
3. П31 Прехрамбени техничар 22 Жељка Малбашић 
4. П41 Прехрамбени техничар 20 Милана Лукић 
5. П13 Пољопривредни техничар 26 Татјана Пашић 
6. П23 Пољопривредни техничар 11 Мира Зељковић 
7. П33 Пољопривредни техничар 22 Сања Плавшић 
8. П43 Пољопривредни техничар 22 Татјана Симеуновић 
9. П12 Месар 9 Вера Лалић 

10. П22 Месар 10 Снежана Стојковић 
11. П32 Месар 13 Ана Мартиновић 
12. Ц12 Шумарски техничар 30 Стана Миљевић 
13. Ц22 Шумарски техничар 17 Слободан Ђорђевић 
14. Ц32 Шумарски техничар 22 Драгана Костић 
15. Ц42 Шумарски техничар 26 Даница Ковачевић 
16. Д11 Оператер за израду намештаја 15 Ивана Ковачевић 
17. Д21 Оператер за израду намештаја 14 Верица Вукадин 
18. Д31 Оператер за израду намештаја 18 Наташа Адамовић 
19. Д32 Техничар за обликовање намештаја и 

ентеријера 

29 Јелена Станковић 

20. Д42 Техничар за обликовање намештаја и 

ентеријера 

22 Биљана Теодосић 

 

 

4. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 
4.1. Педагошки колегијум 

 

Педагошки колегијум стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног 

рада установе, прати остваривање школског програма, остваривање циљева и стандарда 

постигнућа, развоју компетенција, вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника, 

прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих, предузимају мере за јединствен и усклађен 

рад са ученицима и колегама у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања 

образовно-васпитног рада. Његове надлежности су уређене статутом школе. Педагошки колегијум 

разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора везаним за планирањем и 

организацијом остваривања програма образовања и васпитања и свих активности установе, 

обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег 

вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квлаитета образовно-васпитног 

рада, остваривање развојног плана, сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, 

организацијама и удружењима, пружање подршке у стварању амбијента за остваривање 

предузетничког образовања и предузетничких активности ученика, организацију и инструктивно-

педагошки увид и праћење квалитета образовног-васпитног рада и педагошке праксе и 
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предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних 

сарадника 

 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори 

стручних тимова и стручни сарадници: 

 

1. Биљана Ковачевић, директор 

2. Сања Беднар, педагог, координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

3. Маријана Артуков, председник стручног већа хемијске струке 

4. Дарко Марковац, председник стручног већа друштвених наука 

5. Бранислав Веселиновић, председник стручног већа српског језика и страног језика 

6. Милана Лукић, председник стручног већа прехрамбене струке и координатор Тима за 

каријерно вођење и саветовање ученика 

7. Наташа Лончаревић, председник стручног већа природних наука 

8. Фрања Молнар, председник стручног већа дрвопрерађивачке струке 

9. Валентин Васов, председник стручног већа за физичко васпитање и координатор Тима за 

ваннаставне активности 

10. Татјана Пашић, председник стручног већа пољопривредне струке и координатор Тима за 

реаговање у кризним ситуацијама 

11. Слободан Ђорђевић, председник стручног већа шумарске струке 

12. Зорица Лукић- координатор Тима за инклузивно образовање 

13. Зорица Живковић- координатор Тима за самовредновање 

14. Гордана Станишић- координатор Тима за професионални развој 

15. Јадранка Бенковић- координатор Тима за обезбеђивање квалитета развоја установе 

16. Верица Вукадин- координатор Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

17. Тијана Ждеро-координатор Тима за маркетинг и сајт школе 

18. Биљана Теодосић- координатор Тима за уређење школског простора 

19. Драган Секулић, координатор Тима за борбу против наркоманије 

Директор председава и руководи Педагошким колегијумом.  

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

-Усвајање Плана рада Педагошког 

колегијума – до 15.септембра 

- Организација образовно – васпитног рада 

(распоред часова, подела часова на 

наставнике, план блок наставе, допунске, 

писаних провера знања...) 

- Разматрање извештаја о реализацији 

годишњег плана рада школе за школску 

2019/20. 

- Разматрање извештаја о раду директора за 

школску 2019/20. 

-Анализа стања безбедности за школску 

2019-20. годину 

- Разматрање годишњег плана рада школе за 

школску 2020/21. 

- Разматрање Плана рада директора за 

школску 2020/21. 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови педагошког 

колегијума 
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- Разматрање годишњег програма 

безбедности и заштите за школску 2012/21. 

- Усвајање ИОП-а (по потреби) 

- Дуално образовање- планирање и 

остваривање  

- Критеријуми оцењивања ученика  

- Праћење примене мера заштите здравља 

ученика и запослених и реализације наставе 

 

 

 

 

 

Чланови стручних већа 

 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

- Анализа постигнућа и изостанака ученика 

на крају I класификационог периода 

- Анализа вођења педагошке документације и 

евиденције 

- Анализа Извештаја о обављеном редовном 

годишњем инспекцијском прегледу 

- Праћење и анализа стања безбедности и 

заштите од дискриминације, насиља, 

злостављења и занемаривања 

- Предлог плана уписа за школску 2021-2022. 

годину 

-Мере за унапређивање и усавршавање рада 

наставника и стручних сарадника 

- Праћење примене мера заштите здравља 

ученика и запослених и реализације наставе 

 

 

 

 

 

Чланови педагошког 

колегијума 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

- Анализа постигнућа и изостанака ученика 

на крају II класификационог периода и 

предлог мера за побољшање 

- Анализа постигнућа ученика којима се 

пружа додатна образовна подршка, који 

раде по ИОП-у 
- Анализа блок и практичне наставе на крају 

првог полугодишта 

- Анализа рада стручних органа школе 

(већа и тимова), помоћ у решавању 

могућих тешкоћа у раду, договор о 

даљем раду 

- Анализа рада ученичких организација 

- Анализа професионалног развоја 

наставника  
- Праћење примене мера заштите здравља 

ученика и запослених и реализације наставе 

 

 

 

 

Чланови педагошког 

колегијума  

 

 

 

 

 

 

Председник Ученичког 

парламента 

 

 

 

      

 

       

 

 

 

 

ФЕБРУАР 

Усвајање Извештаја о раду Педагошког 

колегијума за I полугодиште 

-Развијање предузетничког дух, такмичења 

ученика  

- Праћење примене Школског програма 

(реализација плана и програма наставе и 

учења у првом полугодишту) 

- Разматрање Извештаја о реализацији 

Школског развојног плана 

- Разматрање Извештаја о реализацији 

годишњег плана рада школе у првом 

полугодишту 

- Разматрање извештаја о раду директора у 

првом полугодишту 

- Анализа вођења педагошке документације и 

евиденције 

 

 

Чланови Тима за развој 

међупредметних компетенција 

и предузетништва 

 

 

 

Чланови педагошког 

колегијума 
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- Ивештаји координатора Тимова о раду тима 

у првом полугодишту 

-Праћење реализације дуалног образовања  

- Анализа извештаја о реализацији наставе 

(редовне, додатне и допунске) 

- Праћење примене мера заштите здравља 

ученика и запослених и реализације наставе 

 

 

 

 

 

АПРИЛ 

- Анализа постигнућа и изостанака ученика 

на крају III класификационог периода 

- Анализа вођења педагошке документације и 

евиденције 

- Планирање маркетинга школе по основним 

школама  

- Сарадња са представницима локалне 

самоуправе 

- Анализа припремљености за реализацију 

матурских испита 

- Праћење и анализа стања безбедности и 

заштите од дискриминације, насиља, 

злостављења и занемаривања 

- Праћење примене мера заштите здравља 

ученика и запослених и реализације наставе 

 

 

Чланови педагошког 

колегијума 

 

Чланови Тима за маркетинг 

школе 

 

Организатори наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈУН 

- Анализа постигнућа ученика након 

одржаних разредних, поправних и матурских 

испита за ученике завршних разреда  

- Анализа извештаја о реализацији наставе 

(редовне, додатне и допунске) 

- Анализa стања опремљености наставним 

средствима и степена њихове 

искоришћености 

- Анализа података о броју уписаних ученика 

-Систематизација радних места 

-Анализа блок наставе на крају школске 

године 

- Анализа постигнућа и изостанака ученика 

на крају II полугодишта  и предлог мера за 

побољшање 

- Анализа постигнућа ученика којима се 

пружа додатна образовна подршка, који 

раде по ИОП-у 

- Анализа резултата ученика на 

такмичењима 

- Праћење примене мера заштите здравља 

ученика и запослених и реализације наставе 

 

 

 

Чланови педагошког 

колегијума 

 

 

 

 

 

ЈУЛ 

-Анализа уписа ученика у први разред 

школске 2021-2022. године. 

- Израда Годишњег извештаја о раду 

Педагошког колегијума и предлог плана рада 

Педагошког колегијума 

- Разматрање записника и извештаја о раду 

стручних већа  

- Анализа постигнућа ученика након 

одржаних разредних, поправних и допунских 

испита ученика 

- Анализа остварености активности из 

годишњег плана рада школе 

 

 

 

 

Чланови педагошког 

колегијума 
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АВГУСТ 

Разматрање припремљености годишњих и 

месечних планова рада наставника за 

наредну годину 

- Разматрање  извештаја о самовредновању 

- Учешће у изради годишњег плана рада 

- Разматрање извештаја о реализацији 

Школског развојног плана за школску 

2020/21.) и предлог Анекса ШРП-а за 

наредну школску годину уколико се укаже 

потреба 

- Разматрање Записника, Извештаја и 

Планова стручних већа  

- Давање сугестија за израду Плана стручног 

усавршавања 

- Разматрање припремљености школе за 

наредну школску годину 

- Израда плана рада Педагошког колегијума 

за наредну школску годину 

- Мере за унапређивање квалитета 

образовно-васпитног рада 

- Анализа постигнућа и изостанака ученика 

на крају 2020/2021. школске године 

- Анализа реализације наставе  

 

 

 

 

 

Чланови педагошког 

колегијума 

Начини праћења реализације програма рада педагошког колегијума су: извештаји, 

записници, разговор, непосредан увид и инспекцијски преглед, а носиоци праћења су: 

директор, стручни сарадник, руководиоци стручних већа и тимова и просветна инспекција. 

 

4.2.  План и програм рада Наставничког већа 

 

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници, као и координатори практичне наставе 

у средњој стручној школи. Основни задатак Наставничког већа је да иницира и створи програмске, 

организационе, кадровске, материјално-техничке и стручне претпоставке за успешан и савремен 

образовно-васпитни рад. Седнице наставничког већа сазива и њима руководи директор школе. О 

раду наставничког већа води се записник у складу са статутом школе. Записник води Стеван Тир, 

библиотекар.  

Наставничко веће ће своју активност остваривати преко свих стручних органа, и то: 

одељењских већа, стручних већа, одељењског старешине, а периодично ће анализирати рад свих 

стручних органа и предузимати мере на унапређивању активности истих. 

Наставничко веће: 

1) утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског програма и стара се о 

њиховом успешном остваривању; 

2) разматра годишњи план рада  

3)предлаже три  представника из реда запослених у школском одбору 

4) даје мишљење у поступку за  избор директора школе 

5)анализира остварене циљеве и стандарде постигнућа 

6)учествује у организацији образовно-васпитног рада; 

7) разрађује и реализује наставни план; 

8) разматра распоред часова наставе; 

9) разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за унапређивање 

тог рада, а посебно успеха ученика; 

10) предлаже распоред задужења наставника и сарадника у извршавању појединих задатака и 

одељенска старешинства; 

11) сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног деловања 

породице и школе; 
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12) утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план школе; 

13) похваљује и награђује ученике  

14) одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности; 

15) одобрава употребу уџбеника и друге литературе у школи; 

16) утврђује календар школских такмичења; 

17) разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника; 

18) разматра и процењује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива, као и 

наставника и стручних сарадника; 

19) одобрава ученицима одсуство са наставе више од три дана  

20) даје сагласност на упис ванредних ученика и утврђује разлику испита за исте  а на предлог 

стручног већа 

21) одлучује о пријему ученика из других школа и утврђује разлику предмета 

22) врши и друге послове који му законом и општим актом буду стављени у надлежност. 

 

План рада наставничког већа: 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ 

1. ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 
1. Анализа организационо-техничких припрема за почетак рада у наредној школској години: 

1. 1. Припремљеност објеката 8 директор 

2. Постављање организације образовно-васпитног рада 
2.1. Формирање одељења 8 директор 

2.2. Предлагање распореда задужења наставника и 

сарадника у извршавању појединих задатака и 

подела одељењских старешинства 

8, 9 директор, 

педагог, председници 

стручних већа 

2.3. Подела предмета на наставнике 8 стручна већа и чланови 

Наставничког већа 

2.4. Школски календар 8 директор 

2.5. Организација екскурзије-припрема 9, 4 од.старешине, директор, 

родитељи 

2.6. Организација прославе школске славе "Свети 

Сава" 

1 стручно веће срп. језика и 

друштвених наука 

2.7. Организација прославе Дана школе 4 тим 

2.8. Обележавање значајних датума у току школске 

године 

током школске 

године 

наставници, стручни 

сарадници, директор, 

тимови 

2.9. Припрема матуре за ученике завршних разреда 4, 5 , 6 наставници, стручни 

сарадници, директор 

2.10. Разматрање распореда часова наставе 8,9 чланови већа 

2.11. Утврђивање календара школских такмичења 9, 10 наставници, стручни 

сарадници, директор 

2.12. Одлучивање о пријему ученика из других 

школа и утврђује разлику предмета, одобравање 

ученицима одсуство са наставе више од три дана 

током школске 

године 

чланови Наставничког већа 

2.13. Давање сагласности на упис ванредних 

ученика и утврђује разлику испита за исте,  а на 

предлог стручног већа 

током школске 

године 

чланови Наставничког већа 

2. ПЛАНИРАЊЕ РАДА 
1. Разматрање предлога плана рада Наставничког 

већа за школску 2020-2021. годину и усвајање 

извештаја о раду већа за школску 2019-20. годину 

9 директор, педагог, тимови 

2. Месечно планирање послова и радних задатака током школске 

године 
директор, педагог 
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3. Разрада и реализација наставног плана током школске 

године 

наставници, стручни 

сарадници, директор 

4. Разматрање предлога годишњег плана образовно-

васпитног рада и школског програма и старање о 

њиховом успешном остваривању, и других тимова 

у школи 

 

8,9 

 

чланови Наставничког већа 

5. Разматрање предлога за утврђивање ментора за 

праћење рада приправника 

8, 9 стручни сарадници, 

директор, председници 

стручних већа 

6. Утврђивање предлога програма извођења 

екскурзија и предлагање за годишњи план школе 

 

8, 9 

 

чланови Наставничког већа 

3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА 
1. Анализа остварених резултата у протеклој 

школској години (годишњи извештај о раду) 

9 директор, педагог, тимови 

2. Анализа остварених резултата на крају 

класификационих периода у току школске године 
11,1,4, 6 

педагог, директор, 

руководиоци већа 

2.1. Анализирање планираног фонда часова 8 струч.већа и Наст.веће 

2.2. Остваривање наставних и појединачних 

програма, посебно у огледним одељењима 

током школске 

године 
наставници и координатори 

2.3. Анализа рада стручних већа током школске 

године 

Наставничко веће, 

председници стручних већа 

2.4. Анализирање остварених циљева и стандарда 

постигнућа 

током школске 

године 

Наставничко веће 

2.5. Разматрање укупних резултата образовно-

васпитне делатности и одлучивање о мерама за 

унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика 

током школске 

године 

Наставничко веће 

4. УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 
1.Рад на побољшању и унапређивању области 

квалитета за самовредновање рада школе, 

Опремање специјализованих учионица, кабинета, 

лабораторија, школских радионица 

током школске 

године 
Директор, стручна већа 

2. Теоријско познавање појединих педагошких иновација: 

2.1. Интерактивна настава током школске 

године 

директор 

2.2. Развој међупредметних компетенција током школске 

године 

Наставници 

5. МОТИВАЦИЈА И СТИМУЛАЦИЈА УЧЕНИКАУ НАСТАВНОМ РАДУ 
1. Доношење мера за побољшање постигнућа и 

смањење изостанака 

9, 12 директор, педагог 

2. Додела признања ученицима у току и на крају 

школске године, похваљивање и награђивање 

током школске 

године 
Наставничко веће 

3. Сарадња са родитељима ученика и пружање 

помоћи у циљу јединственог васпитног деловања 

породице и школе 

током школске 

године 

одељенске старешине, 

наставници, директор, 

стручни сарадници 

4. Одлучивање о васпитно-дисциплинским мерама 

из своје надлежности 

током школске 

године 
чланови Наставничког већа 

6. ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
1. Упознавање наставника са извршеним 

истраживањима 

током школске 

године 

стручни сарадници 

2. Истраживање узрока неуспеха ученика у 

савладавању наставног програма и изостајања са 

наставе 

3. Истраживање задовољстава ученика наставом и 

школом 

 4. Превенција насиља, посебни ризици и мере  

 заштите као и реаговање у случају када се насиље 

12 

 

 

9, 10 

 

 

 

стручни сарадници  

 

 

стручни сарадници 

 

 

Тим и стручни сарадници 
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деси 

5. Анализе самовредновања кључних области 

планираних за ову школску годину као и извештаји 

Тима за школско развојно планирање 

6. Анализа рада са децом укљученом у план 

инклузивног образовања 

 

 

током године 

 

стручни сарадници и Тим 

8. Тешкоће и конфликти на које ученици наилазе у 

свом раду и учењу 

4 стручни сарадници 

9. Разматрање и процењивање рада одељењских 

већа, одељењских старешина и стручних већа, као и 

наставника и стручних сарадника 

6,8 директор, стручни 

сарадници 

 

Када наставничко веће решава о питању о коме се претходно изјаснио савет родитеља, потребно је 

председнику савета родитеља омогућити присуство на седници. 

 

4.3.  План и програм рада Одељењског већа 

 

 Одељењско веће је стручни орган школе којим руководи одељењски стрешина, а чланови 

су наставници теоријске и практичне наставе који предају у том одељењу.   

Одељењска већа образују се ради организовања и праћења извођења образовно-васпитног рада и 

других питања од интереса за поједина одељења. Седнице одељењског већа се сазивају по 

потреби, а најмање 4 пута у току школске године. У случају спречености одељењског старешине, 

седницу сазива и њоме руководи директор или помоћник директора, без права одлучивања. О раду 

одељенског већа води се записник. У записник се уносе одлуке и закључци, као и резултати 

гласања, издвојена мишљења уколико то захтева члан већа. За свој рад одељењско веће одговара 

наставничком већу 

Одељењско веће има значајне задатке који се односе на наставнике и ученике једног одељења. 

Задаци одељенског већа су планирање васпитних задатака, координација рада наставника у циљу 

постизања јединствених ставова и праћење реализације планираних васпитних задатака. 

Одељењско веће прати и анализира проблеме који се јављају код појединих ученика, али и њихове 

индивидуалне склоности и способности ради правилног планирања ваннаставних и слободних 

активности, као и укључивање ученика у различите активности.  

Одељењско веће: 

1) усклађује рад свих наставника и сарадника који изводе наставу у одељењу;  

2) расправља о настави, слободним активностима ученика и другим облицима образовно-

васпитног рада, о учењу и раду ученика и предузима мере за успешнију наставу и боље резултате 

ученика у учењу и владању;  

3) на предлог наставника утврђује закључну оцену из предмета на основу укупних резултата рада, 

као и оцену из владања;  

4) сарађује са родитељима на решавању образовно-васпитних задатака;  

5) предлаже наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика;  

6) одређује ученике за допунски, додатни и припремни рад и планира учествовање ученика на 

такмичењима;  

7) похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере;  

8) обавља и друге послове по налогу наставничког већа и директора школе. 

 

План рада одељењског већа: 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ 
ДИНАМИКА 

(месец) 
НОСИЛАЦ 

1.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 
1. Израда и усвајање годишњег плана рада 

Одељењског већа за школску 2020/2021. годину и 

9 

 

одељењске старешине 
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извештаја за школску 2019/20. годину 

3. План извођења писмених задатака и контролних 

вежби 
9 предметни наставници 

4. План организовања родитељских састанака и 

садржај њиховог рада 
9 одељењски старешина 

5. Уџбеници за текућу школску годину 9 чланови одељењског већа 

7. Идентификовање ученика за допунску и додатну 

наставу и израда ИОП-а 10, 12, 4, 5 

одељењски старешина и 

предметни наставници, Тим 

за инклузивно образовање 

8. Праћење реализације наставе током школске 

године 
одељењски старешина 

9. Организовање поправних, допунских, разредних и 

матурских испита 
1, 4, 5, 6, 8 

одељењско веће, стручни 

сарадници 

2. ВАСПИТНО ДЕЛОВАЊЕ И МОРАЛНО ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА 
1. Анализа односа ученика према раду, предметима 

и нормама живота и рада у школи 

2 
предметни наставници 

2. Инклузивно образовање, као и рад са ученицима 

из осетљивих група 

током школске 

године 
Тим за инклузивно 

образовање 

3. Укључивање ученика у рад секција и других 

ваннаставних активности 

током школске 

године 
одељењски старешина и 

предметни наставници 

4. Укључивање ученика у реализацију радионица, 

предавања 

током школске 

године 

одељењски старешина и 

предметни наставници, 

стручни сарадници 

3. ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА 
1. Анализа успеха ученика на крају сваког 

класификационог периода и на крају школске 

године 

11,1,4,6, 8 одељењско веће 

2. Уједначавање критеријума оцењивања током школске 

године 
стручна већа 

3. Праћење оцењивања и постигнућа ученика током школске 

године 
одељењски старешина 

4. Изостанци и васпитно-дисциплинске мере током школске 

године 
одељењски старешина  

5. Анализа рада и резултата допунске и додатне 

наставе; секција и других ваннаставних активности 

(мере за побољшање рада) 

током школске 

године 
одељењско веће 

6. Анализа ефикасности предузетих мера за 

побољшање успеха и владања 

11,1,4,6 одељењско веће 

4.  УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 
1. Увођење иновација у наставу-гугл учионица током школске 

године 
предметни наставници 

2. Мере за побољшање постигнућа и смањење 

изостанака ученика 

током школске 

године 
одељењски старешина и 

предметни насатвници 
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4.4. План рада стручних већа за области предмета 

 

Чланови стручних већа за област предмета  су наставници истих или сродних предмета, а 

његовим радом руководе председници већа. Садржај рада стручних већа могу да се сврстају у 

следеће групе активности: 

1. планирање и програмирање рада стручних већа за области предмета 

2. организационо- техничка питања 

3. реализација образовно- васпитног рада 

4. ваннаставне активности 

5. сарадња са: другим стручним већима, стручним сарадницима, стручним друштвима, 

факултетима, предузећима и установама 

6. стручно усавршавање: 

 ужестручно усавршавање 

 дидактичко-методичко усавршавање 

 опште педагошко-психолошко усавршавање 

7. аналитичко-истраживачки рад: 

1. истраживање узрока неуспеха у савладавању одређених садржаја програма 

 организовање огледа 

8. праћење резултата рада: 

 израда периодичних извештаја о оствареним резултатима у појединим облицима образовно-

васпитног рада 

 давање критичких осврта на рад стручних већа и предлагање мера за унапређивање њихове 

програмске оријентације. 

Стручно веће обавља следеће послове: 

1) утврђује план рада и подноси извештаје о његовом остваривању; 

2) припрема предлог директору за поделу предмета на наставнике за наредну школску годину; 

3) припрема основе годишњег плана рада; 

4) утврђује распоред остваривања наставних тема и наставних јединица и врши усаглашавање 

остваривања наставних садржаја предмета; 

5) утврђује облике, методе и средства коришћења одговарајуће школске опреме и наставних 

средстава; 

6) предлаже примену нових метода и начина извођења наставе; 

7) прати остваривање програма образовања и васпитања; 

8) анализује уџбеничку и приручну литературу; 

9) предлаже чланове испитних комисија; 

У школи постоји стручно веће: 
1. за српски језик и стране језике 

2. за физичко васпитање 

3. хемијске струке 

4. друштвених наука ( историја, филозофија, правна група предмета, географија, социологија,    

грађанско,верска, ликовно, музичко, економска  група предмета) 

5. прехрамбене струке 

6. природних наука ( математика, физика, информатика) 

7. пољопривредне струке 

8. шумарске струке 

9. дрвопрерађивачке струке 
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4.4.1. План рада стручног већа за физичко васпитање 

 

Основни облици образовно- васпитног рада: 

 редовна настава; ваннаставне активности, секције; рекреација чланова колектива; сарадња 

са спортским клубовима, другим школама; такмичења, кросеви 

Планирано је реализација састанака следећим садржајима: 

 планирање и програмирање, изборни програми 

 провера знања, тестирања 

 критеријум оцењивања,  

 стручно усавршавање, семинари, литература 

 побољшање и стварање услова за рад 

 разрада 40-очасове радне недеље 

Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља 

и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, школа ће у оквиру школског 

програма, поред наставе реализовати и програм школског спорта, секције. 

Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељенска такмичења и припреме за 

такмичење. поводом Дана школе и Дана девојчица организоваће се и турнири у различитим 

спортовима.  

Стручни актив сарађује и са локалним спортским организацијама( клубовима) и градском 

канцеларијом  за спорт и младе.   

План рада стручног већа за област предмета физичко васпитање: 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

1. Формирање стручног већа 

2. Подела часова, фонд, распоред 

3. Кућни ред – правила понашања, питање 

хигијене у сали 

4. Изборни део програма - анкета - спортске 

игре 

5. Провера здравственог статуса ученика, 

иницијано тестирање 

6. Усвајање коначне верзије годишњег плана 

рада стручног већа и извештаја о раду већа 

7. Усвајање плана и извештаја о стручном 

усавршавању стручног већа 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

Стручно веће, Руководилац 

8. Припрема за јесењи крос 

9. Провера знања на почетку школске године, 

тестирање физичких способности 

Октобар 

Руководилац 

Стручно веће 

 

10. Питања оцењивања, критеријум, компоненте 

11. Учествовање на уличним тркама града 

12. Анализа постигнућа на крају 1. 

класификационог периода и мере за 

побољшање 

13. Школски турнир у стоном тенису 

1. Предлог плана уписа ученика за наредну 

школску годину 2020/21.. 

Новембар 

Стручно веће 

 

14. Анализа постигнућа ученика на крају првог 

полугодишта и мере за побољшање 

15. Анкета-заинтересованост ученика за 

текући план рада у школској години 

Јануар 

Стручно веће 

16. Такмичења, турнири - школско, општинско 

17. Пролећни крос РТС-а 

Април 

22. и 25. април 

Стручно веће 
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18. Учешће у организацији Дана школе, Дана 

девојчица 

19. Завршна мерења, тестирања (3. и 4. разред) Мај Стручно веће 

20. Анализа извештаја о раду 

21. Предлог плана и програма 
Јун 

Стручно веће 

Руководилац 

22. Израда месечних (септембар)  и годишњих 

планова рада 

23. Израда плана рада стручног већа, плана 

стручног усавршавања стручног већа за 

наредну школску годину. 

24. Израда извештаја о раду стручног већа, 

извештаја о стручном усавршавања стручног 

већа за претходну школску годину школску 

годину. 

Август 

Стручно веће 

 

25. Предлог набавке опреме 

26. Стручно усавршавање, екстерно и интерно 

27. Организација рекреативне настава за 

професоре 

28. Израда месечних планова рада за предмете 

Током школске године 

 

 

Стручно веће 

 

 

Чланови стручног већа: Валентин Васов и Дејан Јукић. 

 

Председник стручног већа: 

                                                                                                                           Валентин Васов, професор 

 

4.4.2. План рада стручног већа хемијске струке 

 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

1.Усвајање коначне верзије годишњег плана 

и програма стручног већа. 

2.Решавање организационо техничких 

питања ,набавка учила, ,распоред 

лабораторија итд 

3.Израда месечних и годишњих планова 

4.Израда распореда за блок наставу. 

5.Договор око узајамних посета часовима. 

6.Усклађивање садржаја часова стручних 

предмета 

7.Прелог плана уписа ученика за наредну 

школску годину 2019./2020. 

8.Посета сроднимм факултетима. 

9.Избор уџбеника и литературе 

10.Присуство стручним скуповима и 

семинарима као и стручним предавањима у 

установи. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9: 

Септембар 

 

10.Током школске 

године 

Стручно веће 
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1.Утврђивање критеријума оцењивања. 

2.Разрада образовних циљева и задатака . 

3.Мотивисање ученика за рад кроз сарадњу 

са стручним сарадницима школе 

4.Усвајање плана рада секције „Заштита 

животне средине“. 

5.Учествовање на манифестацијама и 

сајмовима од значаја за образовно –васпитни 

рад.6.Учешће свих чланова стручног већа у 

активностима секције поводом обележавања 

значајних датума из заштите животне 

средине. 

7.Излагање са посећених стучних скупова и 

семинара. 

1,2,4: 

Октобар 

3.Током школске 

године 

5.Током школске 

године 

6.Током школске 

године 

 

 

 7.Септембар -

октобар 

Стручно веће 

 

 

  

7.Чланови стручног већа 

1.Пријава за учешће у изради пројекта „За 

чистије и зеленије школе у Војводини“. 

2.Подела задужења за реализацију 

различитих активности предвиђених планом 

у оквиру пројекта „За чистије и зеленије 

школе у Војводини“ 

3.Анализа постигнућа ученика на првом 

класификационом периоду. 

4.Организовање допунске и додатне 

наставе,израда распореда. 

5.Праћење рада и подршка ученицима из 

осетљивих група ,сарадња са тимом ИОП. 

6.Организивање одласка на „Фестивал науке“ 

у Београду. 

1,2,3,4,6: 

Новембар 

 

5.Током школске 

године 

Стручно веће 

 

6.Снежана Стојковић и 

Маријана Артуков 

1.Примена свих васпитно –образовних мера 

ради побољшања постигнућа ученика 

2.Праћење рада секције 

3.Праћење тока реализације активности из 

пројекта „За зеленије и чисије школе у 

Војводини“ 

4.Слање дописа основним школама с 

предлогом облика сарадње. 

5.Анализа постигнућа ученика на крају првог 

полугодишта,допунска настава. 

1,2,,5: 

Децембар 

3.Децембар-мај 2019. 

4.април 

Стручно веће  

4.Гордана Станишић 

1.Анализа посећености допунске наставе од 

стране ученика и разматрање могућности 

мотивисања ученика за рад. 

2.Анализа постигнућа и даље праћење рада 

ученика из осетљивих група. 

3.утврђивање распореда одржавања 

едукативних радионица у основним школама 

и маркетинга школе. 

1,3: 

Јануар 

 

2.Током школске 

године 

Стручно веће 

3.Гордана Станишић 

1.Бирање области за теме матурских испита. 

2.Сарадња са разредним 

стрешинамазавршних разреда и рад на 

припреми матурског испита. 

 

1,2, 

Фебруар 
Стручно веће 
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1.Информисање о току реализације 

одржавања часова хемије у основним 

школама ,односно одржавања едукативних 

радионица 

2.Праћење рада секције-Извештај о новим 

активностима поводом одржавања значајних 

датума из заштите животне средине. 

3.Планирање и припрема активности за 

прославу Дана школе. 

4.Сарадња са другим стручним већима 

,матичним факултетима и другим 

институцијама. 

 

 

 

 

1,2,3, 

Април 

 

 

 

4.Током школске 

године 

 

 

1.Реализатор 

 

2.Реализатор активности 

 

Стручно веће 

1.Анализа постигнућа ученика на трећем 

класификационом периоду. 

2.Допунска настава-анализа. 

3.Организовање стручних екскурзија по 

плану и програму рада школе 

4.Обележавање дана школе бројним 

активностима. 

1,2,3,4: 

Април 

 

Стручно веће 

 

1.Комплетирање извештаја свих активности 

реализованих у оквирима пројекта „За 

чистије и зеленије школе у Војводини“ 

2.Праћење рада секције 

1,2: 

Мај 

1.Кординатор 

Стручно веће 

1.Анализа постигнућа ученика на крају 

другог полугодишта. 

2.Одржавање допунске и припремне наставе. 

3.Организовање разредних ,поправних и 

матурских испита. 

4.Анализа рада стручног већа. 

5.Прелиминарна подела предмета на 

професоре. 

6.Писање извештаја о стручном 

усавршавању-реализовање активности. 

7.Уређење кабинета 

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

Јун 

Стручно веће 

  

6.Руководилац 

1.Подела предмета на професоре после уписа 

у школу ученика прве године. 
Јул Стручно веће 

1.Организовање разредних ,поправних и 

матурских испита. 

2.Анализа постигнућа ученика на крају 

школске године. 

3.Подела предмета на професоре на основу 

постојећих одељења и броја ученикау њима. 

4.План рада стручног већа за наредну 

школску годину. 

5.Решавање питања опреме,потрошеног 

материјала и рада у лабораторијама. 

 

1,2,3,4,5: 

Август 

 

 

Стручно веће 

Чланови стручног већа: Гордана Станишић, Снежана Стојковић, Јадранка Бенковић, Маријана 

Артуков и Милица Јелић. 
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    Блок настава и вежбе ће реализовати  током  године, а планиране су посете следећим 

предузећима: 
1. Водовод Сремска Митровица 

2. Митрос Сремска Митровица 

3. Пољопривредни институт Сремска Митровица 

4. Засавица 

5. ЈКП Сремска Митровица 

6. Метереолошка станица Сремска Митровица 

7. Фабрика за рециклажу отпада-Суботица, Нови Сад, Вршац, Зрењанин, Београд, Панчево, Сремска 

Митровица 

8. Сајам заштите животне средине 

9. Пречистач отпадних вода у М.Митровици 

10. Регионална депонија „Срем-Мачва“ 

11. Про-пласт Ратић, Сремска Митровица 

Председник стручног већа: 

Маријана Артуков, професор 

4.4.3. План рада стручног већа друштвених наука 

 

Стручно веће чине професори историје, филозофије, правна група предмета, географија, 

социологије, ликовно, музичко, економска група предмета, грађанског васпитања и верске наставе. 

Веће ће радити по усвојеном плану, а на основу упустава о организацији и садржају рада стручних 

већа у средњим школама. 

 

 Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

1. Избор председника стучног већа 
На почетку 

школске године 
Чланови стручног већа 

2. Предлагање поделе предмета – 

часова на наставнике 

На почетку 

школске године 
Чланови стручног већа 

3. Избор уџбеника септембар Чланови стручног већа 

4. Утврђивање основе годишњих и 

оперативних планова рада 
септембар Чланови стручног већа 

5. Израда плана стручног 

усавршавања чланова већа 

На почетку 

школске године 
Чланови стручног већа 

6. Припрема и реализација допунске, 

додатне наставе и наставе на даљину 

Током школске 

године 
Чланови стручног већа 

7. Извештаји са различитих облика 

стручног усавршавања 

Током школске 

године 
Чланови стручног већа 

8. Припрема и реализација угледних и 

огледних часова 

Током школске 

године 
Чланови стручног већа 

9. Корелација наставних садржаја 
Током школске 

године 
Чланови стручног већа 

10. Рад историјске секције 
Током школске 

године 
Маријана Дутчак 

11. Анализа постигнућа ученика 

после сваког класификационог 

периода 

Новембар, 

децембар, 

април, јун 

Чланови стручног већа 

12. Предузимање мера за 

унапређивање наставног рада и 

Током школске 

године 
Чланови стручног већа 
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примену различитих метода наставе у 

учионици и наставе на даљину 

13. Прилагођавање наставних 

садржаја и начина рада за ученике из 

осетљивих група у сарадњи са 

педагошком службом, одељенским 

старешинама, родитељима и 

старатељима 

На почетку и 

током школске 

године 

Чланови стручног већа 

14. Ваннаставне активности чланова 

стручног већа и ученика у следећим 

акцијама: Дан школе-организација 

квиза, уређење учионица, хола школе; 

Отворена врата, презентација школе, 

Свети Сава...у сарадњи са осталим 

стручним већима 

Јануар, април, 

мај 
Чланови стручног већа 

15. Сарадња са културним 

установама: Галерија Лазар 

Возаревић, Музеј Срема, Архив 

Током школске 

године 
Маријана Дутчак 

16. Учешће у акцијама које организује 

локална самоуправа, Канцеларија за 

младе, Здравствени центар, Институт 

за јавно здравље, Црвени крст... 

Током школске 

године 
Чланови стручног већа 

17. Организација и поставка изложбе 

са историјском тематиком, приредба 
Април 2020. Маријана Дутчак 

18. Усаглашавање критеријума 

оцењивања, праћење резултата рада 

ученика током наставе у учионици и 

наставе на даљину 

Током школске 

године 
Чланови стручног већа 

19. Остваривање сарадње са 

педагошко-психолошком службом 

Током школске 

године 
Чланови стручног већа 

20. Међупредметна корелација 
Током школске 

године 
Чланови стручног већа 

21. Анализа рада стручног већа-

сагледати активности које су дале 

добре резултате као и пропусте у раду 

наставе у учионици и наставе на 

даљину 

јун Чланови стручног већа 

22. Годишњи извештај о раду 

стручног већа  
јун Чланови стручног већа 

 

Чланови стручног већа: Маријана Живковић Дутчак, Дарко Марковац, Зорица Лукић, , Наташа 

Илић, Весна Лемајић, Тамара Милошевић, Милена Ћетковић, Драгана Лалић, Дејан Јукић 

Снежана Подгорица, Берина Миловић, Ивана Николић, Дејан Цвијетиновић  - верска настава и 

Едуард Шпановић – католички катихизис. 

Председник стручног већа: 

Дарко Марковац, професор 
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4.4.4. План рада стручног већа за српски језик и страни језик  

 

Стручно веће ће ове школске године посебно радити на осавремењавању и стручном 

усвршавању наставе и наставника, на усаглашавању критеријума оцењивања, метода и облика рада 

кроз усаглашавање оперативних припрема свих наставника. Посебан акценат биће на унапређивању 

наставног процеса и побољшања успеха ученика, набавци стручне литературе и неопходних 

наставних средстава. 

У зависности од потреба и интересовања ученика организоваће се допунска, додатна и 

припремна настава, као и рад секција за енглески језик и драмска секција. Оствариће се неопходна 

сарадња са стручним већима сродних предмета, као и сарадња са позориштем и градском 

библиотеком.  

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

Избор председника и конституисање новог 

Стручног већа за 2019/2020.годину 
Септембар, 2020. Чланови Стручног већа 

Прихватање плана рада стручног већа и 

плана стручног усавршавања за школску 

2019/2020. 

Септембар, 2020. Чланови Стручног већа 

Избор уџбеника на нивоу Стручног већа Септембар,2020.  

Обележавање Европског дана језика 26.09.2020. Чланови стручног већа 

Усаглашавање критеријума оцењивања Септембар, 2020. Чланови Стручног већа 

Договор о извођењу угледних/ огледних 

часова 
Октобар, 2020. Чланови Стручног већа 

Договор о припремању програма за 

Светосавску приредбу 
Октобар , 2020. Драмска секција 

Развијање сарадње међу члановима већа и 

усаглашавање ставова о питањима од 

заједничког интереса 

У току школске 

године 
Чланови Стручног већа 

Припрема ученика за такмичење- Књижевна 

олимпијада 

У току школске 

године, до дана 

такмичења у марту, 

2020. 

Професори књижевности 

Припрема ученика за такмичење- Српски 

језик и језичка култура 

У току школске 

године, до 

такмичења у другој 

половини марта, 

2021. 

Професори књижевности 

Извештавање чланова већа о активностима у 

тимовима чији су чланови, о интерним и 

екстерним усавршавањима којима 

присуствују 

У току школске 

године 
Чланови стручног већа 

Планирана екстерна стручна усавршавања- 

Оцењивање у функцији развоја и учења 

У току школске 

године 
Чланови Стручног већа 

Екстерни семинар: Блог, Инстаграм и 

Фејсбук у настави 

У току школске 

године 
Татјана Симеуновић 

Мобилни телефон у настави- онлајн семинар 
У току школске 

године 
Татјана Симеуновић 

Договор о изради ИОП-а и усаглашавање 

критеријума оцењивања у оквиру већа 
Септембар, 2020. Чланови стручног већа 

Обука за полагање матурског и завршних 

испита по новом закону 

У току школске 

године 

Чланови стручног већа који 

предају у завршним разредима 
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Обележавање Дана Светог Саве 27. 01.2021. 
Татјана Симеуновић, 

Драмска секција 

Такмичење “ Књижевна олимпијада“ 
Прва половина 

марта, 2021. 
Професори књижевности 

Такмичење „Српски језик и језичка култура“ 
Друга половина 

марта, 2021. 
Професори књижевности 

Годишњи зимски  републички семинар за 

књижевност 
Фебруар,2021. Професори књижевности 

Припрема програма за Дан школе Април, 2021. 
Бранислав Веселиновић и 

Данијела Зукић 

Екстерни ,семинар-Језичка култура на 

интернету 

У току школске 

године 
Бранислав Веселиновић 

Интерни семинари у школи 
У току школске 

године 
Чланови стручног већа 

Учешће у маркетингу школе 
У току школске 

године 
Чланови стручног већа 

Сарадња у реализацији школског листа 
У току школске 

године 
Чланови стручног већа 

Посета позоришту 
У току школске 

године 
Чланови стручног већа 

Посета галерији слика 
У току школске 

године 
Чланови стручног већа 

Инклузија по мери детета- семинар 
У току школске 

године 
Јелена Станковић 

Подршка  ученицима са проблемима у учењу 

у школи  и  дому ученика – онлајн семминар 

У току школске 

године 
Татјана Симеуновић 

Организовање тематских изложби ликовних 

радова ученика 

У току школске 

године 
Весна Лемајић 

Мотивација- могућа мисија- екстерни 

семинар 

У току школске 

године 
Јелена Станковић 

Технике учења- екстерни семинар 
У току школске 

године 
Јелена Станковић 

Методологија и садржај рада на часовима 

одељенског старешина- семинар 

У току школске 

године 
Јелена Станковић 

Хумана школа- школа као животна 

заједница-онлајн семинар 

У току школске 

године 
Татјана Симеуновић 

Од квалитетног наставника до успешног и 

задовољног ученика- екстерни семинар 

У току школске 

године 
Јелена Станковић 

Помоћ и подршка ванредним ученицима, 

редовним ученицима који полажу разредне и 

допунске испите 

У току школске 

године 
Чланови стручног већа 

 

Чланови стручног већа:  

 професори српског језика и књижевности: Биљана Девић, Татјана Симеуновић, Берина 

Миловић  и Бранислав Веселиновић 

 професори енглеског: Јелена Станковић и Снежана Секулић  

 професори латинског језика: Слађана Андоновић 

Председник стручног већа: 

Бранислав Веселиновић, професор 
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4.4.5. План рада стручног већа прехрамбене струке 

 

Стручно веће прехрамбене струке као и претходних година својим активностима ће 

настојати да унапреди квалитет наставе и допринесе опремању простора за реализацију стручних 

предмета. У сарадњи са осталим већима и социјалним партнерима из прехрамбене индустрије 

настојаће се на квалитетној реализацији практичне наставе, блок наставе и лабораторијских вежби. 

У складу са расположивим средствима и могућностима школе примениће се методе и технике у 

циљу постизања што бољих циљева и исхода у складу са планом и програмом. 

Као и претходних година, ускладу а могућностима, организоваће се припрема ученика за 

Републичко такмичење производње и прераде хране завршном разреду. Организоваће се изборно 

школско  такмичење из стручних предмета у складу са материјалним средствима школе. 

Стручно веће планира сарадњу са Заједницом прехрамених школа, Министарством 

просвете, и ЗОУВ у циљу успешне реализације планова и програма наставе и учења и националне 

матуре. Кроз различите трибине и предавања обележиће се значајни датуми везани за храну, воду 

и самим тим и струку. Својим активностима допринеће и маркетингу школе. 

 

 

 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

набавка потребних уџбеника и наставног 

материјала прехрамбену струку 

Септембар 2020 стручно веће 

прилагођавање   наставних    садржаја 

могућностима одељења 

током године предметни наставници 

учешће на Пољопривредном сајму и другим 

сајмовима ученика у оквиру вежби и блок 

наставе 

Септембар, октобар 

2020 

Мај 2021 

стручно веће 

опремање кабинета током године стручно веће 

организација рада у кабинетима и 

лабораторијама 

Септембар 2020 стручно веће 

организација вежби и блок наставе Септембар 2020 стручно веће 

сагледавање реализације редовне наставе Септембар 2020 стручно веће 

организација месечних вежби Септембар 2020 стручно веће 

избор ученика у   секције 

и друге облике ваннаставних активности 

Септембар 2020 стручно веће 

учешће у активностима поводом обележавања : 

светског дана хране,светског дана вода 

промоција школе и струке 

Октобар 2020 

Март, април 2021 

стручно веће 

организација присуства чланова стручног већа 

конференцијама и саветовањима прехрамбене 

струке 

током године стручно веће 

остваривање уске сарадње са другим стручним 

већима у школи 

током године стручно веће 

сарадња са стручним већем прераде хране 

прехрамбених школа 

током године стручно веће 

припрема и извођење допунске наставе током године стручно веће 

усаглашавање критеријума оцењивања током године стручно веће 

унапређење образовно васпитног рада у циљу 

побољшања стандарда квалитета 

присуство стручним  предавањима у установи и 

акредитованим семинарима 

током године стручно веће 

организација већа у реализацији матурског и 

завршног испита 

Март  2021 стручно веће 

анализа рада стручног већа током године стручно веће 

  стручно веће 
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припрема ученика за учешће на републичком 

такмичењу из области производње и 

прераде хране 

Март, април, мај 2021 

анализа успеха ученика према предметима 

образовног профила, 

организација матурског и завршног испита 

 

Мај 2021 стручно веће 

учешће на презентацијама 

(маркетинг школе и профила прераде хране) 

Април, мај 2021 стручно веће 

анализа матурског и завршног испита 

 

Јун 2021 стручно веће 

састављање годишњег извештаја рада стручног 

већа и извештаја о стручном усавршавању 

 

Јун 2021 стручно веће 

 

Чланови стручног већа: Милана Лукић , Жељка Малбашић, Тијана Ждеро, Биљана Вученовић, 

Милица Јелић, Гордана Станишић 

Производни погони, установе у којима ће се реализовати блок настава, практична настава  и вежбе 

прехрамбене струке су: 

1. Кланице за прераду меса 

2. Млекаре 

3. Корнапродукт –Сремска Митровица 

4. ЈП „Водовод“ Сремска Митровица 

5. Пекаре 

6. Фабрика шећера Пећинци  

7. Завод за заштиту здравља 

8. Пољопривредни институт  

9. Трговински ланци (Макси, Делезе, Рода, Идеа) 

У складу са планом и програмом организоваће се посете погонима прераде хране који нису 

заступљени у нашој општини (Пећинци, Инђија, Стара Пазова, Београд, Вршац, Зрењанин, Суботица, 

Сомбор, Бечеј, Бачка Паланка, Бачка Топола, Нови Сад, Врбас, Чока, Пожаревац, Свилајнац, Јагодина, 

Ниш....) 

Председник стручног већа: 

Милана Лукић, проф 

 

4.4.6. План рада стручног већа пољопривредне струке 

 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

1.Формирање стручног већа 

2.Усвајање годишњег плана рада стручног већа за 

школску 2020/21. годину и извештаја о раду већа за 

школску  2019/20. годину 

3. Усвајање годишњег плана стручног 

усавршавања чланова стручног већа за шк.2019/20. 

годину и извештаја за претходну школску годину 

4. Набавка уџбеника и наставног материјала за 

пољопривредну струку 

5. Израда плана блок наставе 

6. Усаглашавање критеријума  оцењивања ученика 

7. Иницијално тестирање 

8. Учешће у изради ИОП-а за ученике 

9.Посета пољопривредној школи у Иригу 

Септембар 2020 Стручно веће 
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1.Посета Пољопривредној стручној служби 

2. Унапређење образовно-васпитног рада у циљу 

побољшања стандарда квалитета 

3. Посета привредној јединици „Пролеће“ - КПЗ 

4. Посета приватним пољопривредним 

газдинствима 

5.Анализа постигнућа ученика на крају I 

класификационог периода 

6. Учешће у програму „За чистије и зеленије школе 

у Војводини“ 

Октобар 2020. Стручно веће 

1.Посета Пољопривредног факултета у Новом Саду 

2. Унапређење образовно-васпитног рада у циљу 

побољшања стандарда квалитета 

3. Опремање кабинета 

Новембар 2020. Стручно веће 

1.Праћење рада и понашања ученика 

2.Пружање подршке ученицима из осетљивих група 

3.Реализација допунске наставе 

4. План уписа за школску 2021/2022. годину 

Децембар 2020. Стручно веће 

1.Посета стручних семинара, интерних и 

екстерних семинара, предавањима 

2. Унапређење образовно-васпитног рада 

3. Пружање подршке ученицима из осетљивих 

група 

Јануар 2021. Стручно веће 

1.Посета Музеју хлеба у Попинцима 

2. Сарадња са Пољопривредним факултетом 

3.Посета Високој Пољопривредној школи у Шапцу 

Фебруар 2021. Стручно веће 

1.Сарадња са локалном заједницом. 

Агенцијом за рурални развој града , са 

медијима, туристичком 

организацијом града Сремска 

Митровица-сеоски туризам 

2.Верификација постигнућа ученика на крају III 

класификационог периода школске 2020/2021. 

3. Учешће у програму „За чистије и зеленије школе 

у Војводини“ 

Март 2021. Стручно веће 

1. Прослава значајних датума у школи :  

 Дан школе 

2. Припрема ученика за полагање матурског испита 

Април 2021. Стручно веће 

1.Припрема ученика за полагање матурског испита 

2. Учешће у програму „За чистије и зеленије школе 

у Војводини“ 

Мај 2021. Стручно веће 

1.Сагледавање реализације редовне наставе 

2.Анализа постигнућа ученика на крају  школске 

године 

3.План уписа за школску 2021/2022. годину 

Јун 2021. Стручно веће 

1.Анализа уписа Јул 2021. Стручно веће 

1.Израда годишњег плана рада стручног већа за 

школску 2021/2022. годину и извештаја о раду већа 

за школску 2020/2021. годину 

2.Израда годишњег плана стручног усавршавања 

чланова стручног већа за шк. 2021/22. годину и 

извештаја о стручном усавршавању стручног већа 

3. Избор уџбеника 

Август 2021. Стручно веће 
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Чланови стручног већа: Татјана Пашић, Сања Плавшић, Драган Секулић, Мира Зељковић, 

Милијан Мамлић, Слободан Ђорђевић, Ивана Ковачевић 

Производни погони, установе у којима ће се реализовати блок настава, практична настава 

пољопривредне  струке су: 

1. Пољопривредна јединица „Пролеће“ –КЗП Сремска Митровица 

2. Пољопривредна стручна и саветодавна служба Сремска Митровица 

 

Председник стручног већа: 

Татјана Пашић, професор 

 

4.4.7. План рада стручног већа природних наука 

 

Чланове овог стручног већа чине професори математике, физике и информатике. Свака 

сврсисходна делатност мора имати јасно дефинисане циљеве као идеалне слике жељене будућности 

према којима се тежи и који се желе достићи. Овим планом се дефинишу основни циљеви у оквиру 

основних структура реалних делова рада и то: 

 

Ред. 

број 

Назив активности 

 
Време 

реализације 

Носиоци 

реализације 
1.  Формирање стручног већа септембар Чланови стручног већа 

2.  Усвајање годишњег плана рада и извештаја о раду 

стручног већа 

септембар Чланови стручног већа 

3.  Усвајање плана и извештаја о стручном 

усавршавању стручног већа 

септембар Чланови стручног већа 

4.  Усаглашавање критеријума оцењивања септембар Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 
5.  Упознавање са циљевима и исходима учења за 

сваки предмет 

септембар Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 
6.  Иницијално тестирање ученика септембар Чланови стручног већа 

7.  Усаглашавање садржаја задатака предвиђених за 

први писмени задатак 

септембар Чланови стручног већа 

8.  Израда плана писмених вежби септембар Чланови стручног већа 

9.  План допунске наставе Октобар Чланови стручног већа 

10.  Израда ИОП-а за ученике октобар Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

Тим за инклузију 
11.  Усаглашавање садржаја задатака планираних за 

други писмени задатак 

Децембар Чланови стручног већа 

12.  План уписа за школску 2021/22. годину децембар Чланови стручног већа 

13.  Усаглашавање садржаја задатака планираних за 

трећи писмени задатак 

фебруар Чланови стручног већа 

14.  Усаглашавање садржаја задатака планираних за 

четврти писмени задатак 

Април Чланови стручног већа 

15.  Учешће у маркетингу школе Април Чланови стручног већа 

Представници тимова 

16.  Учешће у завршном испиту у основним школама јун Чланови стручног већа 
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17.  Прелиминарна подела часова на наставнике јун Чланови стручног већа 

18.  Коначна подела часова на наставнике Август Чланови стручног већа 

19.  Састављање годишњег извештаја и плана рада 

стручног већа, стругног усавршавања већа 

Август Чланови стручног већа 

20.  Писање глобалних и оперативних (септембар) 

планова рада за предмете 

Август Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

21.  Избор уџбеника август Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

22.  Прилагођавање рада на часу потребама ученика- 

планирање и одабир различитих метода, техника, 

облика и темпа рада на часу 

Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

23.  Анализа постигнућа ученика на сваком 

класификационом периоду и на крају школске 

године и мере за побољшање  

Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

24.  Константно праћење напретка ученика и 

вредновње у складу са напретком 

Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

25.  Мотивисање ученика за учење Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

26.  Пружање подршке ученицима из осетњивих група Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

27.  Израда и допуна плана стручног усавршавања Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

 

28.  Извођење допунске наставе, додатне и припремне 

наставе 

Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

 

29.  Присуство угледним/огледним часовима Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

30.  Узајамне посете часовима Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

 

31.  Учешће наставника на испитима редовних и 

ванредних кандидата 

Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

32.  Стручно усавршавање, екстерно и интерно Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

Тим за стручно 

усавршавање 

33.  Излагање са посећеног стручног усавршавања на 

стручном већу 

Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

34.  Вођење педагошке документације Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

35.  Рад на електронском дневнику –координатор Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

36.  Писање оперативнх планова за предмете Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

37.  Анализа рада стручног већа Током школске 

године 

Чланови стручног већа 

Чланови стручног већа: 

 професори математике: Наташа Адамовић, Наташа Лончаревић, Зорица Живковић, Ђорђе 

Кесић 

 професори физике: Ана Мартиновић, Биљана Вученовић 

 професори информатике: Вера Лалић, Ђорђе Кесић 

 професори биологије: Нада Владисављевић и Весела Јовановић 

 

 

Председник стручног већа: 

Наташа Лончаревић, професор 
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4.4.8. План рада стручног већа дрвопрерађивачке струке 

 

Циљ плана: 

 

- квалитетна реализација и унапређивање образовно-васпитног процеса 

- систематско развијање дидактичко-методичког рада 

- рационалнија организација материјалних и кадровских потенцијала 

- јачање културне и јавне трансмисије школске институције 

- афирмација струке. 

 

Задаци: 

 

- адекватна информисаност на нивоу струке о свим дидактичко-методичким проблемима у 

припреми и реализацији, вредновању реализације и садржаја наставе и напредовања ученика 

- примена разноврсних наставних облика, метода, средстава и система као и информатичко-

графичка писменост 

- подизање нивоа педагошке стручности наставника 

- уједначавање и подизање критеријума вредновања рада ученика и наставника, развијање 

здравог такмичарског духа и превазилажење слабости нездравог индивидуализма предавачко-

испитивачке наставе 

- садржаје практичне наставе осавременити и прилагодити новим технологијама и учинити да 

њено остваривање буде рационалније, ефикасније и да у пуном смислу речи повећа стандард 

професионалног образовања ученика 

- остваривање сарадње са стручним школама земаља у окружењу 

- планирају се стручне посете фабрикама за прераду дрвета  

- културну и јавну трансмисију школе, актив ће подизати на виши ниво у складу са новим 

концепцијским решењима и програмима образовно-васпитног рада 

- организовати стручне екскурзије ученика 

- организовати, координирати и пратити рад ученика за полагање матурских  испита. 

 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

1. План поделе предмета на наставнике, 

писање планова рада стручног већа и 

извештаја о раду већа. 

8 и 9 месец Чланови Стручног већа 

2. Анализа успеха ученика у 2019/20 и 

анализа рада стручног већа за протеклу 

школску годину 

9 месец Чланови Стручног већа 

3. Анализа уписа у шк.год 2020/21 9 месец Чланови Стручног већа 

4. Анализа рада за прошлу школску 

годину око дуалног образовања 

(Ученици и социјални партнери у 

оквиру привредне коморе) 

9 месец Чланови Стручног већа 

5. Сарадња са социјалним партнерима са 

којима школа има потписане  уговоре у 

оквиру  дуалног образовања. 

 

током целе шк.год Чланови Стручног већа 

6. Континуирано излагање ученичких 

радова –графички,као и модела 

направљених у школској радионици-у 

током целе шк.год Чланови Стручног већа 
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простору школе 

7. Осмислити изложбе и награђивање 

ученика за успешне радове 

8. Набавка материјала за извођење 

практичне наставе-социјални партнери 
током целе шк.год Чланови Стручног већа 

9. Учешће ученика и професора на 

оплемењивању ентеријера и екстеријера 

школе 

10. Са колегама пејзажне струке осмислити 

уређење школског дворишта  

11. Одредити најбоље место за школски 

летњиковац 

 

 

током целе шк.год 
октобар новембар 

Чланови Стручног већа 

12. Израда идејног решења школског 

дворишта (пројекат гинко-сенице) 

13. Рад ученика и професора-израдити 

пројекат 

септембар 

чланови актива дрвопрерађивача и 

пејзажне архитектуре и комисија за 

уређење школског простора 
 

14. Сарадња са Шумарским факултетом 

15. Посета ученика Шумарском факултету  
током целе шк.год Чланови Стручног већа 

16. Учешће у раду Заједнице школа – 

подручја рада „Шумарство и обрада 

дрвета“ 

 

током целе шк.год Чланови Стручног већа 

17. Припрема ученикадрварске струке  за 

републичко такмичење 
током целе шк.год Чланови Стручног већа 

18. Посета Сајму намештаја 

сви чланови актива и ученици 

дрварске струке 

новембар Чланови Стручног већа 

19. Организовање  додатне и допунске 

наставе 

20. Организовање секција 

током целе шк.год Чланови Стручног већа 

21. Посета Сајму запошљавања. 

Представљање школе и ученика 

22. Склапање уговора за запошљавање 

ученика 

23. Израда лауреата за Међународни 

MUSIC FEST 

новембар Чланови Стручног већа 

24. Посета кроз једнодевну екскурзији 

ученика и професора социјалним 

партнерима  

25. Анализа постигнућа на сваком 

класификационом периоду 

током целе шк.год Чланови Стручног већа 

26. Сарадња школе са дугогодишњим 

партнером- фирмом Графисофт- 

представником ArchiCad-a софтвера 

за пројектовање 

27. Организовати такмичење у познавању 

софтвера 

током целе шк.год Чланови Стручног већа 

28. Стручно усавршавање професора у  

ArchiCad-a софтверу за пројектовање 
током целе шк.год Чланови Стручног већа 

29. Израда сајта дрвопрерађивачке струке септембар Чланови Стручног већа 

30. Успостављање сарадње са 

представницима  фирме Биессе – 

склапање уговора о сарадњи и обуци 

септембар-јануар Чланови Стручног већа 
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професора за рад на CNC програмима. 

Обука професора на програму за CNC. 

31. Успостављање сарадње са земљама у 

окружењу. Са средњим школама у 

Постојни и Винковцима. Наставак 

сарадње и заједнички рад на пројектима 

ради добијања средстава од Европских 

фондова. 

током целе шк.год Чланови Стручног већа 

32. Сарадња са Заводом за унапређење 

образовања и васпитања 
током целе шк.год Чланови Стручног већа 

33. Обележавање Дана девојчица 

34. Посета ФАкултетима у Новом Саду 

(ФТН, Факултет примењене уметности) 

април Чланови Стручног већа 

35. Организација школског и републичког 

такмичења 
октобар-мај Чланови Стручног већа 

36. Студијско путовање у земљи и 

окружењу. 

Рад на  унапређењу наставних 

планова и програма 

током целе шк.год Чланови Стручног већа 

37. Учешће на семинарима-  каријерно 

вођење и саветовање ученика. 

38. Примена свих сазнања у школи и 

организовање каријерног кутка  

током целе шк.год Чланови Стручног већа 

39. Учешће на семинарима стручног 

усавршавања. 

 

током целе шк.год Чланови Стручног већа 

40. Сарадња са локалном заједницом 

41. Сарадња са Сирмиум арт-ом 

42. Сарадња са Музејом Срема 

43. Сарадња са НСЗ 

44. Сарадња са Туристичким савезом града 

Сремска Митровица. 

45. Сарадња са Позориштем. 

 

током целе шк.год Чланови Стручног већа 

46. Прослава значајних датума у школи и 

граду 

-школска слава 

-дан школе 

-дан града 

 

током целе шк.год Чланови Стручног већа 

47. Одржавање огледних и угледних часова током целе шк.год Чланови Стручног већа 

48. Сарадња са привредном комором  током целе шк.год Чланови Стручног већа 

49. Проширена делатност школе током целе шк.год Чланови Стручног већа 

50. Маркетинг школе 

51. Представљање школе-посета професора 

и ученика основним школама 

52. Организовање рачунарске секције за 

ученике завршних разреда основних 

школа у нашој школи 

током целе шк.год Чланови Стручног већа 

53. Рад на побољшљњу интерног 

правилника о бодовању чланова актива 
током целе шк.год Чланови Стручног већа 
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*Оријентациони план извођења практичне и блок наставе биће саставни део овог Плана, као прилог. 

 

Чланови стручног већа: Јелена Миленковић, Горан Симић,  Верица Вукадин,  Фрања Молнар, 

Биљана Теодосић,  Милијан Мамлић, Марина Курсулић, Слободан Ђорђевић, Ивана Ковачевић, 

Небојша Огњеновић и наставник практичне наставе- Раковић Марко. 

 

Установе (социјални партнери) у којима ће се реализовати блок настава, практична настава и са 

којима ће се сарађивати у реализацији планираних активности дрвопрерађивачке струке су: 

 

1. „Бореали“ ДОО, Краљевци 

2. „Матис Мебл“, Рума 

3. Столарска радионица „Тик“, Сремска Митровица 

4. „Екос лајн“ ДОО, Сремска Митровица 

5. Столарија „Славик“, Ердевик 

6. СЗР „Храст“, Сремска Митровица 

7. „Fagace wood“ ДОО, Гргуревци 

8. „Ентеро“ ДОО, Нова Пазова 

9. „Ентеријер Јанковић“ ДОО, Нови Сад 

 

Председник стручног већа: 

Фрања Молнар, професор 

 

4.4.9. План рада стручног већа шумарске струке 

 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

Пријем нових ученика у школу-разред Ц12 

Радови у школском расаднику  

Практична настава 

Настава на даљину 

септембар 

 

 

Чланови стручног већа  

Сајам“ЛОРИСТ“-Нови Сад 

Ш.У:“Купиново“ 

Радови у школском расаднику 

Настава на даљину 

октобар 

 

Чланови стручног већа  

Спомен парк-Сремска Митровица 

СРП“ЗАСАВИЦА“ 

Настава на даљину 
новембар 

 

Чланови стручног већа 
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Праћење остваривања плана и програма 

Пружање подршке ученицима из осетљивих 

група 

Учешће у пројектној активности 

Стручно усавршавање (предавање) 

Одржавање наставе на даљину 

Рад у стручном већу 

 

децембар 

 

 

Чланови стручног већа 

Посета Шумском газдинству 

Стручно усавршавање (узајамне посете 

часовима) 

Пружање подршке ученицима из осетљивих 

група 

Настава на даљину 

јануар Чланови стручног већа 

Пребројавање дивљачи у НП“Фрушка гора“ 

Стручно усавршавање (стручни скуп) 

Праћење постигнућа ученика 

Настава на даљину 

Консултације са ванредним кандидатима 

 

фебруар Чланови стручног већа 

Одржавање наставе на даљину 

Радови у школском расаднику 

Практична настава 

Војводинашуме,Србијашуме 

Обележавање Дана шума 

март Чланови стручног већа 

-Одржавање наставе на даљину 

- Дан планете Земље-дан школе 

-радови у школском расаднику 

-рад у стручном активу 

- праћење постигнућа ученика 

-припрема ученика за школска такмичења 

април 

 
Чланови стручног већа 

Посета пољопривредном сајму Нови Сад 

Радови у школском расаднику 

Посета расаднику ГАЈ-Лединци 

Одржавање наставе на даљину 

мај Чланови стручног већа 

Одржавање наставе на даљину 

Припреме за матурске испите 

Консултације са ванредним кандидатима 

јун Чланови стручног већа 

Рад у стручном активу 
јул 

 
Чланови стручног већа 

Чланови стручног већа: Јелена Миленковић, Даница Ковачевић, Стана Миљевић, Миленко 

Вејновић, Драгана Костић, Слободан Ђорђевић. 

Установе у којима ће се реализовати блок настава, практична настава и са којима ће се сарађивати 

у реализацији планираних активности шумарске струке су: 
1. ЈП“ВОЈВОДИНА ШУМЕ“,  

2. ЈП“СРБИЈА ШУМЕ“, 

3. ЈПНП “ФРУШКА ГОРА“, 
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4. СРП“ЗАСАВИЦА“ 

5. ЛОВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ, 

6. СТРЕЛИШТЕ “ЖИВКО РЕЛИЋ-ЗУЦ, СР.МИТРОВИЦА. 
 

 

Председник стручног већа: 

Слободан Ђорђевић, професор 

 

 

 

4.5. План рада одељењског старешине 

 

Одељењски старешина као индивидуални стручни орган задужен је за спровођење плана и 

програма образовно-васпитног рада и остваривања циља и задатака васпитања у одељењу.  

Одељењског старешину на почетку школске године одређује наставничко веће из реда наставника 

који изводе наставу у том одељењу. Планирани су састанци са одељењским старешинама једном 

месечно, по потреби и чешће. Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошко-

инструктивну улогу. 

Одељењски старешина: 

1. обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима и стручним сарадницима који остварују 

наставу у одељењу и усклађује њихов рад; 

2. израђује годишњи, месечни и дневни план рада 

3. остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са родитељима; 

4. остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње; 

5. разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и 

изналази могућности за побољшање успеха ученика; 

6. сарађује са директором, помоћником директора и осталим запосленима у школи, као и са 

субјектима ван школе, ради обављања својих послова; 

7. упознаје ученике са одредбама општих аката школе које се односе на ученике и даје ученицима друге 

информације које су у вези с њиховим правима, обавезама и одговорностима; 

8. сазива родитељске састанке и руководи њима; 

9. прати остваривање наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање 

ученика; 

10. прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке; 

11. одобрава одсуствовање ученицима и одлучује о оправданости њиховог одсуствовања са наставе 

12. издаје похвале и награде ученицима из своје надлежности; 

13. води школску евиденцију ( дневник рада, матичну књигу); 

14. потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства; 

15. руководи радом одељењског већа, потписује његове одлуке и води записник; 

16. предлаже одељењском већу оцене из владања; 

17. упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским мерама за 

неизвршавање радних обавеза; 

18. износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе; 

19. стара се о остваривању ваннаставних активности; 

20. обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење; 

21. учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се о безбедности и дисциплини ученика на 

екскурзијама; 
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22. обавештава родитеље о дисциплинским прекршајима и поступку који се води према ученику и 

доставља им одлуке о дисциплинским мерама које су ученику изречене и изриче укор 

одељењског старешине за лакшу повреду обавезе ученика; 

23. обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима или одлуком директора 

школе стављени у надлежност. 

Одељенски старешина дужан је да подноси извештај о свом раду и раду одељења најмање два пута 

у току полугодишта. 

Посебан акценат рада одељењских старешина у овој школској години биће на:  

 превентивним мерама изостајања ученика са наставе 

 појачаној сарадњи са родитељима 

 израда ИОП-а ако се укаже потреба за истим 

 обавезно на крају првог и трећег класификационог периода, у року од 8 дана, писмено 

обавестити родитеље о постигнутом успеху и владању ученика, изостанцима са наставе 

(обавештење се доставља лично родитељу) 

 превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговање у случају када се 

насиље деси 

 здравствена превенција- примена мера заштите здравља 

План рада одељењског старешине приказан је у табели: 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

• Формирање одељењске заједнице ученика, избор 

председника и благајника 

• Информисање у вези са почетком школске године, 

упознавање са планом и програмом наставе и учења 

• Упознавање ученика са правилима понашања, правима и 

обавезама, као и васпитно-дисциплинској и материјалној 

одговорности, упознавање са Правилником о друштвено-

корисном раду, Правилима понашања у школи и мерама 

заштите здравља ученика 

• Избор два представника одељењске заједнице за Ученички  

парламент и два представника за Савет родитеља  

• упознавање ученика и родитеља са планом реализације 

насатве за школску 2020/21. годину 

• Упознавање ученика завршних разреда са организацијом 

завршног и матурског испита 

• Договарање о нормама понашања у школи и ван ње 

СЕПТЕМБАР 
Одељењски старешина, 

ученици, родитељи 

• Решавање проблема прилагођавања ученика 

• Укључивање ученика у акцију добровољног давања крви 
• Идентификовање ученика из осетљивих група 

• Писање педагошког профила за ученике и израда ИОП-а 

• Припрема података за I класификациони период 

• Анализа постигнућа и изостанака ученика на крају I 

класификациони периода 

ОКТОБАР 

Одељењски старешина, 

ученици, Тима за 

инклузију, додатну 

подршку 

• Како у свакодневном раду користимо уџбенике и додатну 

стручну литературу 

• Развијање личне одговорности код ученика (повратна 

информација од ученика о раду наставника) 

• Укључивање ученика у програм прославе Школске славе 

• Организовање друштвено-корисног рада / уређење 

ентеријера 

НОВЕМБАР 

Одељењски старешина, 

ученици, родитељи, 

наставници 
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• Утврђивање разлога неуспеха из појединих предмета 

• Анализа напредовања ученика који показују слаб успех 

• Припреме за прославу Школске славе 

• Шта треба да знамо о сиди,  полно преносиве болести 

• Анализа рада са ученицима из осетљивих група 

• Како обележавамо значајне личне и породичне датуме 

• Подела ђачких књижица на крају I полугодишта 

• Организација допунске наставе у време зимског распуста 

ДЕЦЕМБАР 

Одељењски старешина, 

ученици, спољни 

едукатори, предметни 

наставници 

• Однос ученик- наставник у нашој школи 

• Прослава Школске славе 

• Анализа постигнућа и изостанака ученика на крају I 

полугодишта, посебно ученика из осетљивих група 

• Анализа рада секција на крају I полугодишта 

•  Реализација допунске наставе-ефекти 

• Организовање допунских испита 

ЈАНУАР  
Одељењски старешина, 

ученици 

• Разговор са ученицима о систему вредности младих и 

моралним нормама 

• Однос младих према раду, учењу и осталим обавезама 

ФЕБРУАР 
Одељењски старешина, 

ученици, 

• Анализа постигнућа и изостанака ученика на крају III 

класификациони периода 

• Шта нам се највише допада у нашој школи, а шта бисмо 

радо променили 

• Организовање акције добровољног давања крви 

МАРТ 
Одељењски старешина, 

ученици, 

• Прослава Дана школе и Дана планете Земље 

• Однос према школској имовини и личним обавезама 

• Мој радни дан, правилно смењивање рада и одмора 

• Куда после средње школе, каријерно информисање ученика 

• Друштвено-корисни рад – уређење зелених површина  

• Организовање допунских испита 

АПРИЛ 
Одељењски старешина, 

ученици,Тим за КВиС 

• Разговор са ученицима о питањима професионалне 

оријентације 

• Анализа изостајања ученика и евидентирање ученика за 

разредни и поправни испит 

• Реализација матурске вечери 

• Анонимна анкета: Када бих ја био одељењски старешина 

• Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове 

средине 

• Организовање разредних и поправних испита, припремне 

наставе  

• Сарадња са библиотекаром ради утврђивања ученика који 

дугују књиге 

МАЈ 

Одељењски старешина, 

ученици,Тим за КВиС, 

библиотекар 

• Анализа часова одељењског старешине, предлози и 

сугестије 

• Разговор са ученицима о њиховим плановима, жељама и 

могућностима у наредном периоду-каријерно информисање 

• Анализа постигнућа ученика на крају 2. полугодишта 

школске 2020/21. године 

• Организација разредних, допунских, поправних, завршних 

и матурских испита 

• Подела сведочанстава и ђачких књижица 

• Упис ученика у наредни разред 

• Реализација матурских испита за завршне разреде 

• Припремна настава и реализација поправних испита за 

завршне разреде 

• Припрема за упис ученика у 1. разред 

• Подела сведочанстава и ђачких књижица 

ЈУН 
Одељењски старешина, 

ученици 
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• Организовање поправних испита, допунских, разредних и 

матурских/завршнихиспита 

• Организовање припремне наставе 

• Подела сведочанстава и ђачких књижица 

• Упис ученика у наредни разред 

АВГУСТ 

Одељењски старешина, 

ученици, организатори 

наставе 

• Развијање позитивног односа према раду, дисциплини, 

осећању дужности,одговорности, дружењу 

• Координација са члановима одељењског већа и свођење 

утисака о ситуацији у одељењу (проблем похађања наставе и 

активног учешћа у редовној, допунској и додатној настави) 

• Праћење реализације програма професионалне оријентације 

и заштите и унапређења здравља ученика 

• Организација систематског прегледа за ученике  

• Проблеми у понашању, разговор о штетности дувана, 

алкохола и наркотика и улога заједнице ученика у сузбијању 

пушења, алкохолизма, наркоманије и осталих негативних 

појава код младих 

• Разговор са ученицима о организованом коришћењу 

слободног времена 

• Упознавање ученика завршних разреда са организацијом и 

начином полагања матурског и завршног испита 

• Мере за побољшање успеха и смањење изостанака ученика 

• Праћење реализације наставе на даљину и здравственог 

стања ученика 

 

 

 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

Одељењски старешина, 

ученици, педагог, 

директор, наставници, Тим 

за КВиС, спољни 

едукатори, здравствени 

центар 

 

5. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

 
5.1. План рада Школског одбора 

 

Орган управљања у школи је школски одбор који обавља послове из своје надлежности без 

накнаде. Орган управљања школе на период од 4 године именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе. Школски одбор има надлежности да:  

1) доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова;  

2) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;  

3) доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештај о њиховом 

остваривању, вредновању и самовредновању;  

4) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;  

5) доноси финансијски план школе, у складу са законом;  

6) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија;  

7) расписује конкурс за избор директора;  

8) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-

васпитног рада;  

9) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом остваривању;  

10) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;  

11) доноси одлуку о проширеној делатности установе;  

12) одлучује о правима и обавезама директора установе;  

13) закључује са директором уговор о међусобним правима и обавезама;  

14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом; 

15) Покреће поступак и доноси одлуке у поступку легализације-озакоњење објеката уз 

прибављање сагласности надлежних органа. 
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Ред. 

бр. 
ОПИС ПОСЛОВА ВРЕМЕ 

1.  Анализа и усвајање Годишњег извештаја о раду школе, 

вредновању и самовредновању, извештај о стручном усавршавању 

 

до 15. 9. 2020. 

2.  Доношење Годишњег плана рада школе,  развојног плана школе, 

школског програма, плана стручног усавршавања запослених 

до 15. 9. 2020. 

3.  Кадровска проблематика током године 

4.  Анализа финансијског стања школе – финансијски план за 

2021/2022. годину 

јануар 

5.  Усвајање завршног рачуна школе 

План уписа редовних ученика за школску 2021/22. год 

фебруар 

6.  Усвајање плана уписа ванредних ученика за наредну школску 

годину, преквалификација, доквалификација  

Септембар 

 

7.  Анализа успеха и изостанака ученика после сваког квартала, 

полугодишта и мере за побољшање успеха и смањење изостанака 

квартално 

8.  Разматрања жалби, односано приговора на решење директора током године 

9.  Инвестициони проблеми током године 

10.  Усаглашавање са променама у складу са законом током године 

11.  Доношење Статута школе, правила понашања у установи и друга 

општа акта  

током године 

12.  Давање сагласности на акт о организацији систематизацији 

послова у школи 

током године 

13.  Закључивање уговора са другим установама током године 

Чланови школског одбора су:  

1. Драган Вулин- представник локалне самоуправе 

2. Ненад Пајић- представник локалне самоуправе 

3. Mилoрaд Mихajлoвић- представник локалне самоуправе 

4. Јадранка Бенковић- професор  

5. Јелена Станковић- професор- председник Школског одбора 

6. Наташа Лончаревић- професор 

7. Moникa Србулoв- родитељ ученика из одељења Ц12 

8. Мирослав Вујковић родитељ ученице из одељења Д42 

9. Тања Станивуковић, родитељ ученика из одељења П33 

10. Душкa Tимић- учeницa 

11. Рaдoвaн Бojкић- учeник  

12. Валентин Васов- представник синдиката 

13. Драган Секулић- представник синдиката 

5.2. План рада директора школе 

 

Директор школе има утврђене задатке прописане Законом, прописима /подзаконским актима/, 

статутом, и другим општим актима школе. У области образовања и васпитања, задаци директора 

школе су утврђени одредбама чл. 61 Закона о основама система образовања и васпитања. План и 

програм рада директора школе осим уобичајених задатака који проистичу из сфере  непосредног 

образовно-васпитног рада, обухвата и велики број послова који се појављују сваке школске 

године. Основни задатак директора је одговорност за законитост рада целе школе. 

Врста делатности: 
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-  организовање образовно-васпитног рада 

-  учешће у планирању и програмирању рада школе 

-  усмеравање и усклађивање рада свих стручних органа у школи и праћење остваривања   

    њихових одлука 

- увид у остваривање свих видова образовно-васпитног рада 

- инструктивно педагошки рад и надзор у све видове образовно - васпитног рада 

- материјално-техничка опремљеност школе 

- рад са ученицима 

- рад са родитељима 

- праћење остваривања годишњег плана рада и вредновање резултата 

- стручно усавршавање 

- материјално пословање школе 

Осим послова утврђених законом и статутом школе, директор:  

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

    школе;  

2) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и  

    унапређивању образовно-васпитног рада;  

3) одговоран је за остваривање развојног плана школе;  

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

    одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;  

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

6) 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;  

7) планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања 

    наставника и стручног сарадника;  

8) предузима мере у случајевима повреда забране прописаних законом и недоличног  

    понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике;  

9) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног  

     саветника, као и других инспекцијских органа;  

10) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података у  

      школи у оквиру јединственог информационог система просвете;  

11) стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и  

      родитеља, односно другог законског заступника ученика, стручних органа и органа  

      управљања о свим питањима од интереса за рад школе и ових органа;  

12) сазива и руководи седницама наставничког већа, без права одлучивања;  

13) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи;  

14) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика;  

15) подноси извештај о свом раду и раду школе органу управљања, најмање два пута 

      годишње;  

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

17) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са 

      Законом и посебним законом;  

18) обезбеђује услове за остваривање права, обавеза и одговорности ученика и запослених 

      у складу са Законом и другим законом;  

19) сарађује са ученицима и ученичким парламентом;  

20) одлучује о жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни  

      однос;  

21) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и  

      предузетничких активности ученика. 

22) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.  



 

69 

 

      У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га 

наставник или стручни сарадник у установи на основу овлашћења директора, односно школског 

одбора, у складу са Законом. 

 

 

Детаљан план рада директора дат је табели: 

 

 

Програмски садржаји рада директора  

                   Време реализације 
 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

1.  Педагошке активности у вези са планирањем, програмирањем и припремањем за све 

видове рада наставника  

1.1 Припрема концепције програма рада за  

       наредну школску годину са предлогом  

       задужења. 

       Учешће у тиму за школско развојно 

        планирање 

          

 

 

х 

 

 

 

х 

 

1.2.Учешће у програмирању рада у сарадњи са  

       стручним сарадницима и наставницима, а   

       на основу анализе и оцене квалитета   

       реализације програмских садржаја у   

       протeклој години. 

          

 

 

 

 

    

х 

 

 

х 

1.3. Редовно оперативно планирање послова и  

       задатака са сарадницима 
х            

1.3.1.Израда Годишњег плана рада, месечно  

        недељно и дневно планирање. 
х х х х х х х х х х   

1.3.2.Анализа распореда часова х х           
1.4. Увид у оперативно планирање: 

      - педагога, библиотекара 

      - секретара, шефа рачуноводства,  

      - домара, 

      - радника на одржавању хигијене 

 

 

х 

 

 

х 

          

1.5. Увид у глобалне и оперативне планове 

       образовно васпитног рада и припреме за   

       часове: 

      -непосредно и уз сарадњу са педагогом са  

       циљем праћења испуњавања законских  

       обавеза и нивоа припремања за образовно  

       васпитни рад. 

 

 

 

 

Током целе године 

1.6.План уписа ученика за 2021/2022. год.   х          

1.7. План годишњих одмора         х    

1.8. План реализације дуалног образовања х х х х х х х х х х   

4. Финансијски план за 2021. годину    х         

5.- План рада тима за обезбеђивање 

      квалитета и развоја установе,  

   - Програм самовредновања рада школе,  

   - Програм рада за спречавање насиља над 

      ученицима,  

-Праћење инклузивног образовања  

- Праћење развојног плана школе 

 

 

 

Током целе године 

2. Педагошко инструктивни рад 

 
2.1.Посете часовима наставника у циљу стицања 

      увида у: 

      - реализацију програмских видова васпитно  
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       образовног рада 

      - припремање за васпитно образовни рад 

      - припрему савремених облика, коришћења  

        постојећих средстава у васпитно образовном  

        раду 

      - вредновање рада и постигнућа ученика 

Према плану и програму установе 

2.2 Присуство угледним часовима према 

      календару стручног усавршавања 
Током целе године 

2.3. Увид у припремну наставу и поправне 

       испите. 
         х  х 

2.4. Увид у оперативне и глобалне планове рада  

       наставника 
 х    х    х   

2.5. Присуство приредбама, свечаностима и    

       манифестацијама 
Према плану и програму установе 

2.6. Анализа посећених часова и свих других    

      видова рада са наставницима и 

      сарадницима 

Током целе године 

 
3.Саветодавни рад са ученицима и родитељима 

 
3.1. Праћење рада ученичког парламента  х    х  х х    
3.2.Сарадња са ученицима у вези матурског и   

      завршног испита 

        х    

3.3.Учешће у раду Савета родитеља школе Током целе године 
3.4.Увид у одвијање родитељских састанака    х   х   х   
3.5.Индивидуални контакти са родитељима                                 Током целе године 

4. Инструктивно – педагошко учествовање у раду стручних органа, сарадња са стручним 

сарадницима и органима школе 
4.1.Учешће у раду одељењских већа у циљу  

      реализације програма рада већа 
 
 

 

Током целе године 

 

4.2.Праћење рада стручних већа, увид у  

      записнике, контрола мера 

4.3.Учешће у припреми рада приправника; 

      инструктивни рад 

4.4.Увид у записнике стручних тимова  

      непосредно и преко сарадника током године 
Током целе године 

 

4.5.Увид у записнике и педагошку документацију, 

      Е дневник, вођење личне документације,  

      припрема и планирање,  

 

 
Током целе године 

 4.6.Учешће у анализи реализације програмских  

      задатака и доношење оцена 

      нивоа квалитета рада свих органа школе. 

5.Општа организација рада и живота школе и непосредно руковођење образовно- васпитним 

радом радом 
5.1.Увид у припремљеност објекта за почетак   

      школске године акција за уређење школског 

      дворишта; рада хигијенско-техничке службе  

          х х 

5.2.Припрема уписа ученика у први разред         х х  х 

5.3.Увид у рад на сређивању нормативних аката и 

      документације школе и личне документације 
х           х 

5.4.Увид у целокупну организацију рада  

      непосредно и преко сарадника 
х х           

5.5.Учешће у планирању послова на   

      инвестиционом одржавању и набавкама 
х х   х     х  х 

5.6.Припреме за обележавање Дана школе        х     
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5.7.Увид у организацију : 

     -дежурства у школи;  

 

Током целе године 
     -.коришћење фискултурне сале; Током целе године 

6. Праћење реализације програмских задатака 
6.1.Увид у реализацију плана и програма 

    -праћење наставе и посета часовима 

    -праћење рада приправника и инструктивни рад 

 

 

х 

 

х 

          

6.2.Увид у дневнике у којима се евидентира рад са  

      ученицима непосредно и преко наставника   

      задужених за дневнике 

 

х х х х х х х х х х   

6.3.Увид у планове и дневнике рада: 

     -педагога, библиотекара 

     -секретара,  

     -материјално-финансијских радника 

     -домара 

 

х х х х х х х х х х   

6.4.Анализа реализације програмских задатака са  

      циљем реализацијецелокупног програма  

      Наставничког већа 

          

х 

  

6.5.Праћење одвијања процеса образовно -   

      васпитнограда непосредним увидом и преко 

      сарадника са циљем сагледавања нивоа  

      организације наставе на основу примене 

      савремених облика и средстава у настави 

 

 

Током целе године 

6.6.Праћење рада и финансијске и помоћно- 

      техничке службе 

Током целе године 

7. Праћење остваривања финансијског плана и укупног пословања школе 
 

7.1.Праћење финансијског пословања у сарадњи  

      са шефом рачуноводства 
 

 

Током целе године 7.2.Стална консултација са секретаром и шефом   

      рачуноводства 

7.3.Праћење прописа, закона и норматива 

8. Вредновање рада и резултата рада школе 

 
8.1.Увид у резутате рада школе у целини  

      непосредно и преко сарадника 
х х х х  х х х х х  

8.2.Увид у квалитет наставног процеса преко тима 

       за самовредновање 
х х х х х х х х х х  

8.3.Увид у реализацију радних обавеза свих 

      радника у школи 
х х  х    х  х  

9.Сарадња са чиниоцима друштвене средине и стручним институцијама ван школе 
9.1.Учешће у раду школског одбора: 

     -кадровска питања 

     -подношење извештаја о раду школе и раду   

      директора 

     -организациона питања 

9.2.Сарадња са родитељима 

9.3.Сарадња са Министарством просвете,   

      Школском управом Нови Сад 

9.4.Сарадња са градском управом 

      Сарадња са школама у Граду 

9.5.Сарадња са Технолошким факултетом и 

      Шумарским факултетом 

 

 

 

 

Током целе године 
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9.6.Сарадња са ПУ Сремска Митровица,  

9.7.Црвеним крстом, Домом здравља и ЦЗСР 

9.8. Сарадња са Привредном комором Србије 

 

10. Учешће у раду стручних органа у школи и стручно усавршавање 
10.1. Учешће у раду стручних органа 

 
Током целе године 

10.2. Учешће у раду актива директора школе на  

         општинском нивоу 
х х х х х х х х х х х х 

10.3. Инструктивни рад задуженима за   

         организацију свечаности, 
    х  х х х х   

10.4. Учешће у планирању набавке и одржавању   

         техничких наставних средстава 
х  х   х    х   

10.5. Увид у одвијање планираних часова   

         образовно -  васпитног рада по распореду 

        -посета часовима 

        -праћење менторског рада 

        -вођење евиденције о одсуству и заменама   

         наставника 

        -вођење евиденције о реализацији фонда  

         часова 

 

 

 

Током целе године 

         Праћење насталих штета и предузимање   

         одговарајућих мера 

Током целе године 

 

Послови и задаци током месеца 
 

1. Планирање и програмирање рада школе и припрема свих 

видова образовно васпитног рада 

2. Педагошко-инструктивни рад 

3. Рад са децом 

4. Рад са родитељима 

5. Инструктивно педагошки рад, рад у  стручиним органима 

6. Материјално-техничка помоћ 

7. Праћење реализације програмских задатака 

8. Праћење остваривања финансијског плана и пословања 

школе 

9. Вредновање рада школе и резултата рада школе 

10.Сарадња са друштвеном средином и институцијама ван 

школе 

 

 

5.3. План рада секретара школе 

 

Секретар установе обавља следеће послове: 

1. стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на  неправилности 

у раду установе; 

2. обавља управне послове у установи; 

3. израђује опште и појединачне правне акте установе; 

4. обавља правне и друге послове за потребе установе; 

5. израђује уговоре које закључује установа; 

6. правне послове у вези са статусним променама у установи; 

7. правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих; 

8. правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе; 
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9. пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи; 

10. пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе; 

11. прати прописе и о томе информише запослене; 

12. друге правне послове по налогу директора. 

Установа је дужна да обезбеди секретару приступ јединственој информационој бази 

правних прописа. 

 

5.4. План рада Савета родитеља 

 

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних 

задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира савет родитеља. Савет родитеља чини 

по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи. Седнице сазива и њима 

руководи председник савета родитеља. 

Савет родитеља:  

1) предлаже представнике родитеља ученика, односно другог законског заступника ученика у 

школски одбор;  

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове у школи;  

3) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке 

задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника ученика;  

4) учествује у поступку предлагања изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;  

5) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада, разматра 

извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег 

плана рада, спољашњем вредновању и самовредновању, завршном испиту, резултатима 

националног и међународног тестирања и унапређење квалитета образовно-васпитног рада;  

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе;  

7) разматра и прати услове за рад школе, безбедност и заштиту ученика;  

8) учествује у поступку прописивања мера безбедности ученика и правила понашања у школи;  

9) разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту 

ученика;  

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештаје о њиховом 

остваривању;  

11) разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и друге 

манифестације у школи;  

12) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;  

13) разматра и друга питања.  

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору и стручним 

органима установе. Начин рада Савета родитеља уређује се Стаутом школе и Пословником о раду 

истог. 

Чланови Савета родитеља у школској 2020/2021. години: 

Р.б. Одељење Име и презиме родитеља Р.б

. 

Одељење Име и презиме родитеља 

1. П11 Маја Туран 11. П32 Драган Станивуковић 

Далиборка Сувајац  Весна Костић-замена 

2. П21 Горан Корица 12. Ц12 Моника Србулов 

Јасна Грујић-замена  Гордана Лакетић 

3. П31 Љиљана Јосић 13. Ц22 Ана Крагуљац 

Ана Иветић-замена  Светлана Миљковић-замена 

4. П41 Нада Обренчевић 14. Ц32 Гордана Радић 

 Биљана Чубрило-замена  Дамјан Копривица-замена 

5. П13 Мирјана Станишић 15. Ц42 Ружица Вукмир 

 Биљана Цвијетић  нема замене 

6. П23 Сања Јаковљевић 16. Д11 Радисав Караклић 
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 нема замене  Весна Костић- замена 

7. П33 Тања Станивуковић 17. Д21 Свјетлана Бојић 

 Сања Влашкалић-замена  Драгана Ристић 

8. П43 Маја Челић 18. Д31 Кузминац Далиборка 

 Слађана Грујић-замена  Бар Мирјана- замена 

9. П12 Јовица Мијатовић 19. Д32 Ана Стевановић 

 Сања Рунић  Миле Пантић 

10. П22 Марија Антал 20. Д42 Мирослав Вујковић 

 Данијела Касаповић- замена  Наташа Мијић-замена 

План рада Савета родитеља: 

Р. бр. Активност Време реализације 
1.  Формирање Савета родитеља и упознавање са 

Пословником о раду Савета 
 

 

 

 

 

 
 

Септембар 

2.  Упознавање са планом рада Савета родитеља за школску 

2020/21. годину 

3.  Предлог за област самовредновања за школску 

2020/2021 годину / учешће родитеља 

4.  Усвајање извештаја о реализацији годишњег плана рада 

школе за школску 2019/20. годину 

5.  Усвајање годишњег плана рада школе за школску 2020/21. 

годину  

6.  Избор представника родитеља за тимове у школи 

7.  Избор представника родитеља за локални савет 

родитеља 

8.  Избор осигуравајуће куће за ученике 

9.  Дуално образовање 

10.  Текућа питања 

11.  Усвајање записника са претходног састанка савета 

родитеља 
 

 

 

 

Децембар 

 

 

12.  Анализа постигнућа ученика и изостанака на крају првог 

полугодишта и предлог мера за побољшање успеха и 

владања ученика 

13.  Упознавање са Правилником о васпитно-дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика и Правилник о 

понашању у школи 

14.  Упознавање Савета родитеља са протоколом о 

заштити ученика од насиља занемаривања и 

злостављања,као и планом превенције и 

интервенције. 
15.  Разматрање дисциплине и успеха ученика на крају 1. 

полугодишта 
16.  Сагласност на програм и организовање екскурзије 

17.  План уписа ученика за школску 2021/22. годину 
18.  Текућа питања 

19.  Усвајање записника са претходног састанка савета 

родитеља 
 

 

 

 

 

Април 

 

20.  Анализа постигнућа ученика и изостанака на крају трећег 

класификационог периода  
21.  Екскурзија ученика завршних разреда 

22.  Понуде за прославу матурске вечери 
23.  Разматрање рада одељењских заједница 

24.  Полугодишњи извештај директора о раду школе 



 

75 

 

25.  Организовање и спровођење сарадње са друштвеном 

средином 

 

 
26.  Реализација дуалног образовања 
27.  Текућа питања 

28.  Усвајање записника са претходног састанка савета 

родитеља 
 

 

Мај 29.  Анализа постигнућа ученика и изостанака ученика 

завршних разреда на крају  2. полугодишта 

30.  Протокол за матурко вече 

31.  Текућа питања 

32.  Усвајање записника са претходног састанка савета 

родитеља 
 

 

 

 

 

Јун 

33.  Анализа постигнућа ученика и изостанака ученика на 

крају  2. полугодишта и предлог мера за побољшање 

успеха и владања ученика 

34.  Одлука о учешћу родитеља ученика за обезбеђивање 

вишег стандарда образовања – „родитељски динар“ 

35.  Разговор о раду и активностима школе и предлог за 

побољшање истих 

36.  Разматрање рада савета родитеља у протеклој 

школској години и предлог рада Савета родитеља у 

наредној школској години 2021/2022.  
37.  Текућа питања 

5.4.1. Локални Савет родитеља 

 

Локални савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са подручја општине, 

односно градске општине. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године. Савет 

родитеља установе делегира  1 члана и 1 заменика као своје  представнике. 

Локални савет родитеља: 

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање 

образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 

2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање 

образовања, васпитања и безбедности деце; 

3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности 

образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце 

односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине;  

4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из 

њихове надлежности; 

5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање 

њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине; 

6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, 

социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права; 

7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине. 

Представници локалног савета родитеља у школској 2019/2020. години су:  

1. Мирјана Станишић 

2. Дамјан Копривица-замена 
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6. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Образовно васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности школе којима се остварује 

школски програм и постижу прописани циљеви, исходи и стандарди постигнућа и компетенције у 

складу са Законом. Обавезни облици образовно васпитног рада за редовног ученика су настава- 

теоријска, практична и вежбе, додатна, допунска настава и пракса када су одређени планом и 

програмом наставе и учења, припремна настава и друштвено-корисни рад ако се у току школске 

године укаже потреба за њим.  

 

6.1. Редовна настава 

 

Свака сврсисходна делатност мора имати јасно дефинисане циљеве према којима се тежи и који 

се желе постићи. Циљеви означавају исходишну тачку до које се жели доћи и према којој морају 

бити усмерени сви појединачни напори свих учесника у реализацији васпитно- образовне 

делатности. Садржај планова и програма наставе и учења је прецизиран и доноси се у складу са 

утврђеним општим и посебним стандардима постигнућа, а циљеви образовања и васпитања 

одређују се по нивоима, циклусима, врстама образовања, односно образовним профилима, по 

предметима, модулима и разредима. Годишњи планови рада наставника налазе се у педагошкој 

служби.  

У организацији васпитно-образовног процеса посебно место треба да заузме ученик, да се 

видљивије подстакне његова самосталност у процесу стицања знања, да у већем степену постане 

субјекат одређених односа у свим видовима васпитно-образовног рада у школи. 

Један од задатака коме ће наставнички колектив и други стручни органи поклонити посебну 

пажњу јесте разрада методичких начела ефикасне организације самосталног рада ученика, 

оспособљавање ученика за економичније и продуктивније самостално стицање знања и употреба 

платофрме за учење током наставе на даљину.  Редовна настава у школској 2020/21. години 

одвијаће се на начин прилагођен ситуацији у вези пандемије вируса КОВИД-19. Редовна настава 

реализоваће се по комбинованом моделу, а то подразумева пре свега поделу одељења са више од 

15 ученика на две групе, групе се ротирају на недељном нивоу тако да је увек једна група у школи 

на настави, а друга група те недеље похађа наставу онлајн. Одељења са мање од 15 ученика долазе 

сваки дан у школу. Изабрана платформа на нивоу школе је Гугл учионица. Детаљан план 

реализације наставе налази се у прилогу. (Прилог 3) 

 

6.2.  Допунска настава 

 
      Допунску наставу школа остварује са ученицима који заостају у савлађивању програма и 

појединачних наставних области. 

Организацији и планирању допунске наставе на основу сагледаних потреба (уочене празнине због 

објективних и субјективних елемената) биће посвећена посебна пажња, како би се овим 

корективним видом рада у оквиру ефикаснијих организационих форми (рад у малој групи, 

индивидуални рад) помогло ученицима да постигну позитиван успех. Допунска настава је 

обавезна, а изводи се у току наставе из свих предмета где ученици показују недовољан успех, као 

и за време зимског распуста. План допунске наставе за школску 2020/2021. годину дат је у 

прилогу.  

 

6.3.  Додатна настава 

 
Додатну наставу школа ће остваривати за ученике који постижу изузетне резултате или 

показују интересовање за продубљивање знања из одређених предмета. 
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6.4. Изборна настава 

 
Изменама и допунама Закона о средњој школи за ученике првих, других, трећих и четвртих 

разреда уведени су изборни предмети: верска настава и грађанско васпитање, а у огледним 

одељењима ученици се сами опредељују за понуђене области као изборни предмет. Ученик који се 

определио за верску насатву или грађанско васпитање, изабрани програм може једанпут да мења 

до краја стицања средњег образовања и васпитања. 

 

   6.5. Припремна настава 

 
Припремну наставу школа остварује за редовне ученике који се упућују на полагање разредног 

испита и за ванредне ученуке , као и за ученике који се упућују на полагање поправног испита,у 

обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на који је упућен на 

поправни испит. 

Организује се припрема свих ученика за полагање матурских и завршних испита у обиму од 

најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета из којих се полаже матурски, односно 

завршни испит. 

 

План додатне, допунске и припремне наставе: 

 

Активност Начин реализације Носиоци 
Организација часова 

допунске, додатне и 

припремне наставе 

Одређивање фонда и 

усаглашавање са календаром рада 

Стручно веће 

Израда плана допунске, 

додатне и припремне 

наставе 

Усаглашавање термина са 

распоредом часова 

Предметни наставници 

Спремање наставног 

материјала 

Наставни материјал Предметни наставници 

ЧОС и родитељски 

састанци 

Објаснити родитељима и 

ученицима начин оставривања 

допунске, додатне и припрмене 

наставе и термине одржавања 

Одељењски старешина 

Вођење евиденције Електронски дневник евиденције Предметни наставници 

Организација школског 

такмичења 

Такмичење за ученике које 

похађају додатну наставу 

Предметни наставници 

 

*Сви облици наставе реализоваће се уз поштовање мера заштите здравља ученика и наставника. 

 

7. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 
 

7.1. Час одељењског старешине  

 

У току школске године на часовима одељењског старешине разматраће се теме које доприносе 

развоју критичког мишљења, унапређују и обогаћују знања ученика. Час одељењског старешине 

одвијаће се углавном по принципу радионичарског рада, а помоћ одељењским старешинама у 

припреми таквих часова пружаће педагошко- психолошка служба. Такође, сваки ЧОС биће 

посвећен разговору одељењског старешине и ученика на тему изостајања са наставе, као и 

актуелних проблема са којима се ученици суочавају. Неке од тема које ће се обрађивати су:  

1. Изостајање ученика са наставе- узроци и превенција 
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2. Како и зашто учити- пружање помоћи ученицима у процесу учења 

3. Болести зависности- како рећи не 

4. Превенција насиља и алтернативни облици понашања 

5. Систем вредности младих и моралне норме 

6. Ко су нам идеали и узори? 

7. Како оцењујемо данашњу породицу и шта је то сукоб генерација? 

8. Изглед и понашање ученика у школи и на јавним местима 

9. Електронско насиље 

10. Зашто сам радије на ФБ него напољу? 

11. Емоционални живот: љубомора, љутња, како контролисати емоције? 

12. Хуманизација односа међу половима  

13. Планирање породице итд. 

14. Трема и како се носити са њом 

15. Адолесценција и насиље  

16. Бонтон- правила пристојног понашања  

17. Учење није баук 

18. Памћење и заборављање 

19. Самопоуздање 

20. Конфликти и како их решити  

21. Правила понашања у школи 

22. Одговорност за сопствено здравље 

23. Хигијена радног простора 

24. Одговорност за своје речи и дела 

25. Репродуктивно здравље 

26. Подстицање позитивног понашања 

27. Професионална оријентација ученика 

28. Толеранција 

29. Шта је ризично понашање по здравље? 

30. Комуникација у породици  

31. Права и обавезе ученика 
32. Насиље у школским клупама 

33. Асертивна комуникација 

34. Девијантна понашања у школском узрасту 
35. Суочавање са љутњом 

36. Трговина људима 
37. Meрe зaштитe здрaвљa учeникa у шкoли 

 
7.2. Програм слободних активности школе 

 

Школске 2020/2021. године школа ће реализовати слободне активности ради јачања образовно-

васпитне делатности школе, здрaвствeнe прeвeнциje, подстицања индивидуалних склоности и 

интересовања и правилног коришћења слободног времена. За врсту слободних активности 

ученици се опредељују на принципу добровољности, према интересовању и потребама ученика у 

слободном времену. Школске 2018/2019. године формиран је и Тим за ваннаставне активности 

ради лакшег праћења и организовања ових активности.  

Тим за ваннаставне активности: 

1. Валентин Васов, професор- координатор 

2. Бранислав Веселиновић, професор 
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3. Дејан Цвијетиновић, професор 

4. Миленко Вејновић, професор 

5. Татјана Симеуновић, професор 

Поред редовног образовно – васпитног рада, у школи се организује велики број ваннаставних 

активности, и то кроз рад секција и учешћем ученика у различитим пројектима. Ове активности су 

усмерене ка образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и стваралачком развоју ученика и 

доприносе квалитетном коришћењу слободног времена, како у школи тако и ван ње. 

У складу с тим за ученике се планира организација: секција, гостујућа предавања, креативне 

радионице, излети, екскурзије, посете музејима, позориштима, сајмовима, квизови знања, спортска 

такмичења, школске приредбе, хуманитарне акције и друге ваннаставне активности. Сваке 

школске године врши се анкетирање ученика по питању заинтересованости за поједине 

ваннаставне активности, тако да се ученици укључују у различите секције по принципу 

добровољности који се огледа у самосталном опредељивању ученика за оне активности које 

одговарају њиховим склоностима, способностима, интересовањима и потребама. 

У савременом свету образовања свесни смо важности укључивања ученика у што шири спектар 

могућих активности, које поред редовне наставе имају велику улогу у развоју младих генерација. 

Због тога Тим за ваннаставне активности посебну пажњу посвећује осмишљавању и извођењу 

ваннаставних облика рада. На овај начин ученици могу да се опробају у различитим активностима, 

где кроз сусретање са низом мањих или већих изазова јачају одређене вештине, откривају своје 

потенцијале и развијају своју личност. У реализацији поменутих активности укључени су сви 

ученици, наставници и стручни сарадници, у зависности од њихових интересовања и мотивације, а 

реализација је планирана континуирано током школске године.  

Ове школске године фoрмирaћe сe дрaмскa сeкциja и сeкциja прeхрaмбeнe струкe са 

тенденцијом покретања нових у зависности од интересовања ученика и нaчинa рeaлизaциje 

нaстaвe тoкoм гoдинe збoг пaндeмиje вирусa Кoвид-19. Свe слoбoднe, вaннaстaвнe aктивнoсти 

рeaлизoвaћe сe у склaду сa мeрaмa зaштитe здрaвљa учeникa и нaстaвникa.  

 

Ред. 

бр. 
Назив секције Руководилац 

1.  Драмска секција Татјана Симеуновић 

2.  Прехрамбена секција Тијана Ждеро  

 

План рада драмске секције: 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

1. Планирање рада за ову школску 

годину и израда извештаја о раду 

секције за прошлу школску годину 

2. Припрема материјала о драмској 

секцији -прoмoциja који ће ученицима 

бити прослеђен онлајн 

3. Материјал за аудицију за пријем 

нових чланова- онлајн 

Септембар 

 

Татјана Симеуновић 

 

4. Аудиција за пријем нових чланова- у 

школи, мање групе 

5. Избор текста за обележавање школске 

славе - Светог Саве 

6. Комуникација са заинтересованима 

по договору 

7. Договор се члановима 

Октобар 

 

Татјана Симеуновић 

чланови секције 
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8. Одабрани текст се члановима 

дистрибуира онлајн 

9. Провера говорних и сценских 

способности на одабраном тексту- у 

школи 

10. Подела улога 

11. Читалачке пробе 

Новембар 
Татјана Симеуновић 

чланови секције 

12. Увежбавање програма 

13. Даљи рад на тексту 

14. Избор музичких нумера и 

потенцијалних извођача 

15. Учење појединачних сцена напамет 

16. Увежбавање и уклапање 

Децембар 
Татјана Симеуновић 

чланови секције 

17. Договор о сценографији, 

костимографији,  

18. Увежбавање сценских покрета у току 

изговарања текста и кретања на сцени 

у току приредбе- у школи 

19. Провера функционисања свих детаља 

у целини 

20. Генерална проба 

21. Реализација пред публиком-

Светосавска приредба 

Јануар 
Татјана Симеуновић 

чланови секције 

22. Писање извештаја о реализованим 

активнстима и плана рада секције за 

наредну школску годину 

Јун Татјана Симеуновић 

  

План рада прехрамбене секције: 

 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

Формирање секције 

План реализације – разраде активности 

септембар 

 

Стручно веће прехрамбене струке, 

ученици 

 

Обележавање Светског Дана хране 

16.октобар 
октобар/новембар 

Стручно веће прехрамбене струке, 

ученици 

Сређивање простора за рад прехрамбене 

струке 
Новембар/децембар 

Стручно веће прехрамбене струке, 

ученици 
Учешће у активностима  школске славе 

“Свети Сава“ 28.01.2021. 
Јануар 

Чланови секције и чланови драмске 

секције 

Обележавање Светског Дана воде 22. март Фебруар/март 
Стручно веће прехрамбене струке, 

ученици 
Учешће у активностима Дана школе 22. 

април 
Април 

Стручно веће прехрамбене струке, 

ученици 

Професионална оријентација ученика током године 

Стручно веће, ученици, Тим за 

КВиС  

 

Учешће у активностима маркетинга школе и 

презентације прехрамбене струке 
Током године 

Стручно веће прехрамбене струке, 

ученици 
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7.2.1. Хуманитарне активности 

 У овој школској години посебно ће се радити на: 

 васпитању ученика за хумане односе међу људима (према старима, деци и особама са 

посебним потребама) - разговор са ученицима на ЧОС- у (одељенски старешина и стручни 

сарадници) 

 хумани односи међу половима- основа срећног брака 

 учешћу у хуманитарним активностима које организује општинска организација Црвеног 

крста као и хуманитарним акцијама Ученичког парламента 

 организовању акције добровољних давалаца крви (здрава, одрасла лица и пунолетни 

ученици) 

 учешћу на конкурсу за добијање стипендије Министарства просвете 

 сарадњи са хуманитарним организацијама у граду: Црвени крст   

 Сакупљање пластичних чепова за хуманитарну организацију „Чепом до осмеха“ 

 

7.3.  Програм излета и екскурзија 

 

 Екскурзије своје педагошке функције морају испуњавати, како у настави тако и у 

повезивању теоријског са практичним образовно-васпитним радом (што се остварује на 

незаменљив начин: путем опсервације, непосредних сусрета и доживљаја у природи, производњи, 

културним и историјским институцијам и новим социокултурним срединама).  

 Школа планира извођење екскурзија, на начин и под условима утврђеним планом и 

програмом наставе и учења. Организовање и припремање екскурзије врши се на основу 

прихваћеног програма и плана екскурзије, а у складу са Правилником о извођењу екскурзија 

(„Службени гласник РС“, бр. 30/2019. од 25. априла 2019. године).  

Планирање и програмирање екскурзије врши стручна комисија коју именује директор 

школе, који је и члан исте као и чланови савета родитеља одељења за које се организује 

екскурзија. Стручна комисија припрема предлог плана и прогрма екскурзије који се разматра на 

одељенским и стручним  већима, а усваја на Наставничком већу и Савету родитеља. 

Програм и план екскурзије садржи: образовно-васпитне циљеве и задатке, садржаје којима 

се постављени циљеви остварују, носиоце предвиђених садржаја и активности, време трајања 

екскурзије, путне правце, техничку организацију, начин финансирања, предрачун путних 

трошкова и слично.  

Одговорна лица за извођење екскурзије: 

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

школе, стручни вођа, одељењски старешина или други наставник који је најмање једну годину 

изводио наставу у одређеном одељењу и кога одреди директор школе. Стручног вођу путовања 

одређује директор школе.  Одељењски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за 

извођење екскурзије и координира реализацију садржаја и активности предвиђених прогамом и 

планом екскурзије и стара се обезбедности и понашању ученика и обезбеђивању смештаја и 

исхране ученика. 

Стручни вођа пута припрема и спровди програм екскурзије који се односи на остваривање 

постављених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих сдржаја. Стручни вођа бира 

се из редова наставника који остварују  план и програм наставе и учења, а изузетно може бити и 

одељењски старешина или други наставник уколико се екскурзија организује за највише две групе 

ученика. 

Услови за извођење екскурзије: 

 Екскурзија се организује и изводи ако је пријављено, уз писмену сагласност родитеља, 

најмање 60% ученика истог разреда и ако су створени услови за остваривање циљева и задатака 

екскурзије. Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% 

родитеља ученика одељења. Ако нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља 

извођење екскурзије.  

Реализација екскурзије: 
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 Екскурзије за завршне разреде ће се реализовати у периоду септембар-октобар или  у 

периоду април-мај. 

Путни правци, објекти, крајеви и предели који треба да се посете одређују се у складу са циљем и 

задацима екскурзије. Екскурзија се по правилу изводи у оквиру граница Србије. Изузетно, она 

може да се организује и у иностранству, уз сагласност Министарства просвете, ако је то у складу 

са циљем екскурзије. За ученике средњих школа трајање екскурзија је према Правилнику о 

екскурзијама и то: 

- за ученике првог разреда –до три дана 

- за ученике другог разреда – до пет дана 

- за ученике трећег и четвртог разреда до пет наставних дана  

Екскурзија се изводи у току школске године, у дане који нису предвиђени за наставу и друге 

обавезне облике образовно-васпитног рада, и усаглашава се са школским календаром и годишњим 

програмом рада.. Када се екскурзија изводи у наставне дане они се морају надокнадити и то као 

седми и осми час у току школске године, као и седми час у блоку и практичној настави.  

Вожња се обавља само у току дана, превоз се не сме вршити ноћу од 22:00 до 5:00 часова. 

Ако је маршута екскурзија дужа обезбеђује се и сувозач. Ако возач нема путни налог или у њему 

није потврђена техничка исправност возила, потребан број седишта, одговарајуће удобности или 

када возачево психо-физичко стање оправдано указује да није способан да безбедно управља 

аутобусом, директор или стучни вођа пута је дужан да одбије извођење екскурзије тим аутобусом 

и захтева друго технички исправно возило, и одмах обавести надлежни орган МУП-а. 

Пре изведеног путовања наставници и ученици морају бити упознати са правилима 

понашања којих су дужни да се придржавају: 

- забрањено је пушење, конзумирање алкохола и опојних средстава за наставнике и ученике 

- потребно је сачинити план дежурства ученика и наставника за време путовања 

- све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 24 часа 

- за путовања у земљи дужа од 1. дана неопходно је обезбедити лекара пратиоца, уколико у 

местима боравка ученика не постоји организована здравствена служба 

- за путовања ученика у иностранство, обавезно је обезбедити лекара-пратиоца 

- за путовања дужа од 2 дана неопходно је да родитељ, односно старатељ достави здравствени 

лист 

- здравствени лист попуњаавају родитељ, односно старатељ ученика, ординирајући лекар и 

лекар пратилац, односно лекар у месту где ученик борави за време екскурзије. 

Извештај о реализацији екскурзије: 

По завршетку екскурзије, стручни вођа и представник туристичке агенције сачињавају забелешку 

о извођењу путовања,  након чега стручни вођа у року од 3 дана сачињава извештај који подноси 

директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга.  

Извештај се доставља савету родитеља и наставничком већу ради разматрања, а органу управљања 

ради разматрања и усвајања. 

Одељењски старешина упознаје родитеље са извештајем на родитељском састанку. 

Извештај о путовању је саставни део Годишњег извештаја рада школе и уноси се у дневник 

образовно-васпитног рада. 

Излети се планирају на почетку школске године, једнодневни су, реализују се у оквиру наше 

земље, а имају за циљ обогаћивање знања и разумевања природних и друштвених појава, 

уметничких дела, развијања склоности према науци, култури и уметности. Излети су усклађени са 

наставним планом и програмом образовања за обавезне и изборне предмете и омогућавају 

непосредно искуство из кога се најефикасније и најефективније учи. Посећује се Сајам намештаја, 

сајам образовања, сајам књига, фестивал науке, сајам лова и риболова, сајам пољопривреде и др... 

Школске 2020/21. године не планира се извођење екскурзија због вируса КОВИД-19. 
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7.4. Програм школског спорта 

 

Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, школа у оквиру школског 

програма, поред наставе реализује и програм школског програма. Школским спортом су 

обухваћени сви ученици кроз одељењска такмичења и припреме за такмичења. Школа обавља 

припреме за такмичења у складу са календаром такмичења. У току школске године, у оквиру 

обележавања Дана школе организује се недеља школског спорта. Такође, школа у реализацији 

овог програма сарађује и са локалним спортским организацијама. План школског спорта обухвата 

учешће на различитим такмичењима, кросу, маратону и др. Циљ школског спорта јесте да 

разноврсним моторичким активностима, у повезаности са осталим образовно-васпитним 

подручјима допринесе свестраном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, 

усавршавању и примени моторичких умења. 

 

8. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

8.1. План рада педагошко-психолошке службе у школи 

 

 

САДРЖАЈИ 
 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ВАСП.-ОБР.РАДА 
1.Израда Годишњег плана рада школе, 

Школског програма, Развојног плана школе 
 

* 

          

* 
1.1. Израда Извештаја о реализацији годишњег 

плана остваривања  образовно-васпитног рада и 

Развојног плана школе, плана самовредновања 

рада школе, као и учешће у изради ИОП-а и 

других планова 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

  

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

  

* 

1.2. Програм унапређивања образовно-васпитног 

рада 
        

* * * 

1.3. Програм стручног усавршавања наставника *    *     * * 
1.4. Основа програма васпитног рада *         * * 
2. Упућивање наставника у послове планирања 

(израда модела за годишње и месечно 

оперативно планирање наставног рада) 
* *         * 

3. Праћење реализације наставе у школи и 

онлајн  
*           

4. Стално учешће у појачаном васпитном раду са 

ученицима (васпитно-дисциплинских комисија 

за ученике) 
* * * * * * * * * *  

5. Рад у тиму за обезбеђивање квалитета и 

развоја установе 
 

* * * * * * * * * 
 

6. Рад на развојним циљевима из школског 

развојног  плана 
 

* * * * * * * * * 
 

7. Рад на вредновању и самовредновању рада 

школе 
 * * * *       

8.Рад у тиму за ИО и осталим тимовима * * * * * * * * * *  
9. Рад у тиму за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања и 

превенцији других облика ризичног понашања 

* * * * * * * * * *  

10. Учешће у изради плана и програма 

каријерног вођења ученика као и његове 
    * * * *    
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реализације 

ПЕДАГОШКО -ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА (РАД СА НАСТАВНИЦИМА) 
1. Унапређивање организације образовно-

васпитног рада наставника почетника 

(указивање инструктивне помоћи у изради 

глобалног и месечних оперативних програма и 

планова рада), дидактичко-методичке 

инструкције 

 

* * * * 

      

2. Пружање помоћи наставницима у иновирању 

наставе(више активне наставе, више 

кооперативних облика учења, индивидуалне, 

индивидуализоване наставе...) и пружање 

помоћи наставницима у реализацији 

огледних/угледних часова и примера добре 

праксе 

 

 

* 

 

 

* * * * 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

3. Посета часовима образовно-васпитног рада 

редовне наставе 
 * * * * * * *    

4. Анализа постигнућа ученика и изостанака, као 

и постигнутих резултата у раду школе (4 

класификациона периода) и мере за побољшање  
  *  *   *  * * 

5. Праћење и припремање наставника - 

почетника за полагање испита за лиценцу 
* * * * * * * * *   

6. Указивање саветодавне помоћи наставницима 

и одељењским старешинама у савлађивању 

тешкоћа и проблема у васпитном деловању, као 

и присуство часовима одељ.старешине 

* * * * * * * * * *  

7. Рад са наставницима у остваривању задатака 

каријерног вођења и унапређивања тог рада 
    * * * * *   

8. Учествовање у вредновању резултата 

образовно-васпитног рада и изради критеријума 

и инструмената за објективно  оцењивање 

ученика као и рад са наставницима на 

уједначавању критеријума оцењивања 

* * * * * * * * * * * 

САВЕТОДАВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1. Идентификација ученика са социјалним и 

емоционалним сметњама и тешкоћама у учењу 

као и посебним потребама 
* * * * *       

2. Индивидуални и групни рад са ученицима 

који имају тешкоће у раду и учењу 
 * * * * * * * *   

3. Саветодавни рад са ученицима (ситуационе и 

узрастне кризе, хуманизација односа међу 

половима, проблеми у понашању, поремећени 

породични односи и превенција насиља и 

преступништва) 

* * * * * * * * *   

4. Испитивања професионалних интересовања 

ученика завршних разреда 
       *    

5. Организација адекватних предавања и 

едукација за ученике 
 * *     * *   

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
1. Рад са родитељима у оквиру Савета родитеља  * * * * * * * *    
2. Саветодавни рад са родитељима чија деца 

испољавају проблеме у учењу и понашању, као и 

посебне потребе 
* * * * * * * *    

3.Учешће на родитељским састанцима *     *      
4. Организација едукације родитеља, наставника 

посебно за ИОП 
       *    
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АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖИВАЧКИ  РАД 
1. Из области: Превенција дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања на тему: 

Облици, учесталост и узроци насилног 

понашања међу средњошколцима;  

2. Из области: Здравствена превенција ученика: 

Облици, учесталост и узроци употребе 

психоактивних супстанци, пушења   

3. Из области каријерног вођења и саветовања  

   

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

  *  

   

4. Истраживање везано за вредновање и 

самовредновање рада школе 
 

 * *   * *  
  

5.Учествовање у истаживањима научних и 

просветних институција, других школа, 

истраживача... 

 

По потреби 

 

ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
1. Дидактичко-методичка заснованост 

оперативних месечних планова рада (сређивање 

евиденције о благовременој изради, адекватност 

избора метода, облика и средстава) 

* * * * * * * * *   

2. Остваривање увида у вредноване кључне 

области рада и живота школе у целини 
* * * * * * * * * *  

3. Увид у одвијање образовно-васпитног рада: 

3.1. слободних активности 

3.2. допунске и припремне наставе 
* * * * * * * * *   

4.Анализа педагошке документације о раду 

наставника: 

4.1. Анализа планова рада наставника 

4.2. Анализа припрема рада наставника 

* * * * * * * * *   

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
1. Учешће на седницама Наставничког и 

одељенских већа, Савету родитеља, органу 

управљања и Ученичком парламенту и даје 

мишљење и предлоге за решавање педагошких 

проблема који се разматрају 

По потреби 

2. Сарадња са основним и средњим школама, 

факултетима, домом ученика, Медицинским 

центром, Центром за социјални рад, 

Канцеларијом за младе, Црвени крстом и МУП-

ом Србије 

По потреби 

3. Припрема за рад: 

3.1. Стручно усавршавање интерно и екстерно) 

3.2. Вођење документације о свом раду 
* * * * * * * * *  

 

 

8.2. План рада школског библиотекара  

 

 

САДРЖАЈИ 
 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 

ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ 
1. Непосредни рад са ученицима одвијаће се кроз: 

1.1. Систематско упознавање ученика с 

књижним фондом библиотеке и правилима рада 

у библиотеци  

х х          

1.2. Помоћ ученицима при избору литературе и х х х х х х х х х х  
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друге грађе 

1.3. Обезбеђивање књижне и некњижне грађе за 

ученике 
   х х       

1.4. Развијање културе понашања у библиотеци 

и школи 
х х х х х х х х х   

2. Сарадња са наставницима, стручним сарадницима и издавачима 

2.1. Сарадња са предметним наставницима у 

остваривању плана одабира лектире и 

коришћења стручне библиотеке 

х х        х  

2.2. Сарадња са стручним већима ради набавке 

нових књига и друге литературе за потребе 

васп.-обр.рада 

х         х  

2.3. Сарадња са директором школе и педагогом 

у вези целокупног рада школске библиотеке 
х         х  

3. Библиотечко информацијска делатност: 

3.1. Систематско информисање корисника 

школске библиотеке о новоиздатим књигама, 

стручним часописима и другој грађи 

           

3.2. Праћење издавачке делатности и планирање 

набавке на основу предлога ученика и 

наставника 

х х х х х х х х х х х 

3.3. Вођење библиотечког пословања х х х х х х х х х х х 
3.4. Вођење евиденције коришћења школске 

библиотеке 
х х х х х х х х х х х 

3.5. Уредно вођење прописане документације 

школске библиотеке 
х х х х х х х х х х х 

3.6. Праћење читаности књига х х х х х х х х х х х 
3.7. Ревизија књига у библиотеци           x 
4. Стручно усавршавање школског библиотекара 

4.1. Стално праћење издавачке делатности у 

области библиотекарства  
х х х х х х х х х х х 

4.2. Учествовање у раду стручних већа 

наставника, школских библиотекара и стручних 

друштава библиотекара 

 х       х   

4.3. Учествовање на стручним семинарима и 

саветовањима шк.библиотекара 
 х       х   

4.4. Увођење компјутерске  обраде књижног 

фонда 
           

4.5. Сарадња са матичном службом Градске 

библиотеке 
  х  х  х   х  

5. Културна и јавна делатност библиотекара 

5.1. Припремање и организовање културних 

активности школе: књижевне трибине, сусрети 

и разговори са познатим личностима из разних 

области науке и уметности, обележавање 

јубилеја и др. 

5.2. Упознавање родитеља са радом библиотеке 

5.3. Организовање посета сајмовима књига 

5.4. Обавештавање о културним догађајима у 

локалној заједници 

Током године 

6. Уређење читаонице 

6.1. Вођење записника Наставничког већа Током године 
6.2. Рад на упису ученика х         х х 
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8.3. Плана рада педагошког асистента 

 

Педагошки асистент је особа која пружа помоћ и додатну подршку ученицима, наставницима и 

стручним сарадницима у циљу унапређивања њиховог рада са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка (посебно у раду са ученицима са посебним потребама). У свом раду 

остварује сарадњу са родитељима, односно старатељима, а заједно са директором сарађује и са 

надлежним установама, организацијама, удружењима и локалном самоуправом. Наша школа нема 

педагошког асистента.  

 

 

9. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

9.1. Ученички парламент 

Чланом 88. Закона о основама система образовања и васпитања формиран је Ученички 

парламент који чине ученици, по два представника сваког одељења (ове школске године у школи 

има 20 одељења). Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. 

Чланови парламента бирају председника. Парламент има своје представнике у Школском одбору, 

тј. два ученика који су укључени у рад Школског одбора и школским тимовима. Ученички 

парламент има Пословник о раду.  

Ученички парламент бави ће се следећим питањима: 

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и 

директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, 

школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору 

уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији 

свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово 

образовање; 

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и 

атмосфере у школи; 

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 

активностима ученичког парламента; 

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе; 

5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију 

вршњачког насиља из реда ученика; 

6) бира представнике ученика који учествују у раду органа школе. 

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као и 

да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика. 

Седнице парламента сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, 

већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа, на првој седници. 

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају 

спречености председника. Пре избора председника, прву седницу парламента сазива и њоме 

руководи наставник или стручни сарадник којег за то задужи директор. 

На остала питања у вези са радом парламента сходно се примењују одредбе Статута које уређују 

начин рада и одлучивања наставничког већа. 

План рада Парламента реализоваће се у складу са могућностима и мерама заштите здравља због 

вируса КОВИД-19.  

План рада ученичког парламента: 

Активност Време реализације 
Формирање Ученичког парламента- избор 

руководства 
 

 

 

 

Избор представника за Школски одбор и 

представника у Тимове на нивоу школе 
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Избор чланова тима за превенцију вршњачког 

насиља 
 

 

Септембар Упознавање са мерама заштите и превенције током 

боравка у школи, због КОВИДА-19 

Упознавање са Пословником о раду парламента 

Усвајање годишњег извештаја о раду ученичког 

парламента за школску 2019/20. годину 

Усвајање годишњег плана рада ученичког 

парламента за школску 2020/21. годину 

Анализа постигнућа и изостанака ученика на крају 

школске 2019/2020. године 

Разматрање положаја ученика и њихова иницијатива 

у школском животу 
 

 

 

 

Октобар 

Предлагање изборних и ваннаставних активности 

Анализа постигнућа и изостанака ученика на крају 

првог класификационог периода и предлог мера за 

побољшање успеха и смањење изостанака 

Обележавање Светског дана борбе против сиде Децембар 

Анализа постигнућа и изостанака ученика на крају 

првог полугодишта  и предлог мера за побољшање 

успеха и смањење изостанака 

 

Јануар 

Организација школске славе 

Разматарње понуда и договор око  матурске вечери  

Фебруар 
Организација и одржавање дебате о томе шта би 

требало мењати у школи 

Обележавање Дана ружичастих мајци 

Анализа постигнућа и изостанака ученика на крају 

трећег класификационог периода и предлог мера за 

побољшање успеха и смањење изостанака 

 

 

Април/ Мај 
Учешће у организацији прославе Дана школе 

Обележавање светског дана борбе против пушења и 

разговор о штетности пушења 

Учешће у маркетингу/промоцији школе 

Прављење паноа са сликама о раду ученичког 

парламента   
 

Јун 
Сумирање и евалуација рада ученичког парламента 

током године 

Смернице за следећу школску годину 

Разматрање односа и сарадње ученика и наставника  

 

 

 

 

 

 

Током школске године 

 

 

 

Сарадња са парламентима других школа 

Организовање спортских такмичења 

Учешће у активностима Канцеларије за младе и 

других организација на нивоу града (Црвени крст...) 

Едуактивне радионице на различите теме 

Учешће у самовредновању рада школе 

Обележавање значајних датума 

Уређење школског простора 

Хуманитарне акције (пакетићи, слаткиши, новац..) 

Сарадња са другим средњим школама 

Сарадња са Тимовима у школи 
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Чланови Ученичког парламента у школској 2020/2021. години су: 

Р.б. Одељење Име и презиме родитеља Р.б. Одељење Име и презиме родитеља 

1. П11 Нина Сувајац 11. П32 Иван Станковић 

Слађана Дивљак  Василије Матић 

2. П21 Дијана Бајуновић 12. Ц12 Анђела Југовић 

Славијана Брајовић  Милица Аврамовић 

3. П31 

 

Александра Ристић 13. Ц22 Бошко Нинковић 

Марија Деспотовић  Жељана Петровић 

4. П41 Невена Баунох 14. Ц32 Ђорђе Петровић 

 Тамара Вукајловић  Огњен Пилиповић 

5. П13 Радослав Лемајић 15. Ц42 Милан Десница 

 Дајана Кукић  Драган Копрић 

6. П23 Љубица Атанацковић 16. Д11 Јована Костић 

 Јелена Курајић  Вања Караклић 

7. П33 Драгана Влашкалић 17. Д21 Анђела Бојић 

 Стефан Гаџурић  Бојана Ристић 

8. П43 Душка Тимић 18. Д31 Емилија Филипендић 

 Радован Бојкић  Наташа Ћалић 

9. П12 Стева Панић 19. Д32 Милица Татомировић 

 Ђорђе Мијатовић  Николина Црнић 

10. П22 Матеј Антал 20. Д42 Милица Вујковић 

 Сава Малешевић  Милица Маодуш 

 

Радом парламента координира педагог школе Сања Беднар. 

 

9.2. Одељењска заједница 

 

Одељењску заједницу чине ученици и одељењски старешина једног одељења. Одељењска 

заједница ученика је средина у којој ученици остварују образовно -васпитни рад, своја права, 

обавезе и одговорности у складу са Законом и стаутом.  

Одељењска заједница има руководство које се састоји од  председника , благајника,  секретара. 

Руководство одељењске заједнице бира се за сваку школску годину, на првом састанку одељењске 

заједнице. На истом састанку бирају се и заменици чланова руководства. 

Избор се врши јавним гласањем о предлозима за чланове руководства које може да поднесе сваки 

ученик. 

Председник одељењске заједнице руководи радом на састанку одељењске заједнице. 

Секретар одељењске заједнице води записник са састанка одељењске заједнице. 

Благајник одељењске заједнице од чланова одељењске заједнице прикупља новац, у складу с 

одлуком органа Школе или одељењске заједнице, као и у складу с одлуком или договором с 

одељењским старешином. 

Члановима руководства одељењске заједнице у раду помаже одељењски старешина.  

Чланови руководства одељењске заједнице за свој рад су одговорни одељењској заједници и 

одељењском старешини. 

У одељењској заједници: 

1) разматрају се и решавају проблеми између ученика као и између ученика и наставника, 

2) врши се избор чланова ученичког парламента 
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10. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА  
 

10.1. Програм каријерног вођења и саветовања ученика 

 

   На основу Закона о средњој школи („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, члан 15), наша школа је 

израдила програм „Каријерно вођење и саветовање“. Овај програм се реализује кроз наставне и 

ваннаставне активности, путем предавања, саветовања и разговора са ученицима. Циљ рада 

„Каријерног вођења и саветовања“ у средњој школи је подстицање професионалног развоја 

ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о својим способностима, 

особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове и захтеве појединих 

образовних профила и занимања што успешније планира свој развој. Школа омогућава формирање 

зреле и одговорне личности, способне да доноси промишљене одлуке о властитој професионалној 

будућности и да их спороводи у дело. Помаже ученицима и родитељима у истраживању 

могућности за даље учење и запошљавање, односно индетификовање, избор и коришћење бројних 

информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и формирању сопственог става 

о томе. У том циљу школа прати развој ученика и информише их о занимањима, образовним 

профилима, условима студирања и потребама на тржишту рада.  

Оно што се постиже овим програмом је да се ученик оспособи да сам планира, управља и води 

своју каријеру. Процес вођења каријере може да се подели у четири фазе, а модел којим се описују 

те фазе се зове ОМОТ модел. Од четири фазе, прве две се реализују у школи, а друге две 

самостално или са родитељима. 

Прва фаза (О = особа) подразумева да ученик упознаје себе, процењује своје личне способности, 

интересовања, потребе и вредности путем попуњавања и анализе разних онлајн и папир-оловка 

тестова и радионица. 

У другој фази (М = могућност) ученици сакупљају корисне информације и упознају се са 

могућностима запошљавања и образовања. У оквиру информисања о каријери предметни 

наставници уз редован програм из својих стручних области обавештавају о карактеристикама 

појединих занимања. Такође, ова фаза обухвата и презентацију виших школа и факултета. 

Трећа фаза (О = одлучивање) се односи на доношење одлука везаних за каријеру, коју ученици 

самостално доносе уз помоћ родитеља. 

У четвртој фази (Т = транзиција) ученик реализује своју одлуку, односно наставља школовање или 

се запошљава. 

Овај сегмент рада подразумева комплетне задатке на професионалном саветовању ученика.  

Од школске 2016/17. године школа има стручни Тим за каријерно вођење и саветовање у чијем 

саставу су стручни сарадници и наставници који ће сарађивати са Националном службом за 

запошљавање, њиховим социолозима и психолозима који по потреби тестирају ученике и 

одржавају предавања у школи и Канцеларијом за младе. Као и до сада школа ће сарађивати са 

факултетима и вишим школама, који ће у нашој школи вршити презентације својих занимања, а 

такође ће бити и организоване посете истим од стране наше школе. 

 

Од ове школске године посебна пажња посветиће се и дуалном образовању. Закон о дуалном 

образовању који је ступио на снагу 2017. године ("Сл. гласник", бр. 101/2017), почиње са 

применом у средњим стручним школама школске 2019/2020. године. Дуално образовање 

представља модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме 

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

односно изграђују знања, вештине, способности и компетенције у складу са стандардом 

квалификације и планом и програмом наставе и учења. Дуално образовање, од ове школске 

године, се у нашој школи реализује кроз два трогодишња образовна профила, месар и оператер за 

израду намештаја. 
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План рада Тима: 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 
1. Формирање Тима и подела задужења 

2. Усвајање извештаја  о раду Тима за школску 

2018/19. годину и плана рада Тима за школску 

2019/20. годину 

3. Представљање и промоција послодаваца 

ученицима образовних профила у дуалном 

образовању 

4. Распоређивање ученика на учење кроз рад 

5. Утврђивање почетне мотивације за уписано 

занимање (ученици 1. разреда) 

6. Анкетирање уч. 1. раз. о изборним предметима  

7. Формирање Каријерног кутка на сајту школе 

8. Утврђивање ставова наставника о каријерном 

вођење ученика  

 

 

 

 

 

Септембар,  

октобар 

 

 

 

 

Тим за КВиС, послодавци, 

Привредна комора, директор 

школе, педагог, одељењски 

старешина, Тим за маркетинг 

 

 

 

 

9. Обилазак послодаваца код којих су 

распоређени ученици за учење кроз рад 

10. Евалуација рада Тима и предлози за 

унапређење  

11. План уписа ученика у школску 2020/2021. 

година 

 

 

Новембар, 

децембар 

 

наставник практичне 

наставе, одељењске 

старешине, Тим за КВиС, 

директор школе 

12. Уређење каријерног кутка за информисање 

ученика 

13. Каријерни кутак на сајту школе и ФБ страница 

 

Новембар 

 

Тим за КВиС 

14. Предавање „ Каријерно информисање“ – за 

ученике завршних разреда 

15. Представљање и упознавање ученика 

завршних разреда о занимањима и условима 

рада на тржишту рада 

16. Тестирање професионалних интересовања и 

оријентације 

 

 

 

Фебруар, март 

 

 

Национална служба за 

запошљавање, Тим за КВиС 

17. Маркетинг школе- промоција образовних 

профила ( телевизија, веб сајт, фејсбук)  

18. Посета сајма запошљавања како би 

информисали ученике о тржишту рада 

19. Организација „Отворених врата у школи“ 

20. Обележавање Дана девојчица 

21. Професионално информисање ученика 

основних школа (8 разред) о нашој школи и 

дуалном образовању 

22. Припрема ученика за завршни тест 

 

 

 

 

Април,  

мај 

 

 

Тим за КВиС, Тим за 

маркетинг, послодавци, 

Привредна комора, 

председници стручних већа, 

предметни наставници 

23. Евалуација рада Тима  

24. Израда извештаја о раду Тима за школску 

2019/20. годину   

 

Јун, 

јул 

Тим за КВиС 

25. Израда плана рада Тима за школску 2020/21. 

годину 

Август Тим за КВиС 

26. Радионица „Мој први посао“ за ученике 

завршних разреда у оквру које се обрађују теме 

„Писање радне биографије и мотивационог 

писма“ и „Припрема за интервју“ 

 

 

Прво полугодиште 

 

Тим за КВиС, педагог, спољни 

сарадници 

27. Информисање и анкетирање ученика 3. и 4. 

разреда о професионалним плановима и 

задовољству наставом  

Друго полугодиште Педагог, Национална служба 

запошљавања 

28. Припреме ученика за такмичење у струци    
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29. Предавање „ Водич за планирање каријере“, „ 

Вештине комуникације“, „ Активно тражење 

посла“, „ Доношење одлуке“ – за ученике 2. и 

3. разреда 

30. Предавања на  тему - ,,Куда после средње 

школе, како донети одлуку” и „Планирање 

каријере“ 

 

 

Друго полугодиште 

 

 

Тим за КВиС, педагог, 

предметни насатвници 

31. Сарадња са родитељима и информисање о 

могућностима усавршавања и даљег запослења 

ученика 

32. Професионално саветовање и информисање 

ученика 

33. Сарадња са Канцеларијом за младе- учешће у 

пројекту „Каријерни инфо сервис-Млади 

предузетник 2020“ 

34. Сарадња са НСЗ и невладиним организацијама 

35. Предавање о променама које настају у свету 

занимања, о доквалификацијама и 

преквалификацијама, о пословима, праксама, 

волонтирању и стипендијама 

36. Представљање занимања у школским новинама 

37. Праћење мотивације и задовољства ученика 

38. Праћење и развој сарадње са социјалним 

партнерима 

39. Праћење реализације учења кроз рад код 

послодавца 

40. Излагање предметних наставника о сопственој 

струци на часовима 

41. Усклађивање исхода предвиђеним планом и 

програмом са процесом производње код 

послодаваца 

42. Подучавање ученика за тражење и 

анализирање података о каријери добијених 

путем интернета на часовима информатике 

43. Обављање стручне праксе и упознавање са 

карактеристикама одређеног занимања 

44. Сарадња са факултетима и вишим школама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одељењски старешина, 

представници КЗМ, 

Тим за КВиС 

педагог, чланови новинарске 

секције, предметни 

наставници, послодавци, 

стручна већа 

Чланови Тима за Каријерно вођење и саветовање ученика: 

1. Милана Лукић,професор – координатор 

2. Сања Беднар, педагог 

3. Тамара Милошевић, секретар 

4. Фрања Молнар, професор 

5. Биљана Вученовић, професор 

6. Зоран Мишчевић, представник локалне самоуправе 

7. Богдан Кавазовић, прeдстaвник сeкције дрвне индустрије 

8. Петар Боровић, представник фирме „Бореал“ 

9. Жика Паунковић, представник месне индустрије „Недељковић“ 

10. Синиша Недељковић, представник месне индустрије „Недељковић“ 

 

10.2. Здравствена превенција 

 

Годишњим програмом рада школа утврђује програм здравственог васпитања. Циљеви овог 

програма су: 

1. стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим 

начином живота 
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2. унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље 

3. остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, 

заштити и унапређењу здравља ученика. 

4. изграђивање телесно, психички и социјално здраве и зреле личности оспособљене да се брине 

за очување, заштиту и унапређивање сопственог здравља и здравља других људи 

Рад на реализацији Програма одвијаће се у оквиру: 

- редовне наставе 

- ваннаставних активности - спортских секција, акција за унапређивање школског простора као и 

простора око школе (дворишта, травњака), акција посвећених здравој исхрани, здравим 

стиловима живота... 

- ваншколских активности на пошумљавању и уређивању зелених површина, сарадња са 

заједницом на организовању културних активности и других садржаја за креативно и 

рекреативно коришћење слободног времена (излети, екскурзије и слично) 

Од метода углавном ће бити коришћење индивидуалне и групне методе здравственог рада 

(организациони састанци, планирани разговори, рад у малој групи, здравствена предавања, 

креативне радионице, организовани приказ изложбе и друго). 

Реализатори овог Програма биће педагог у сарадњи са здравственим установама, 

Саветовалиштем за младе, одељењским старешинама, предметним наставницима, као и самим 

ученицима.  

Програм здравствене заштите реализоваће се кроз програм здравственог васпитања. 

Здравствена заштита обухвата редовне систематске прегледе ученика, едукативна предавања на 

тему полно преносивих болести, болести зависности и др. и здравствену помоћ ученицима за 

време боравка у школи и ван ње, као и у време излета, ескурзија и др. Планирано је обележвање 

значајних датума, Светски дан контрацепције, Светски дан борбе против сиде и други значајни 

датуми везани за здравствену превенцију који ће се обележити у сарадњи са Заводом за јавно 

здравље. Такође, наставиће се сарадња са Црвеним крстом Србије везане за добровољно давање 

крви ученика и наставника као и едукација ученика везана за ту тематику.  

Активности са ученицима подразумевају развијање одговорности за сопствено здравље кроз 

све предмете, ваннаставне активности и секције, часове одељењског старешине. Такође, школа 

планира стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у циљу развијања компетенција 

за превентивни рад са ученицима али и родитељима. У оквиру активности са ученицима 

реализоваће се теме у оквиру различитих предмета: 

1. хемија –„Алкохолиза и зависност од цигарета, са акцентом на садржај који штетно делује на 

организам“ 

2. биологија - „Шта је ризично понашање за здравље?“ „Улога нервног система“ 

3. грађанско васпитање- „ Улога вршњака у превенцији болести зависности“, „Како проводим 

слободно време?“ 

4. физичко васпитање- „Здрави стилови живота“ , „Здравље и спорт“ 

5. социологија - „Вештина рећи НЕ социјалном притиску вршњака“ 

6. часове одељењских старешина на тему унапређења здравља, превенције болести зависности и 

др.  

Када је у питању рад са родитељима у циљу васпитног деловања, школа организује:  

1. Међусобно информисање родитеља и наставника о: психофизичком и социјалном развоју 

ученика, резултатима рада и понашања ученика, условима живота и рада у породици, школи и 

друштвеној средини 

 2. Образовање родитеља за остваривање васпитног рада: здравствено васпитање, психолошко 

образовање, утицај породице на образовање, утицај школе на васпитање, утицај друштвене 

средине 

У  оквиру здравствене превенције, посебна пажња ове школске године посветиће се примени мера 

заштите здравља ученика и наставника у школи током трајања пандемије КОВИД-19. Наставници, 

педагог, директор, одељењске старешине као и ненаставно особље биће задужено за праћење 
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примене ових мера прописаних од стране Министарства, примену ових мера и упознавање 

ученика, али и родитеља са значајем ових мера у циљу безбедног боравка ученика и свих 

запослених у школи као и посетилаца школе.  

Упутство о мерама заштите здравља ученика и наставника дато је у Прилогу. 

 

10.3.  Програм безбедности и здравља на раду 

 

У сарадњи школе, родитеља и локалне самоуправе спроводе се активности усмерене на развој 

свести за спровђење и унапређење безбедности и здравља на раду.  

У циљу заштите безбедности и здравља на раду школа је донела више правилника и аката, 

обезбедила потребна средства, спроводи мере и организује обуке у циљу остваривања највиших 

могућих стандарда заштите.  

Правилници и акти на којима се заснива заштита безбедности и здравља на раду:  

1. Правилник о безбедности и здрављу на раду  

2. Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини  

3. Правилник о заштити од пожара  

 

Средства којима школа располаже у циљу одржавања безбедности и здравља на раду:  

-Ормарић за прву помоћ и заштиту.  

-Сервисирани противпожарни апарати.  

Мере које се редовно спроводе ради обезбеђивања услова за заштиту безбедности и здравља на 

раду:  

-Сервисирање противпожарних апарата.  

-Сервисирање система за грејање и одржавање котлова  

Програми (обуке) који се у школи спроводе ради заштите безбесности и здравља на раду:  

-Обука за противпожарну заштиту.  

-Обука о заштити безбедности и здравља на раду.  

Правилником о безбедности и здрављу на раду се у складу са Законом о безбедности и здрављу на 

раду уређује спровеђење безбедности и здравља на раду запослених, у циљу стварања безбедних 

услова рада, заштите живота, здравља и радне способности запослених.  

Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радном процесу, а нису 

у радном односу код послодавца, као и лица која се затекну у радној околини ради обављања 

одређених послова код послодавца, ако је послодавац о њиховом присуству обавештен.  

 Школа је дужна да спроводи мере безбедности и здравља на раду у виду:  

 Превентивног и периодичног прегледа и испитивања опреме за рад  

 Испитивања услова радне околине  

 Доношења акта о процени ризика  

 Оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад  

 Вођења евиденција везаних за повреде на раду  

 Осигурања запослених од повреда на раду  

Запослени у школи су дужни да:  

1. поштују прописе о безбедности и здрављу на раду  

2. обавесте Послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на 

безбедност и здравље на раду  

3. наменски користе средства и опрему личне заштите  

4. подвргну се провери да ли су под утицајем алкохола или других опојних средстава по налогу 

лица за безбедност и здравље на раду  

5. истакну своје здравствене недостатке приликом ступања на рад  

6. учествују у пружању прве помоћи приликом повреде на раду, и  
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7. да не пуше где је то забрањено.  

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у 

школи и свих активности које организује школа обезбеђује се ученицима право на заштиту и 

безбедност и то:  

1. у школској згради и школском дворишту,  

2. на путу између куће и школе,  

3. ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада 

или других наставних и ваннаставних активности које организује школа.  

Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном контакту са 

ученицима, а нарочито на часовима одељењске заједнице и одељењског старешине, ученике 

упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у школи и извођења других 

активности које организује школа, као и са начином понашања којим би се те опасности могле 

избећи или отклонити.  

Школа сарађује са државним органима, органима општине и другим субјектима и надлежним 

институцијама са којима је таква сарадња потребна у поступку обезбеђивања и спровеђења мера 

утврђених овим правилником. 

 

10.4. Еколошки програми 

10.4.1. Програм заштите животне средине 

 

Школа је један од најзначајнијих чинилаца у физичком, менталном и психосоцијалном развоју 

детета. Већина деце проведе у школској заједници најмање 12 до 16 година свог живота, у периоду 

у коме стечено знање, ставови, понашање, великим делом одређују квалитет живота, како током 

раста и развоја, тако и током читавог животног циклуса због чега је важно да у овом периоду кроз 

различите активности развију смисао за лепо, правилан однос према људима и животној средини.  

Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање и развој свести о 

значају здраве животне средине, одрживог развоја и очувању и унапређењу природних ресурса. 

Активности програма реализоваће се теоретски и практично кроз наставне саржаје из биологије, 

грађанско васпитање, географија, историја, ликовна култура, часа одељенског старешине и 

стручних предмета, ваннаставне активности и др.  кроз следеће активности: 1. Уређење простора - 

акција чишћења дворишта - брига о цвећу и украсном биљу, као и сађење истог - уређење 

учионица и дворишта - изложбе ученичких радова у холу школе 2. Едукација ученика -еколошке 

акције - израда фотографија природе - сортирање и поновна употреба отпада -стручна предавања -

квизови 3. Праћење утицаја човека на животну средину - теренске активности - анализа утицаја 

загађеног ваздуха на жива бића - анализа утицаја хране на здравље – анализа одлагања комуналног 

отпада на нивоу града и др.  За реализацију активности везаних за уређење школског простора у 

школи је формиран Тим за уређење школског простора који чине: 

1. Биљана Теодосић, професор- координатор 

2. Мира Зељковић, професор 

3. Маријана Живковић Дутчак, професор 

4. Ивана Ковачевић, професор 

5. Весна Лемајић, професор 

6. Снежана Секулић, професор 

План рада Тим за уређење школског простора:  

Активности Време реализације Носиоци активности 

1. Формирање тима и израда плана рада 

тима  
Септембар Чланови тима 
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2. Тапацирање и поправка школских 

столица 

3. Израда производа за изложбени простор 

Током школске године Чланови дрвне струке 

4. Прегледање и брига о цвећу по 

ходницима 
Током школске године 

Мира Зељковић, Снежана 

Секулић 

5. Фарбање и лакирање жардињера  за 

цвеће по ходницима, као и израда 

нових 

Октобар  Чланови дрвне струке 

6. Фарбање и лакирање жардињера  за 

цвеће по ходницима, као и израда 

нових 

Новембар Чланови дрвне струке 

7. Израда ученичких радова за паное-

обележавање Нове године 
Децембар Весна Лемајић 

8. Израда украса од дрвета- обележавање 

Нове године 
Децембар Чланови дрвне струке 

9. Израда ученичких радова за паное-

обележавање школске славе Свети Сава 
Јануар Весна Лемајић 

10. Израда гарнишни за учионице Фебруар  Чланови дрвне струке 

11. Посадити цвеће испред школе и 

одржавање истог 

12. Израда гарнишни за учионице 

13. Израда производа за излагање на тргу 

поводом обележавања Дана школе  

Март и април 
Мира Зељковић и Чланови 

дрвне струке 

14. Израда плесног пара за матуру 

15. Израда сојенице у школском 

дворишту по пројекту ученика 

Мај Чланови дрвне струке 

16. Сређивање школске радионице Јун Чланови дрвне струке 

15. Анализа рада Тима и писање 

извештаја о раду  
Август 

Координатор и чланови 

тима 

 

У школској 2020/21. години школа ће доприносити заштити животне средине, а посебна пажња ће 

се посвећивати важности и значају исте. Спроводиће се разне акције у сарадњи са локалном 

самоуправом, учествоваће се у акцији Засади дрво, обележиће се Дан планете земље, Дан вода, 

Дан шума и други значајни датуми. Школа ће се укључити у реализацију пројекта „За чистије и 

зеленије школе у Војводини“ у оквиру ког ће реализовати бројне активности на тему животне 

средине и важности очувања исте. Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“ треба да 

допринесе: 

 развијању активних метода учења/ наставе у циљу охрабривања и подстицања ученика на 

критички начин мишљења и реаговања на активности везане за деградацију животне 

средине, како би располагали знањима, вештинама и одрживим навикама неопходним за 

позитивне промене у животној средини, 

 развијању тимског рада, такмичарског духа, комуникативности, поштујући интерактивну и 

кооперативну компоненту у раду, у циљу упознавања елемената животне средине и њихове 

примене у пракси, 

 развијање, усвајање и преношење модела одговорног понашања и бриге о непосредној 

животној средини, 

 укључивању у непосредни истраживачки рад, како би ученици разумели међусобне односе 

и зависност у природи и повезаност свих елемената животне средине, 
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 развијању сарадње са локалним срединама и препознавању локално важних проблема у 

животној средини, како би се спречила њена даља деградација на локалном нивоу (месним 

заједницама, комуналним предузећима и удружењима и др.), 

 промовисању одговорног понашања и бриге о животној средини – „Мисли глобално, делуј 

локално“. 

Задатак школе је: 
1. стварање услова за реализацију естетских, еколошких и хигијенских, као и културних 

потреба у школи и социокултурној средини 

2. развијање сензибилитета у духу етноестетике и обичаја у сопственој средини 

3. развијање критеријума за вредновање естетских, еколошких и хигијенских вредности 

4. развијање свести код ученика о значају естетике, екологије и хигијене у свакодневном 

животу 

5. развијање одговорности за очување уметничког наслеђа, културне баштине, екологије и 

хигијене у животном амбијенту 

6. подстицање индивидуалног деловања ученика и наставника у развоју естетске, еколошке и 

хигијенске свести. 

Активности на заштити животне средине одвијаће се на нивоу одељења, разреда и школе. Циљ је 

да ученици кроз стицање знања о разним природним појавама схвате како се може угрозити 

животна средина, да развију свест о  складном односу човека и природе, као и да изграде навике и 

културу понашања која ће допринети да они сами постану активни учесници у очувању животне 

средине.  

АКТИВНОСТИ   РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 
УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

1. Уређивање школског дворишта сви Током школске 

године 

1.1. Нега зелених површина стручно веће шумарске струке, 

сарадник ПА 

9,10,11,3,4,5,6 

(месеци) 

1.2. Естетско и функционално уређивање 

школске зграде 

сви запослени и ученици Током школске 

године 
1.3. Уклањање сувишних материјала са 

улазних врата (плакати, пропагандни 

материјали, огласи, графити) 

помоћни радници Током школске 

године 

1.4. Уређивање дворишта у школском 

функционалном систему 

Стручно веће шумарске струке, 

сарадник ПА 

по потреби 

2. Одржавање хигијене радног места у школи 

или ван ње 

сви Током школске 

године 
2.1. Одржавање хигијене учионица, 

лабораторија, кабинета, радионице 

одељенски старешина, ученици, 

професори, пом. особље 

Током школске 

године 
2.2. Одржавање хигијене ходника пом.особље Током школске 

године 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ АКТИВНОСТИ 

3.1. Едукација одељењских старешина за 

савесно и одговорно реализовање програма  

рада  

Директор, стручни тим повремено 

3.2. Кроз наставне садржаје предмета 

биологија, екологија и стручних предмета 

шумарске и хемијске струке развијати 

еколошку свест о чувању и унапређивању 

животне средине и формирати правилан однос 

према природи 

наставник биологије и екологије, 

професори шумарске и хемијске 

струке 

Током школске 

године 

3.3. На часовима одељенског старешине:  

реализовати све планом предвиђене теме 

одељењски старешина у сарадњи 

са педагогом 

Током школске 

године 
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3.3.1. Развијати свест, навике и потребе 

културног понашања и опхођења 

сви запослени и ученици Током школске 

године 
3.3.2. Развијати осећај међусобног уважавања 

и поштовања достојанства личности и 

одговорност према себи и околини 

сви запослени и ученици Током школске 

године 

3.4. Сакупљање рециклажног материјала и 

сарадња са удружењем „Чепом до осмеха“ и 

„Рикен“ фондација за рециклажу лименки за 

пиће, рециклирање пластичних флаша и 

папира 

3.5. Учешће у пројекту „За чистије и зеленије 

школе у Војводини“ 

 

Сви запослени, ученици, 

наставници хемијске струке 

Током школске 

године 

 

10.5. Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања  

 

Држава се обавезала да предузима мере за спречавање и да обезбеди заштиту детета од свих 

облика насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини. 

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. Од њих се очекује: 

 да систематски планирају и координирају свој рад на заштити деце од насиља 

 да им водеђи принцип у заштити деце од насиља буде најбољи интерес самог детета 

 да прођу обуку и да континуирано унапређују своја знања, вештине и способности у 

области превенције и заштите деце од насиља. 

 

Сврха овог Програма је да допринесе да се у школи успешно креира клима у којој се: 

1. учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности 

2. не толерише насиље 

3. не ћути у вези са насиљем 

4. развија одговорност и поступање свих 

5. обавезно реагује када дође до сазнања о насиљу 

Заштита ученика од насиља, злостављања и занемаривања се остварује применом : 

1. мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика; 

2. мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у 

школи и ван школе. 

ПРЕВЕНЦИЈА  

 

Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у установи 

ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне 

комуникације.  

Превентивним активностима се:  

1) подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих запослених за 

препознавање свих облика насиља, злостављања и занемаривања; 

2) негује атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој се не 

толерише насиље, злостављање и занемаривање;  

3) истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно реаговање на насиље;  
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4) обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

У оквиру превенције насиља и злостављања установа остварује васпитни рад, појачан васпитни 

рад и васпитни рад који је у интензитету примерен потребама, самостално или у сарадњи са 

другим надлежним органима, организацијама и службама. Ради превенције установа упознаје све 

запослене, ученике и родитеље са њиховим правима, обавезама и одговорностима, прописаним 

законом, Правилником о протоколу и другим подзаконским и општим актима. 

Ученици, као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције насиља, 

злостављања и занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност других - деце, ученика, 

запослених, родитеља и трећих лица; поштују правила установе и све оне акте којима се уређују 

њихова права, обавезе и одговорности; активно учествују у раду одељенске заједнице; као чланови 

ученичког парламента и школског одбора, посебно доприносе и учествују у превентивним 

активностима; својим понашањем не изазивају, доприносе или учествују у насиљу и злостављању. 

Родитељ је дужан да, у најбољем интересу детета и ученика: сарађује са установом; учествује у 

превентивним мерама и активностима; уважава и поштује личност свог детета, друге деце и 

ученика, запослених и других родитеља.  

Специфични циљеви у превенцији: 

1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

2. Укључивање свих интересних група ( ученици, наставници, стручни сарадници, 

административно и помоћно особље, директори, родитељи, старатељи, локална заједница) у 

доношење и развијање програма превенције ; 

3. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за 

препознавање насиља, злостављања и занемаривања ; 

4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља ; 

5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту 

од насиља и реаговање у ситуацијама насиља ; 

6. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, старатеља и 

локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања. 

Задаци у области превенције: 

1. Упознавање наставника, родитеља ученика и запослених у школи са правном регулативом; 

2. Упознавање наставника, ученика и родитеља са кућним редом школе, којим су дефинисана и 

правила понашања у школи  

3. Усклађивање постојећих подзаконских аката установе; 

4. Израда Програма за заштиту ученика од насиља (превентивне и интервентне активности); 

5. Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака; 

6. Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру образовно-

васпитних активности; 

7. Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавања конфликата; 

8. Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити ученика од 

насиља; 

9. Дефинисање правила понашања и последица кршења правила; 

10. Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 

11. Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (савет родитеља, школски одбор, 

ученички парламент, одељенско веће, наставничко веће). 
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ИНТЕРВЕНЦИЈА 

 

Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и активности којима 

се оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине или сведоче), смањује 

ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате ефекти предузетих мера.  

У установи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно дешава или се 

догодило између: ученика (вршњачко насиље); запосленог и ученика; родитеља и ученика; 

родитеља и запосленог, као и када насиље, злостављање и занемаривање чини треће лице у односу 

на ученика, запосленог или родитеља.  

Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да  ученик трпи насиље, 

злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или где се 

припрема. 
Специфични циљеви у интервенцији: 

1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља ; 

2. Успостављање система ефикасне заштите ученика у случајевима насиља ; 

3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 

програма заштите ; 

4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу вршњака и 

живот установе ; 

5. Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи 

насиља. 

Задаци у области интервенције: 

1. Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља; 

2. Сарадња са релевантним службама: 

3. Континуирано евидентирање случајева насиља; 

4. Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере; 

5. Подршка ученицима која трпе насиље; 

6. Рад са ученицима која врше насиље; 

7. Оснаживање ученика која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање; 

8. Саветодавни рад са родитељима. 

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. 

 

Редослед поступања у интервенцији:  
1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља се прикупљањем 

информација - директно или индиректно. Прикупљање информација има за циљ утврђивање 

релевантних чињеница на основу којих се потврђује или одбацује сумња на насиље, злостављање и 

занемаривање. Током прикупљања информација поштују се принципи утврђени Конвенцијом и 

правила која се примењују у поступцима у којима учествује малолетно лице - дете и ученик.  

Установа проверава сваку информацију о могућем насиљу, злостављању и занемаривању и врши 

преглед видео записа уколико установа има електронски надзор над простором. Када родитељ пријави 

директору непримерено понашање запосленог према његовом детету, директор поступа у складу са 

законом.  

У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање учесника. Када се потврди 

сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за извршено насиље, злостављање и 

занемаривање.  

2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих запослених у установи, а 

нарочито најближег присутног запосленог и дежурног наставника, односно васпитача да одлучно 
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прекине све активности, раздвоји и смири учеснике у акту насиља. У случају да запослени процени да 

је сукоб високо ризичан и да не може сам да га заустави, одмах ће тражити помоћ.  

3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве помоћи, 

обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад) обавља се одмах 

након заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није доступан или његово обавештавање 

није у најбољем интересу детета и ученика, установа одмах обавештава центар за социјални рад.  

4) Консултације у установи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања чињеница на што 

објективнији начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа ризика и предузимања одговарајућих 

мера и активности, избегавања конфузије и спречавања некоординисане акције, односно ради 

успостављања и развијања усклађеног, уједначеног и ефикасног поступања. У консултације у установи 

укључују се: одељењски старешина, дежурни наставник, васпитач, психолог, педагог, тим за заштиту, 

директор, ученички парламент.  

Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не 

могу са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, као и да одреде мере и 

активности, у консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе: министарство 

надлежно за послове образовања и васпитања - надлежну школску управу, центар за социјални рад, 

полицију, правосудне органе, здравствену службу и др.  

5) Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни план заштите 

сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за сву децу и ученике - учеснике насиља и 

злостављања (оне који трпе, који чине и који су сведоци насиља и злостављања). 
6) Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, васпитач, тим за 

заштиту, психолог и педагог) ради провере успешности, даљег планирања заштите и других 

активности установе. Установа прати понашање детета и ученика које је трпело и које је извршило 

насиље и злостављање, али и деце и ученика који су индиректно били укључени (сведоци).  

Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. Ефекте 

предузетих мера прате и надлежне службе Министарства. 
У случају да се ради о институционалном насиљу први корак директора је да буду обављени 

консултативни разговори са педагогом, правником или другом релевантном особом, која има 

сазнања о конкретној ситуацији (одељењски старешина, насатвник) и прикупљање релевантних 

информација. Потом треба да разговара са означеним злостављачем и предузима одговарајуће 

мере. Нужно је да обави разговор са родитељима- другим законским заступницима ученика и 

обавестити их о догађају и предузетим мерама.  

Програм превентивних мера за спречавање и заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања реализује се континуирано током године. У спровођење 

превентивних активности укључени су Тим (секретар, педагошка служба, наставници, одељењске 

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. У школи је формиран и Тим за превенцију вршњачког насиља у чијем саставу су 

чланови ученичког парламента: Александра Ристић, Ламија Адровић, Невена Баунох, Живан 

Ракић, Андреа Данојлић, Анђела Бојић, Дијана Бајуновић, Милица Јовановић, Сања Шућак –

координатор тима. 

План рада Тима:  

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Формирање тима и подела задужења 

Усвајање плана рада тима за школску 

2020/21. годину и извештаја о раду тима 

за претходну школску годину 

Упознавање (ученика, наставника, Савета 

родитеља, Органа управљања) са 

одредбама Посебног протокола 

директор, одељењске 

старешине, педагог 
септембар/ октобар 

Упознавање ученика са Правилником о 

понашању и кућним редом и последицама 

кршења правила 

одељењске старешине септембар 
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Уочавање ризичних тачака (где би могли 

настати проблеми) и праћење 

Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

септембар/октобар 

Разговори са ученицима у одељењу уз 

процену нивоа ризика од насиља над 

њима 

одељењске старешине септембар 

Припрема наставника за рад одељењског 

старешине  
педагог 

пре почетка школске године 

(август) 

Предавања за ученике (презентације):  

 „Асертивна комуникација“ 

  „Конфликти и како их решити“ 

 „Толеранција“ 

 „Адолесценција и насиље“ 

 „Превенција насиља и 

алтернативни облици понашања“ 

 „Дигитално насиље-превенција и 

реаговање“ 

  „Дискриминација“ 

педагог, одељењске старешине, 

Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

током године 

Радионица за ученике: 

 Насиље међу вршњацима 

 
Педагог 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, Дан девојчица 

Професори физичког 

васпитања, директор 
март/ април 

Истраживања о учесталости и врстама 

насиља у школи 
педагог децембар/ мај 

Израда плана рада тима за школску 

2021/22. годину и извештаја о раду тима 

за претходну школску годину 2020/21. 

год. 

Анализа рада тима и предлог за 

унапређивање рада 

чланови тима август 

 

10.6. Програм превенције других облика ризичног понашања 

 

Школа као институција, чији је задатак да кроз плански и системски рад васпитава младе 

генерације, има посебну и одговорну друштвену улогу и посебан задатак у развијању 

прервентивних активности и сузбијању васпитно-запуштеног и ризичног понашања ученика.  

Циљ који школа треба да оствари у овој области је да код ученика, одговарајућим васпитно-

образовним поступцима, развија позитиван, активан однос према здравом начину живота, формира 

потребу за чувањем и унапређивањем менталног и физичког здравља, да код младих формира 

свест о штетном дејству дроге на њихово ментално и физичко здравље, да утиче на младе да стичу 

знања и формирају негативан однос према психо активним супстанцама и неприхватљивом 

понашању и развију механизме одбране за супротстављање различитим искушењима.  

 

Ове циљеве школа остварује се кроз активности тима за пружање подршке новим ученицима, тима 

за заштиту од дикриминације, насиља, злостављања и занемраивања, тима за инклузију, тима за 
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борбу против наркоманије, Ученичког парламента, активности на часовима одељењског 

старешине, секција, редовне наставе. У реализацији активности превенције и интервенције школа 

сарађује са релевантним институцијама у локалној заједници (Здравственим центром, Центар за 

социјални рад, и др..). 

Осим рада са целим одељењем, ученици код којих се уочавају ризични облици понашања биће 

укључени у различите облике саветодавног рада (групне и индивидуалне) који ће реализовати 

стручни сарадници у сарадњи са одељењским старешинама, предметним наставницима, 

директором и родитељима/другим законским заступницима. У школи је формиран Тим за борбу 

против наркоманије.  

Циљ превенције употребе дрога је стицање знања о штетном утицају психоактивних супстанци 

на здравље; упознавање ученика са друштвеним коренима болести зависности и њиховим 

појавним облицима, развијање свести о одговорности појединца за сопствено здравље као 

дужности према себи и другима. Планом превенције употреба дрога планира се реализација 

активности са ученицима, родитељима и наставницима, сарадња са другим институцијама и 

органима (МУП, Дом здравља, Центар за социјални рад и др. ) Такође, школа ће укључити и 

родитеље стручњаке из одређених области (лекаре, психијатре, психологе, полицијске инспекторе) 

у реализацију појединих активности са родитељима и ученицима. Задатак школе је да ученицима 

пружи информације и знања о психоактивним супстанцама и њиховом утицају на психичко и 

физичко стање, створи услове да млади организовано користе време у оквиру ваннаставних 

активности, континуирано прати понашање ученика, сарађује са родитељима, здравственом 

службом и другим релевантним институцијама, да делује превентивно против сваког девијантног 

понашања укључујући и употребу дрога. 

Активности са ученицима подразумевају развијање одговорности за сопствено здравље кроз 

све предмете, ваннаставне активности и секције, часове одељенског старешине. Такође, школа 

планира стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у циљу развијања компетенција 

за превентивни рад са ученицима али и родитељима. У оквиру активности са ученицима 

реализоваће се теме у оквиру различитих предмета: 

1. хемија –„Хемијска својства ПАС-а, са акцентом на садржај који штетно делује на организам“ 

2. биологија –„Утицај ПАС-а на органе и системе органа за дисање, циркулацију, варење, 

нервни систем и репродуктивни систем“, „Шта је ризично понашање за здравље?“ 

3. грађанско васпитање- „Од радозналости до зависности“ , „Волонтерске активности у локалној 

заједници“ 

5. социологија - „Вештина рећи НЕ социјалном притиску вршњака“ 

6. часове одељенских старешина на тему последице и превенција болести зависности 

Када је у питању рад са родитељима планиране су активности у виду трибина, предавања, 

тематских родитељских састанака на нивоу одељења, разреда, савета родитеља и локалног савета 

родитеља. Теме које ће се обрађивати су: 

1. Улога родитеља у формирању самопоуздања детета 

2. Комуникација родитеља и деце 

3. Осмишљавање заједничког слободног времена 

4. Утицај васпитних стилова у формирању личности детета 

Активности Време реализације Носиоци активности 

1. Формирање Тима и подела задужења 

2. Усвајање извештаја о раду Тима за 

школску 2019/20. годину и плана рада 

Тима за школску 2020/21. година 

3. Планирање активности за наредни 

период 

септембар 

Координатор и чланови тима 
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4. Предавање на тему „Превенција 

наркоманије” у одељењима првог 

разреда, радионице на сличне теме у 

осталим разредима 

октобар-мај Чланови тима 

5. Организовање предавања стручних лица 

(представници Здравственог центра, 

МУП-а) на тему наркоманије 

фебруар-март Стручна лица 

6. Одлазак на трибине ( тема наркоманије) 

уколико буду организоване на подручју 

града 

током године Стручна лица 

7. Анализа рада Тима и израда извештаја о 

раду тима 

8. Израда Плана рада Тима за школску 

2021/22. годину 

мај-јун Чланови тима 

Чланови Тима за борбу против наркоманије: 

1. Драган Секулић, професор- коориднатор 

2. Жељка Малбашић, професор 

3. Нада Владисављевић, професор 

4. Весела Јовановић, професор 

 

10.7. Програм превенције дискриминаторског понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности 

 

Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства личности јесу мере и 

активности које предузима установа да се предупреди сваки облик дискриминаторног понашања, 

као и понашања којим се вређа углед, част или достојанство личности, у било ком од односа, 

подигне свест свих у установи о његовим негативним последицама на лица, групу лица, односно 

установу. 

Превентивним мерама и активностима у установи ствара се сигурно и подстицајно окружење, 

негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, развија позитиван систем 

вредности. 

Установа је дужна да обезбеди услове за сигурно и подстицајно одрастање и развој сваког 

учесника у образовању, заштиту од свих облика дискриминације и понашања којим се вређа углед, 

част или достојанство личности и социјалну реинтеграцију дискриминисаног лица и извршиоца 

дискриминације. 

Превентивним мерама и активностима заснованим на принципу једнаких могућности, кроз 

једнакост и доступност права на образовање и васпитање, без дискриминације: 

1) подиже се ниво свести и осетљивости свих у установи - нулта толеранција на све облике 

дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности; 

2) остварује се пуна посвећеност установе и свих њених органа и тела у препознавању, спречавању 

и сузбијању дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности; 

3) сви носиоци обавеза заштите од дискриминације у установи (унутрашња заштита) и ван ње 

(спољашња заштита - породица, јединица локалне самоуправе, надлежни орган унутрашњих 

послова, центар за социјални рад, здравствена служба, министарство надлежно за послове 

образовања (у даљем тексту: Министарство), Повереник, Заштитник грађана, Покрајински 

заштитник грађана - омбудсман, органи правосуђа и др.), сагласно закону, поступају хитно, 

ефикасно и координисано у спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања. 

Запослени својим квалитетним радом и применом различитих метода, садржаја, облика рада и 

активности, личним понашањем и ставом утичу, помажу и обезбеђују недискриминаторно, 
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подстицајно, инклузивно и безбедно образовно окружење за све - учеснике у образовању, за 

родитеље, запослене и за трећа лица у установи и својим понашањем не подстичу, не помажу, не 

изазивају, не доприносе вршењу дискриминације и вређања угледа, части или достојанства 

личности. 

Наставник, стручни сарадник и одељењски старешина избором одговарајућих садржаја и начина 

рада са учесницима у образовању доприносе стицању знања, вештина и формирању ставова који 

утичу на промену понашања, који помажу превазилажењу стереотипа и предрасуда, повећавању 

осетљивости на повреде осећања других лица и група по неком од заштићених личних својстава, 

развијању толеранције, прихватања и уважавања различитости, конструктивног превазилажења 

сукоба и др. 

Присутни запослени и дежурни наставник, наставник, васпитач, стручни сарадник, одељењски 

старешина, дужан је да на целисходан начин увек реагује и обезбеди заштиту учесника у 

образовању од сваког облика дискриминације и дискриминаторног понашања, заустављањем 

понашања које се непосредно врши и смиривањем дискриминисаног лица, извршиоца 

дискриминације и посматрача. 

Ученици и одрасли, као одговорни учесници у образовању, обавезни су да: уважавају и поштују 

личност и национални, полни, верски, родни, сексуални и све друге аспекте идентитета учесника у 

образовању, родитеља, запослених и трећих лица; поштују правила установе која се односе на 

забрану дискриминације и дискриминаторног понашања и принципа једнаких могућности; 

активно учествују у активностима које се остварују у установи - одељенској заједници, ученичком 

парламенту и органима и телима, а које су усмерене на превенцију дискриминације и 

дискриминаторног понашања; својим понашањем не подстичу, не помажу, не изазивају, не 

доприносе вршењу дискриминације и вређања угледа, части или достојанства личности. 

Родитељ је дужан да у најбољем интересу детета и ученика: сарађује са установом; учествује у 

мерама и активностима које се планирају, припремају и спроводе ради спречавања 

дискриминаторног понашања; уважава и поштује личност и све аспекте идентитета свог детета, 

друге деце, ученика, одраслих, других родитеља, запослених и трећих лица. Родитељ детета и 

ученика не сме својим понашањем у установи да подстиче, помаже, изазове или на било који 

начин допринесе дискриминацији и вређању угледа, части или достојанства личности. 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 

У установи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или 

достојанства личности и дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, 

хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских, антициганистичких или других 

облика дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито млађем, слабијем, са сметњама у 

развоју и инвалидитетом, према родном идентитету, полу, сексуалној оријентацији, раси, боји 

коже, верској и националној припадности, језику, имовном стању, социјалном и културном 

пореклу и другим и претпостављеним или стварним личним својствима. 

Интервенцију чине мере и активности којима се дискриминаторно понашање или вређање угледа, 

части или достојанства личности зауставља, осигурава безбедност учесника у образовном и 

васпитном процесу (оних који трпе - дискриминисана лица, сведоче или чине - извршиоци 

дискриминације), смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате се 

ефекти предузетих мера. 

У установи се интервенише у случају сумње и када је утврђено дискриминаторно понашање, и то, 

када се оно припрема, дешава или се догодило између: учесника у образовању (дете-дете, ученик-

ученик, одрасли-одрасли; учесник у образовању - запослени; учесник у образовању - родитељ; 

учесник у образовању - треће лице у установи); запосленог (запослени - учесник у образовању, 

запослени-родитељ, запослени-запослени, запослени - треће лице); родитеља (родитељ - учесник у 

образовању, родитељ-родитељ, родитељ-запослени, родитељ - треће лице); треће лице (треће лице 

- учесник у образовању, треће лице - родитељ, треће лице - запослени; треће лице - треће лице). 

Ради предузимања одговарајућих мера и благовременог реаговања на ризике од дискриминаторног 

понашања учесника у образовању, сачињава се матрица за процену нивоа дискриминације, тако 
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што се уочено дискриминаторно понашање сврстава се у један од три нивоа дискриминаторног 

понашања. 

Приликом сврставања у ниво дискриминаторног понашања учесника у образовању према матрици, 

место и време извршеног понашања утичу на избор врсте мере и активности које се предузимају у 

интервенцији. 

Када се дискриминаторно понашање догоди ван простора установе, у било које време, а од стране 

учесника у образовању, установа предузима мере појачаног васпитног рада, без вођења васпитно-

дисциплинског поступка. Уколико се дискриминаторно понашање догоди у простору установе у 

време образовно-васпитног рада и других активности, предузимају се мере појачаног васпитног 

рада, покреће, води и окончава васпитно-дисциплински поступак, у роковима и на начин утврђен 

Законом. 

Елементи матрице јесу: 

1) узраст учесника у образовању 

Процену тежине облика дискриминације обавља тим за заштиту, полазећи од релација: лице у 

односу на друго лице истог или приближног узраста; узрасно старијег лицу према млађем лицу и 

групе лица према лицу, односно групи лица, и то: 

(1) када је понашање учесника у образовању истог или приближног узраста (дете- дете, 

ученик-ученик, одрасли-одрасли), као и млађег према старијем, квалификује се као први 

ниво; 

(2) када се узрасно старији учесник у образовању понаша дискриминаторно према 

млађем лицу, квалификује се као други ниво; 

(3) када група учесника у образовању дискриминаторно понаша према лицу или другој 

групи, квалификује се као трећи ниво. 

2) интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања 

Када се дискриминаторно понашање понавља или продужено траје у односу на исто лице, односно 

лица са сличним или истим личним својствима (раси, боји коже, националној и верској 

припадности или етничком пореклу, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном 

стању, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету) тим за 

заштиту га квалификује у следећи тежи облик дискриминације. 

Поновљена дискриминација, у смислу овог акта,подразумева више пута поновљено понашање 

лица или групе лица, односно поступање установе, њених органа или тела које је засновано на 

повређивању личних својстава лица или групе лица, а продужена - која се чине у дужем 

временском периоду према истом лицу или групи лица. 

3) облик и начин дискриминаторног понашања - узнемиравање и понижавајуће поступање 

Узнемиравање и понижавајуће поступање јесте изговарање речи, односно слање писаних порука 

или предузимање радњи према лицу или групи лица на основу којих се посредно и са сигурношћу 

може закључити да вређају њихово достојанство на основу личног својства, проузрокују осећај 

понижености,узнемирености или одбачености, шири страх или непријатељство, односно ствара 

понижавајуће и увредљиво окружење. 

Ако узнемиравање и понижавајуће поступање удружено врши група или се оно понавља, односно 

дуже траје, овакво дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација другог нивоа. 

Ако је узнемиравање и понижавајуће поступање изазвало страх или непријатељско, понижавајуће 

и увредљиво окружење по дискриминисано лице или је довело до искључивања или одбацивања 

лица или групе лица, дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација трећег 

нивоа. 

4) последица дискриминаторног понашања 

Када дискриминаторно понашање доводи или потенцијално може да доведе до угрожавања 

физичког, односно психичког здравља учесника у образовању, тим за заштиту га квалификује у 

следећи тежи облик дискриминације. 
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Установа поступа у складу са Правилником о поступању у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторског понашања и вређања угелда, части или достојанства личности увек када је 

учесник у образовању дискриминисано лице, извршилац дискриминације, односно сведок. 

Сазнање о дискриминаторном понашању у установи може да се добије: опажањем, на основу 

сумње или информације да се дискриминација припрема, догађа или се догодила. Информација 

може да се добије непосредно - усмено, у писаном облику, коришћењем дигиталних средстава, 

поверавањем од самог дискриминисаног учесника у образовању или посредно - од његовог 

родитеља, вршњака, запослених, трећих лица као сведока, као и на основу анонимне пријаве. 

Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се дискриминаторно понашање 

припрема, догађа или се догодило. 

Редослед поступања у интервенцији је следећи: 

1) Проверавање добијене информације да се дискриминаторно понашање припрема или се 

догодило обавља се прикупљањем информација - директно или индиректно. Циљ проверавања 

информације јесте утврђивање одлучујућих чињеница на основу којих се потврђује или одбацује 

сумња на дискриминаторско поступање. Током прикупљања информација поштују се принципи 

утврђени Конвенцијом и правила која се примењују у поступцима у којима учествује малолетно 

лице - дете и ученик. 

Установа проверава сваку информацију о дискриминаторном понашању прегледом видео записа, 

уколико установа има електронски надзор над простором, анонимном анкетом учесника у 

образовању и на други начин примерен облику и врсти дискриминаторног понашања. 

Када родитељ пријави директору непримерено понашање запосленог према његовом детету, 

директор поступа у складу са Законом. 

У случају непотврђене сумње дискриминаторног понашања, појачава се васпитни рад и прати 

понашање учесника у образовању. Када се потврди сумња, директор и тим за заштиту предузимају 

мере и активности за повреду законске забране дискриминације. 

2) Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање учесника јесте обавеза свих 

запослених у установи, а нарочито најближег присутног запосленог, дежурног наставника, 

односно васпитача или радника обезбеђења да одлучно прекине све активности, раздвоји и смири 

учеснике. 

У случају да запослени процени да не може сам да заустави дискриминаторно понашање зато што 

је сукоб високо ризичан, као и због истовременог физичког насиља, одмах ће тражити помоћ. 

Након заустављања сукоба, ако се посумња у повређивање дискриминисаног лица, затражиће се 

пружање прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за 

социјални рад. 

Смиривање учесника подразумева, најпре, одвојене разговоре са извршиоцем дискриминације и са 

дискриминисаним лицем, а ако се процени да је могућ, без опасности по наставак сукоба, и заједно 

учесницима и родитељима. 

3) Обавештавање и позивање родитеља је обавеза установе. Одмах након заустављања сукоба 

учесника - детета или ученика (као дискриминисаног лица и извршиоца дискриминације) установа 

обавештава и позива родитеља на пријављени број контакт телефона. Уколико родитељ није 

доступан, установа одмах обавештава центар за социјални рад. 

4) Прикупљање релевантних информација и консултације врше се у установи ради: 

разјашњавања околности, анализирања чињеница на што објективнији начин, процене нивоа 

дискриминације, ризика и предузимања одговарајућих мера и активности, избегавања конфузије и 

спречавања некоординисане акције. Нивои дискриминације, на основу овог акта, за учесника у 

образовању су: први, други и најтежи - трећи ниво. Процену нивоа увек врши тим за заштиту. Да 

би извршио правилну процену, тим за заштиту прикупља све релевантне податке, консултује, осим 

директора, одељењског старешину, дежурног наставника, односно васпитача, радника обезбеђења, 

другог запосленог као очевица, представника ученичког парламента. Тим за заштиту информише 

родитеље и укључује их у појачан васпитни рад и план заштите од дискриминације. 
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Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не 

могу са сигурношћу да процене ниво дискриминације, као и да одреде одговарајуће мере и 

активности, у консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе: 

Министарство - школску управу, центар за социјални рад, полицију, здравствену службу, 

Повереника и др. 

5) Предузимање мера и активности према учеснику у образовању, и то за све нивое 

дискриминације. План заштите од дискриминације сачињава се за конкретну ситуацију сваког од 

нивоа и за све учеснике - дискриминисано лице, извршиоца дискриминације и сведоке. План 

заштите од дискриминације зависи од: узраста и броја учесника, облика и нивоа дискриминације, 

последица по лице и колектив и сл. 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 

1. Сања Беднар- педагог- координатор 

2. Тамара Милошевић, секретар 

3. Милица Јелић, професор 

4. Горан Симић, професор 

5. Стеван Тир, стручни сарадник-библиотекар 

6. Одељењске старешине 

10.8.  Друштвено - користан рад 

 

 Циљ одређивања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у школама који се 

остварује у складу са Правилником о обављању друштвено-корисног рада, односно хуманитарног 

рада, јесте превенција непожељног и друштвено неприхватљивог понашања ученика кроз развој 

пожељних и позитивних облика понашања. Наставник, односно стручни сарадник у школи за 

развијање пожељних/позитивних облика понашања ученика и конструктивно решавање 

конфликата примењује саветодавни рад, технику дијалога, поступак школске медијације, укључује 

вршњачку медијацију и друго.Ученици ће се укључивати у друштвено-користан рад у складу са 

Правилником.  

За повреду обавезе, односно забране прописане Законом, школа, упоредо са изрицањем 

васпитне, односно васпитно-дициплинске мере одређује ученику и обавезу обављања друштвено-

корисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у просторијама школе или ван просторија 

школе под надзором наставника, односно стручног сарадника. 

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад школа одређује ученику у складу са 

тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и 

достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља, односно другог законског 

заступника.  

Један од циљева друштвено- корисног рада је и да васпитава ученике да добровољним 

радом, самостално у оквиру друштвено организованих активности у слободном времену, 

доприносе стварању и унапређивању услова живота и рада људи у ужој и широј друштвеној 

заједници. у скалду са тим циљем ученици ће имати прилике да се укључе у различите активности 

како у школи тако и у локалној заједници и да на тај начин развија позитивне и пожељне облике 

понашања.  

Лица задужена за праћење друштвено-корисног рада у школској 2020/2021. години су Mилијан 

Мамлић за шумарску и дрвопрерађивачку струку и Драган Секулић за прехрамбену струку. 

 

10.9. Програм рада Тима за појачан васпитни рад 

 

Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује одлуке директора и 

органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем 

угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће уз учешће родитеља, односно другог 

законског заступника, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, 
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стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то 

неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите са 

циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања. 

Тим за реализацију појачаног васпитног рада реализоваће све активности са ученицима током 

школске године и водиће евиденцију о реализованим активностима.  

Активности одељењског старешине: 
1. Са учеником: саветује, прати понашање ученика,контролише, подстиче, мотивише, преговара, 

договара; 

2. Са родитељима: контактира родитеље, укључује их у планиране активности, информише, упућује на 

друга лица и установе; 

3. Са одељењском заједницом: разговара на часовима одељењског старешине, преговара, отклања 

узроке, мотивише, укључује у активности, договара, реализује предавања у циљу превенције. 

Активности стручних сарадника у оквиру појачаног васпитног-рада: разговор, предавања, 

радионице, саветодавни рад, медијација, тестови, сарађују са родитељима, наставницима, 

одељењским старешином, другим институцијама и стручњацима. Планира интервенције: утврђује 

проблем, поставља циљеве, дефинишу реалне стратегије и акције, дефинишу улогу и одговорност 

чланова тима, одређују временску динамику.  

Тим за реализацију појачаног васпитног рада: 

1. Стручни сарадници 

2. Одељењске старешине 

 

10.10. Програм социјалне заштите 

 

Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса, чији је задатак 

пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединца и 

породице, као и отклањање последица социјалне искључености. Дете има право да, у складу са 

својим узрастом и зрелошћу, учествује и слободно изражава своје мишљење у свим поступцима у 

којима се одлучује о његовим правима. Малолетно лице може да буде корисник права или услуга, 

између осталог, ако му је угрожено здравље, безбедност и развој. Што се тиче овог вида заштите, 

школа сарађује са стручњацима из других релевантних установа у локалној заједници. Сарадња 

између школе и Центра за социјални рад односи се на координацију ради обезбеђивања 

свеобухватне заштите деце од насиља и обезбеђивања социјалне заштите детета и породице, 

пружање помоћи у превазилажњеу проблема и обезбеђивању редовног доласка у школу.  

 

10.11. План рада Тима за реаговање у кризним ситуацијама 

 

У складу са дописом Школске управе Нови Сад у коме је у циљу ефикасног и  ефективног 

поступања и превенирања гласина у јавности препоручено да се у установама формира Тим за 

реаговање у кризним ситуацијама, школске 2018/2019. године у нашој школи је формиран Тим.  

План рада Тима за школску 2019/2020. годину дат је у табели: 

 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

1. Формирање Тима и подела задужења 

2. Израда плана рада за школску 2019/2020. годину 

и усвајање плана 

3. Усвајање извештаја о раду Тима за школску 

2018/2019. годину 

септембар чланови Тима 

4. Упознавање чланова колектива са израђеним октобар чланови Тима 
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планом и могућностима деловања овог тима 

5. Упознавање чланова тима са њиховим 

задацима,обавезама и одговорностима 

 

координатор Тима 

6. Учешће у радионицама организованим на 

локалном нивоу како би се упознали са могућим 

променама закона у овој области 

током школске године 
чланови Тима, чланови 

школске управе 

7. Учешће на састанцима са представницима 

школске управе, мупа, социјалне службе и 

здравствене заштите о овој проблематици 

током школске године координатор Тима 

8. Израда протокола о поступању у случају кризних 

ситуација 

9. Сарадња са Сектором за ванредне ситуације 

МУП-а 

10. Сарадња са Заводом за Јавно здравље 

током школске године чланови Тима 

11. Обука чланова тима на теме везане за могуће 

кризне интервенције и унапређивање рада тима 

за кризне интервенције 

током школске године чланови Тима 

12. Организовање и реализација радионица на тему 

Стресни, трауматски и кризни догађаји и њихове 

последице 

током школске године чланови Тима 

13. Анализа постигнутих резултата у реализацији 

радионица 
јун чланови Тима 

14. Израда ивештаја о раду  Тима за школску 

2019/2020. годину  
август чланови Тима 

Тим за реаговање у кризним ситуацијама: 

1. Биљана Ковачевић, директор 

2. Татјана Пашић, професор- коориднатор 

3. Адамовић Наташа, професор 

4. Марина Курсулић, професор 

 

10.12. Програм културних активности школе 

 

Културна активност школе обухвата активности које се остварују на основу програма културних 

активности школе и обухвата: прославе дана школе, почетка и завршетка школске године, 

прославе школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, спортска 

такмичења, научно-истрживачке активности и друге активности које доприносе проширењу 

утицаја школе на васпитање ученика и културни развој школског окружења, као и заједничке 

културне активности са релевантним појединцима, установама и организацијама ради обогаћивања 

културног живота. Остварује са кроз сарадњу са другим организацијама, културним 

институцијама, родитељима. Поред општих васпитних задатака, посебни задаци културне 

делатности школе били би: 

- оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за њихов свестрани 

развој и богатији лични живот у слободном времену, као и презентовање оних резултата којима 

школа богати културни и друштвени живот средине (радне акције, прославе, манифестације, 

друштвено- користан рад ) 

- афирмација школе као културног центра у месту и стварање педагошких и друштвених услова за 

богаћење културног живота средине. 

 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 
Обележавање дана Града- учешће у 

манифестацији „Новембарски дани“ 

Наставници, педагог и директор 

школе 

Новембар 

Прослава школске славе Стручно веће проф.српског и 

страног језика и друштвених 

27.01.2021. 
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наука, тимови у школи 

 Изложба ученичких радова Стручно веће шумарске и 

друштвене струке 

током школске 

године 

Учешће на такмичењима Стручна већа током школске 

године 

Сарадња са средствима јавног информисања Директор, Тим за маркетинг и 

сајт школе 

током школске 

године 

Учешће на прославама других школа Директор током школске 

године 

Сарадња са културним и верским институцијама 

(музеји, галерије, позоришта...) 

Директор, одељењске 

старешине, проф. ликовног, 

историје и српског језика, 

вверске наставе и грађанског 

васпитања 

током школске 

године 

Посета Сајму књига, сајам образовања 

„Путокази“ и др. 

Директор, библиотекар, 

наставници 

октобар, март 

током школске 

године 

Посета позоришним представама наставници, директор, стручни 

сарадници 

током школске 

године 

Прослава Дана школе Директор, тим за организацију 

прославе дана школе 

22. април 

Учешће на  плесу матураната на градском тргу Ученици завршних разреда мај 

Прослава матурске вечери Одељењске старешине, 

директор, педагог 

мај 

 

 10.13. План рада тима за инклузивно образовање 

 

Инклузивно образовање је део система вредности у коме свака особа мора бити уважавана, а 

различитости се разумевају као богатство и извор учења. То је процес деловања и одговарања на 

различите образовне потребе свих ученика, кроз повећавање учешћа у учењу, култури и заједници, 

и смањивање искључености из образовања.  

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.  

Детету и ученику и одраслом коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога 

потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и 

комуникацијских препрека, прилагођавање начина остваривања школског програма и израду, 

доношење и остваривање индивидуалног образовног плана. Ученику који постиже резултате који 

превазилазе очекивани ниво образовних постигнућа, установа обезбеђује прилагођавање начина 

остваривања школског програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног 

плана. 

Индивидуални образовни план је посебан акт, који има за циљ оптимални развој детета и 

ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са прописаним циљевима и 

принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба детета и ученика.  

ИОП израђује тим за додатну подршку детету, односно ученику на основу претходно 

остварених, евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и израђеног педагошког 

профила детета, ученика и одраслог, а остварује се након сагласности родитеља, односно другог 

законског заступника. 

Тим за инклузивно образовање у свом раду поступа у складу са Правилником о ближим 

упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање 

(„Службени гласник РС“, бр. 74/2018)  
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План активности стручног тима за инклузивно образовање 

 

АКТИВНОСТИ Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
1. Формирање стручног тима за инклузивно 

образовање  и подела задужења 
Септембар 

Наставничко веће, 

директор 

2. Упознавање Тима с извештајем о раду Тима за 

школску 2018/19. годину и планом рада Тима за 

школску 2019/20. годину 

Септембар Координатор Тима 

3. Обука стручног Тима за инклузивно образовање  
Септембар 

Педагог, екстерни 

едукатори 

4. Упознавање наставника са инклузивним 

образовањем и потребним обрасцима 
Септембар-октобар Тим за ИО 

5. Упознавање одељењских већа са ученицима за 

које је потребна додатна подршка 
Септембар 

Одељењски старешина, 

педагог 

6. Прикупљање података о деци са сметњама у 

развоју: 

*разговор са родитељима/ старатељима  

*структуирани интервју са учеником 

/посматрање 

*сарадња са школским педијатром- дијагноза   

*сарадња са стручном службом ОШ из које 

долази дете 

Септембар - октобар 

Одељењски старешина у 

сарадњи са стручном 

службом и  надлежним 

установама (здравствени 

центар, центар за 

социјални рад), Тим 

7. Формирање тимова за израду ИОП-а (који се за 

одређеног ученика израђује тимски) 
Септембар - октобар Тим за ИО, директор 

8. Едукација чланова одељењског већа за израду 

истих 
Септембар - октобар Тим за ИО 

9. Процењивање за које ученике је потребно 

доношење ИОП-а, а за које обезбеђивање 

додатне подршке за образовање 

Септембар - октобар Тим за ИО 

10. Израда педагошког профила детета: 

*јаке стране ученика 

*његове потребе за подршком у образовању 

*интервју, посматрање, тестови 

*прегледи прикупљених материјала и 

предлог стратегије подршке 

11. Израда мера индивидуализације, плана 

активности  

Током године Тим за ИО 

12. Сарадња са родитељима ученика у реализацији 

и праћењу ефеката ИОП-а 

13. Вредновање ИОП-а  

14. Екстерни семинар везан за инсклузивно 

образовање за све наставнике и стручне 

сараднике 

15. Сарадња са другим тимовима у школи и 

стручним органима 

Током године 

Одељењски старешина, 

Тим за додатну подршку, 

Тим за ИО 

16. Сарадња са интерресорном комисијом за 

доношење индивидуалног образовног плана 

(додатна образовна, здравствена или социјална 

подршка) 

Током периода 

испитивања деце 

уписане у школу 

Директор, Тим за ИО 

17. Праћење постигнућа ученика према ИОП-у Континуирано Тим и стручна служба 

18. Корекција школског простора и опреме 

(доступно и безбедно окружење) 
По потреби директор, Тим 

19. Анализа постигнућа и изостанака ученика и 

вредновање ИОП-а  
на крају полугодишта Тим за ИО 
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Тим за ИО током школске године ће сарађивати и са другим тимовима и стручним органима у 

школи: 

1. Педагошким колегијумом: доношење ИОП-а, праћење напредовања деце и др.  

2. Тимом за самовредновање: анализа резултата везаних за инклузију, предлог мера за 

унапређење, праћење мера за спровођење и др. 

3. Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: договарање 

превентивних и интервентних мера, снимање стања и размена информација и др. 

4. Ученичким парламентом: укључивање ученика у рад Парламента, стварање климе за 

прихватање ИО и др. 

5. Стручним и одељењским већима: индентификовање деце из осетљивих група, давање 

информација за педагошки профил, учешће у раду Тима за додатну подршку, осмишљавање 

мера за и активности за ИОП, сарадња са родитељима и др. 

6. Стручним активном за развојно планирање: анализа приоритета, циљева и задатака,  брига о 

стручном усаврашавању насатвника, праћење ефекљата предузетих мера на нивоу школе и др. 

7. Саветом родитеља: укључивање родитеља у активности ИО према жељама и могућностима, 

извештавање о напредовању и врстама подршке које се пружају и др. 

У школској 2020/21. години по ИОП-у се школује 6 ученика и то у одељењима П13, П23, П33, 

П21, Д21 и  П22.  

 

Чланови стручног тима за инклузивно образовање: 

1. Зорица Лукић, професор-координатор 

2. Сања Беднар, педагог 

3. Милена Ћетковић, професор 

4. Наташа Лончаревић, професор 

5. Одељењске старешине ученика 

6. Родитељи ученика 

7. По потреби: педагошки асистент и спољни стручни сарадници 

 
10.14. План рада тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Чланом 12. Закона дефинисане су опште међупредметне компетенције за крај средњег образовања 

и васпитања:  

1) компетенција за целоживотно учење;  

2) комуникација; 

3) рад са подацима и информацијама;  

4) дигитална компетенција;  

5) решавање проблема;  

6) сарадња;  

7) одговорно учешће у демократском друштву;  

8) одговоран однос према здрављу;  

9) одговоран однос према околини;  

10) естетичка компетенција; 

11) предузимљивост и предузетничка компетенција. 

 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је 

динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите 

реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз 

наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 
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различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и 

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

Визија наше школе је да сваки ученик буде највише могуће припремљен за изазове који га очекују 

у реалном свету рада и образовања и каријере. Циљ је је да се живот у школи не своди само на 

учење наставног градива, већ на развијање компетенције за целоживотно учење. Зато се ради на 

развијању међупредметних компетенција, подразумевајући и предузетничке компетенције како би 

ученици испробавали реалне животне ситуације и свет рада и како би школу доживели као 

најбољу припрему за живот. На тај начин они доживљавају школу као институцију која је 

отворена за сва њихова питања и недоумице и која их подстиче на размишљање и рад у складу са 

њиховим интересовањима и способностима. 

Тим за професионални развој планира стручно усавршавање за наставнике како би унапредили 

своје капацитете за развој предузетничке компетенције ученика у наставним и ваннаставним 

активностима. У свим предметима, наставници планирају активности за што веће учешће ученика, 

уважавања њихове иницијативе и креативности.  Планирани су сусрети са стручњацима из 

различитих области у оквиру обележавања Дана девојчица. Планира се организација Дана 

отворених врата школе за ученике основне школе. Планирана је сарадња са предузетницима-који 

су покренули свој посао, са другим средњим школама, сусрети ученика свих школа на локалу у 

циљу развијања предузетничке компетенције.  

 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

1. Формирање тима и подела задужења 

2. Усвајање извештаја о раду Тима за школску 

2019/20. годину и плана рад Тима за школску 

2020/2021. годину 

3. Вршњачка едукација на тему употребе Гугл 

учионице 

Септембар 

 

Чланови тима 

 

Вукадин Верица 

 

4. Вршњачка едукација на тему употребе Гугл 

учионице 
Октобар 

Чланови Тима, ученици, 

Ђорђе Кесић 

5. Посета сајму намештаја и Шумарском факултету 

у Београду 
Новембар Вукадин Верица 

6. Обележавање Међународног дана шума 21. Mарт Костић Драгана 

7. Школско такмичење ученика дрвопрерађивачке 

струке 
Март Вукадин Верица 

8. Обележавање „Дана девојчица“ Април 
Чланови тима и чланови 

тима за КвиС 

9. Прослава Дана школе Април Чланови тима 

10. Дан отворених врата школе Мај 
Чланови тима и чланови 

тима за КвиС 

11. Такмичење у оквиру Националне еколошке 

олимпијаде 
Март, април, мај 

Костић Драгана 

ученици  шумарске 

струке 

12. Школско такмичење из предузетништва 

13. „Израда бизнис плана“ 
Април, мај 

Лукић Зорица 

ученици школе 

14. Примери добре праксе 

15. „Дуално образовање у пракси“ 
Друго полугодиште Чланови тима 

16. Тимски угледни часови Друго полугодиште Чланови тима 

17. Школско такмичење у ARCHI CADU, ученика 

смера: „Техничар за обликовање намештаја и 

ентеријера“ 

Јун Вукадин Верица 

18. Израда извештаја о раду Тима за школску 

2018/19. годину и плана рад Тима за школску 
Август Чланови тима 
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2019/202. годину 

19. Учешће у писању и реализацији пројектних 

активности које финансира локална самоуправа 

и локалне компаније 

Током године 

 

Чланови тима 

 

20. Сарадња са родитељима 

21. Учешће у хуманитарним акцијама на нивоу 

школе и локалне заједнице 

22. Писање пројеката, учешће на различитим 

конкурсима 

23. Извештавање Педагошком колегијуму 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва чине: 

1. Вукадин Верица, професор- координатор 

2. Зорица Лукић, професор 

3. Драгана Костић, професор 

4. Миљевић Стана, професор 

5. Берина Миловић, професор 

11. ПЛАН УПИСНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

Сваке школске године у периоду новембар – децембар планира се и доноси План уписа за 

наредну школску годину, на седници Наставничког већа и Органа управљања и прослеђује 

Школској управи у Новом Саду и Министарству просвете. 

Министарство просвете доноси календар уписа у средње стручне школе. Школа формира 

комисије за упис ученика, а то су углавном и потенцијалне одељењске старешине ученика 

(одељења ), које уписују. Упис траје два дана и један као накнадни на слободна места. 

У први разред средње школе може да се упише лице са стеченим основним образовањем, у 

складу са посебним законом.  

После завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице ради 

преквалификације, доквалификације, специјалистичког или мајсторског образовања, у складу са 

посебним законом. 

У средњу школу може да се упише и лице са стеченим или завршеним основним образовањем 

ради стручног оспособљавања, односно обучавања. 

Одрасли који стиче основно образовање може упоредо да похађа прописани  одобрени програм 

обуке у средњој школи. 

Ученик се уписује у средњу школу након завршеног осмог разреда и положеног завршног 

испита којим се процењује степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у 

основном образовању и васпитању. 

Ученику који положи завршни испит издаје се јавна исправа. 

У установи чији је оснивач  Аутономна Покрајина обезбеђује се бесплатно средње 

образовање редовних и ванредних ученика под једнаким условима, у складу са Законом и 

посебним законом.  

Редован ученик јесте лице које је у првом разреду средњег образовања и образовања за рад млађе 

од 17, а ванредан ученик - лице старије од 17 година.  

Изузетно, и лице млађе од 17 година може да стиче средње образовање или образовање за рад у 

својству ванредног ученика уз сагласност министра за послове образовања и то: лице које се 

професионално бави спортом; чија природа болести објективно не дозвољава редовно похађање 

наставе; у другим случајевима када објективне околности не дозвољавају редовно похађање 

наставе.  
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Изузетно лице старије од 17 година које је претходне школске године завршило основну школу у 

трајању од осам година може у наредној школској години уписати средњу школу у својству 

редовног ученика.  

Лице из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима млађе од 17 година може да 

стиче средње образовање или образовање за рад у својству ванредног ученика, ако оправда 

немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност министра.  

Лице које стекне средње образовање, а жели да се преквалификује или доквалификује, стекне 

специјалистичко или мајсторско образовање, плаћа школарину. Изузетно, лице које се из 

здравствених разлога преквалификује или доквалификује не плаћа школарину.  

Редован ученик може упоредо да савлађује план и програм наставе и учења, односно део плана и 

програма наставе и учења за други образовни профил, као ванредан ученик.  

Висину школарине утврђује министарство за послове образовања према врстама образовања и 

васпитања, с тим да поједини ванредни ученици старији од 17 година услед тешке материјалне и 

социјалне ситуације могу бити ослобођени плаћања школарине. 

Ученик може да пређе у другу школу, односно други образовни профил ради завршавања 

започетог школовања. Ученик полаже допунске испите из предмета који нису били утврђени 

школским програмом, односно планом и програмом наставе и учења, који је ученик започео да 

савлађује у роковима утврђеним решењем у складу са општим актом школе.  

 

Страни држављанин, лице без држављанства и тражилац држављанства, уписују се у установу и 

остварују право на образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан законом за 

држављане Републике Србије. 

 

За децу и ученике из става 1. овог члана, за прогнана и расељена лица, избеглице и мигранте и 

децу и ученике који су враћени у земљу на основу споразума о реадмисији, која не познају језик на 

коме се изводи образовно-васпитни рад или поједине програмске садржаје од значаја за наставак 

образовања и васпитања, установа организује учење језика, припрему за наставу и допунску 

наставу, по посебном упутству које доноси министар. 

 

Дете страног држављанина, док борави у Републици Србији, има право да похађа наставу 

матерњег језика и културе, бесплатно под условом реципроцитета или на терет родитеља, у 

просторијама установе коју одреди орган јединице локалне самоуправе. 

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о ученику који 

нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престанка 

похађања наставе. 

Ако родитељ, односно други законски заступник по пријему обавештења из става 2. овога члана не 

обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу, школа одмах 

обавештава јединицу локалне самоуправе и надлежну установу социјалне заштите. 

 
12. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција 

наставника и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја 

деце, ученика и полазника, односно нивоа њихових постигнућа.  

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева 

стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-

образовног, образовно-васпитног, васпитног и стручног рада. Стручно усавршавање се планира у 

складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања ученика, приоритетним областима 

које утврђује министар надлежан за послове образовања и на основу сагледавања нивоа 

развијености свих компетенција за професију наставника и стручног сарадника у установи.  

Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира и на основу исказаних личних 

планова професионалног развоја наставника, резултата самовредновања и вредновања квалитета 
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рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа и других показатеља квалитета 

образовно-васпитног рада.  

Лични план професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника сачињава се на 

основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника. Саставни део 

професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање.  

Усавршавање наставника је веома важан део унапређивања квалитета образовног система и без 

стручног усавршавања наставника не може бити ефикасних промена у образовању.  

У складу са развојним планом школе и постављеним развојним циљевима ове школске године 

наставиће се стручно усавршавање наставника интерно и екстерно. 

План рада Тима за професионални развој: 

Активности Време реализације Носиоци активности 

1. Формирање Тима и подела задужења 

члановима тима 

Септембар 

 

Координатор Тима 

2. Усвајање плана рада Тима за школску 

2019/20. годину и извештаја о раду Тима за 

школску 2018/19. годину   

Тим за професионални развој 

3. Планирање реализације стручног 

усавршавања запослених и договор око 

начина евидентирања 

Тим за професионални развој 

4. Анализа планова и извештаја стручног 

усавршавања стручних већа 
Тим за професионални развој 

5. Предавање за наставнике почетнике 

„Почетник у настави“ 
Педагог и чланови тима 

6. Израда плана угледних часова и активности 

запослених за предстојећу школску годину 

Тим за професионални развој, 

Педагошки колегијум 

7. Измена Правилника о интерном стручном 

усавршавању и упознавање наставника са 

изменама 

октобар 

 

Тим за професионални развој 

8. Упознавање Наставничког већа о 

појединостима договореним на нивоу Тима и 

давање смерница за даље функционисање 

Координатор Тима 

9. Едукативна радионица: “Писање извештаја о 

реализованим активностима“ 
Чланови Тима 

10. Посета Фестивала науке у Београду Децембар 

Снежана Стојковић, Маријана 

Артуков, Јадранка Бенковић, 

Милица Јелић 

11. Посета Сајма образовања и сајма 

пољопривреде 

12. Сајам Агросирм 

Март, друго 

полугодиште 

Јун 

Милица Јелић, Јелена Јокић,  

Сања Плавшић, Татјана 

Пашић 

13. Трибина „Србија и савремени процеси у 

свету“ 
Мај 

Дарко Марковац, Милена 

Ћетковић, Наташа Илић, 

Маријана Дутчак 

14. Анализа рада Тима за професионални развој 
на крају сваког 

полугодишта 
Тим за професионални развој 

15. Реализација активности у оквиру пројекта “За 

чистије и зеленије школе у Војводини“ 
Октобар-Мај Чланови стручних већа 

16. Разматрање Каталога програма сталног 

стручног усавршавања наставника, васпитача 

и стручних сарадника за  школску 2018/2019., 

2019/2020. и 2020/2021. годину  Током школске године 

 

Чланови Тима и педагошка 

служба, Сања Плавшић, 

Координатори за Електронски 

дневник, чланови Тима за 

заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања, 

Тима за борбу против 

наркоманије, Тима за развој 

17. Организација семинара за запослене Интерни 

семинари и предавања на теме: „ГМО храна“, 

„Стилови учења ученика“, „Како мотивисати 

немотивисане ученике-мотивација у 
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наставном процесу“,  „Тимски рад – 

претпоставка за успешну сарадњу“, 

„Превенција употреба дрога“, „Улога и 

модели понашања у породици“, 

„Конфликтима се може управљати“, 

„Превенција насиља у школи “, „Евалуација у 

наставном процесу“, „Употреба електронског 

дневника“, „Еколошка свест младих“ 

међупредметних компетенција 

и предузетништва 

 

18. Организација стручног усавршавања ван 

установе и евидентирање истог 

19. Едукација одељењских старешина на тему 

„Изостајање ученика са наставе- узроци и 

превенција“, „Заштита ученика од насиља“, 

„Сарадња са родитељима“ 

Током школске године 
Тим за професионални развој 

у сарадњи са педагошко-

психолошком службом 

20. Реализација угледних/огледних часова 

Током школске године Дарко Марковац, Татјана 

Пашић, Ана Мартиновић, 

Наташа Лончаревић 

21. Учешће на акредитованим семинарима и 

стручним скуповима 

Током школске године Министарство просвете, 

Школска управа у Новом 

Саду, одељења за друштвене 

делатности општине 

22. Излагање са различитих облика стручног 

усавршавања 

Током школске године 
Стручна већа 

23. Остваривање пројеката образовно-васпитног 

карактера 

Током школске године 
Наставници 

24. Учешће и препрема такмичења 
Током школске године 

Наставници 

25. Уређење школских новина „Ђачки ехо“ Током школске године Јелена Станковић 

26. Радионице за ученике 

Током школске године Тим за професионални развој, 

педагошко-психолошка 

служба 

27. Остваривање истраживања која доприносе 

афирмацији и унапређењу образовно-

васпитног процеса 

Током школске године Наставници, Тим за 

професионални развој, 

педагошко-психолошка 

служба 

28. Обележавање значајних датума Током школске године Наставничко веће 

29. Сарадња са Заједницом подручја рада 

прераде хране и Привредном комором 

Србије, Сарадња са Регионалном развојном 

агенцијом за Срем у Руми, посета нашој 

школи  

 

 

Током школске године Стручно веће прехрамбене и 

пољопривредне струке 

Зорица Лукић 

30. Едукативне трибине и предавања 

 

Током школске године 
Наставници 

31. Менторски рад 

Током школске године Жељка Малбашић, Биљана 

Костић,  Зорица Марковић, 

Љубица Митровић , 

Милана Лукић и 

приправници 

*Потрудићемо се да реализујемо неки од акредитованих семинара за наставнике у школи у складу 

са финансијским могућностима школе.  

План екстерног стручног усавршавања саставни је део плана стручног усавршавања наставника и 

плана стручног усавршавања стручног већа који се налази у педагошкој служби.  
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- Акценат стручног усавршавања и едукације колектива школе и ове школске године биће на 

заштити од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, превенцији употребе дрога, 

инклузивном образовању, као и потребама израде ИОП, као и усавршавању које ће допринети 

унапређењу квалитета образовно-васпитног рада. 
Чланови тима за професионални развој: 

1. Гордана Станишић, професор- координатор 

2. Јелена Миленковић, професор 

3. Сања Плавшић, професор 

4. Маријана Артуков, професор 

5. Наташа Илић, професор 

 

13. ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА ПОЧЕТНИКА 
 

Приправник је лице које први пут у том својству заснива радни однос у установи и оспособљава 

се за самосталан образовно- васпитни, односно стручни рад савладавањем програма за увођење у 

рад наставника, васпитача и стручног сарадника и полагањем испита за лиценцу. Програм увођења 

у посао, начин и поступак провере савладаности програма прописује министар (Правилник о 

дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника-  „Сл. гласник РС“, бр. 22/2005, 

51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016). Програмом увођења у посао наставник, стручни сарадник- 

приправник стиче знања и развија вештине и способности потребне за остваривање образовно- 

васпитног рада. Приправнички стаж траје најдуже две године од дана заснивања радног односа. 

За време трајања приправничког стажа, рад и савладавање програма за увођење у рад наставника и 

стручног сарадника, установа приправнику одређује ментора. Ментор је у обавези да направи план 

увођења приправника у посао. Нaстaвник присуствуje нaстaви, oднoснo aктивнoстимa мeнтoрa, a 

пo прeпoруци мeнтoрa и рaду других нaстaвникa, oднoснo вaспитaчa у трajaњу oд нajмaњe 12 

чaсoвa у тoку припрaвничкoг стaжa. 

Стручни сaрaдник устaнoве присуствуje oблику oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa мeнтoрa, a пo 

прeпoруци мeнтoрa и рaду других стручних сaрaдникa у трajaњу oд нajмaњe 12 чaсoвa у тoку 

припрaвничкoг стaжa. Meнтoр пoднoси извeштaj дирeктoру o oспoсoбљeнoсти припрaвникa зa 

сaмoстaлнo извoђeњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa нaкoн нaвршeних 

гoдину дaнa увoђeњa у пoсao припрaвникa. 

Ментор уводи у посао приправника и то: 

1. пружањем помоћи у припремању и извођењу образовно- васпитног рада 

2. присуствовањем образовно- васпитном раду најмање 12 часова у току приправничког стажа 

3. анализирањем образовно- васпитног рада у циљу праћења напредовања приправника 

4. пружањем помоћи у припреми за проверу савладаности програма. 

Стручни сaрaдник устaнoвe присуствуje oблику oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa мeнтoрa, a пo 

прeпoруци мeнтoрa и рaду других стручних сaрaдникa у трajaњу oд нajмaњe 12 чaсoвa у тoку 

припрaвничкoг стaжa. 

Meнтoр пoднoси извeштaj дирeктoру o oспoсoбљeнoсти припрaвникa зa сaмoстaлнo извoђeњe 

oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa нaкoн нaвршeних гoдину дaнa увoђeњa у 

пoсao припрaвникa. 

Проверу савладаности програма врши комисија у седишту установе у којој је приправник 

запослен. Прoвeрa сaвлaдaнoсти прoгрaмa oствaруje сe нajрaниje нaкoн гoдину дaнa рaдa у 

устaнoви, a нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa пoднoшeњa извeштaja мeнтoрa, и тo: извoђeњeм и 

oдбрaнoм чaсa нaстaвникa у шкoли, oднoснo извoђeњeм aктивнoсти и њeнoм oдбрaнoм кao и 

прикaзoм и oдбрaнoм aктивнoсти стручнoг сaрaдникa у устaнoви. Прoвeру сaвлaдaнoсти прoгрaмa 

врши кoмисиja у сeдишту устaнoвe у кojoj je припрaвник зaпoслeн. 

Кoмисиjу oбрaзуje дирeктoр рeшeњeм, у сaстaву oд нajмaњe три члaнa, и тo: 

1) зa нaстaвникa у шкoли - дирeктoр кao прeдсeдник, члaн стручнoг вeћa зa oблaст прeдмeтa и 

стручни сaрaдник; 
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2) зa вaспитaчa кojи oствaруje прeдшкoлски прoгрaм у устaнoви и вaспитaчa у шкoли сa дoмoм - 

дирeктoр кao прeдсeдник, члaн вaспитнo-oбрaзoвнoг вeћa, oднoснo пeдaгoшкoг вeћa и стручни 

сaрaдник; 

3) зa стручнoг сaрaдникa - дирeктoр устaнoвe, кao прeдсeдник, стручни сaрaдник устaнoвe и 

прeдстaвник вaспитнo-oбрaзoвнoг, нaстaвничкoг или пeдaгoшкoг вeћa. 

Meнтoр нe мoжe дa будe члaн кoмисиje, aли имa oбaвeзу дa присуствуje прoвeри сaвлaдaнoсти 

прoгрaмa. 

Приправник има право да полаже испит за лиценцу после навршених годину дана рада. 

У школској 2020/21. години приправници су: Милијан Мамилћ- ментор Слободан Ђорђевић и 

Марина Курсулић- ментор Драгана Костић.    

 

14. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

На основу извештаја о самовредновању, извештаја о реализацији развојног плана  школе, 

извештаја о вредновању рада школе од стране просветних саветника планирају се даљи кораци у 

циљу побољшаља области кавлитета и појединачних индикатора. Школски тим за самовредновање 

се за ову школску годину определио за реализацију области квалитета у складу са Правилником о 

стандардима квалитета рада: етос и настава и учење. У школској 2020-21. планирано је унапређење 

2 области квалитета: настава и учење и Етос. 

Циљ самовредновања школе је унапређивање рада и обезбеђивање квалитета. 

У раду ће се користити упитници, скале процене и чек листе, као и расположива педагошка 

документација.  

Када је у питању област Настава и учење осавремењавањем и применом активних наставних 

метода потребно је повећати квалитет наставе. Педагошка служба у сарадњи са директором школе 

анализираће одржане часове, уз сугестије, оцене, препоруке, евалуацију у усменом и писаном 

облику. Пратиће се рад и постигнућа ученика кроз адекватну педагошку евиденцију. У овој 

области квалитета настава и учење, вредноваће се пре свега примена одговарајућих дидактичко-

методичких решења на часу, учење ученика различитим техникама учења, рад на часу се 

прилагођава образовно-васпитним потребама ученика, да ли ученици стичу знања на часу, како 

наставник управља процесом учења на часу, да ли користи поступке вредновања који су у 

функцији даљег учења и др. Радиће се на уједначавању критеријума за оцењивање како би сви 

наставници оцењивали у складу са Правилником о оцењивању ученика 

Посебна пажња посветиће се реализацији насатве на даљину и употреби различитих платформи за 

учење.  

У школској 2020/2021 години планиране су посете часовима наставника, пре свега наставника 

почетника Ђорђе Кесић, Марина Курсулић, Наташа Адамовић, Мира Зељковић, Ивана Ковачевић, 

Тијана Ждеро, Биљана Вученовић.  

У циљу побољшања квалитета рада школе, у оквиру области Етос, формиран је тим за ваннаставне 

активности који чине наставници наше школе. Планом рада тима предвиђена је реализација 

такмичења како на нивоу школе тако и ван, а пре свега рад на мотивисању ученика и наставника за 

учествовање на школским и другим такмичењима (републичка, окружно, међудржавна). 

Прошириће се сарадња са другим институцијама, а пре свега унапредиће се сарадња са 

родитељима како би се укључили у живот и рад школе. Рад везан за ваннаставне активности и 

њихову реализацију биће реализован у складу са мерама заштите здравља ученикаи наставника. 

Вредновање у оквиру ове области обухвата пре свега вредновање ваннасатвних активности, 

сарадњу измађу наставника, наставника и ученика, наставника и других представника школе са 

родитељима.  

План рада Тима за самовредновање: 

Активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Формирање Тима и подела задужења   
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Усвајање извештаја о раду Тима за школску 2019/20. годину 

и плана рада Тима за школску 2020/21. годину  

 

Септембар 

 

 

 

 

 

Чланови Тима 

Анализа глобалних и оперативних планова рада наставника 

Израда плана посете часова наставника и избор области 

самовредновања у првом полугодишту 

Припрема инструмената за самовредновања области ЕТОС  

 

Октобар 

 

 

Чланови Тима План посете часовима за октобар 

Договор о узорку наставника, ученика и родитеља који ће 

бити обухваћен анкетом за област ЕТОС 

План посете часовима за новембар  

Новембар 

 

Чланови Тима Припрема инструмената за самовредновања области ЕТОС 

Вредновање области квалитета ЕТОС- прикупљање података 

употребом одговарајућих инструмената 

 

Децембар 

 

Чланови Тима 

Припрема инструмената за самовредновања области 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Обрада и анализа добијених података на основу вредновања 

области ЕТОС у првом полугодишту и смернице за даљи рад 

 

 

Јануар 

 

 

Чланови Тима Припрема инструмената за самовредновања области 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Договор о узорку наставника, ученика и родитеља који ће 

бити обухваћен анкетом за област НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

План посете часовима за фебруар  

 

Фебруар 

 

 

Чланови Тима 
Вредновање области квалитета НАСТАВА И УЧЕЊЕ - 

прикупљање података употребом одговарајућих 

инструмената 

Обрада и анализа добијених података на основу вредновања 

области ЕТОС у првом полугодишту и смернице за даљи рад 

Обрада и анализа добијених  података за област НАСТАВА 

И УЧЕЊЕ  

Март Чланови Тима 

План посете часовима за март 

Обрада и анализа добијених  података за област НАСТАВА 

И УЧЕЊЕ 

Април Чланови Тима 

Предлог мера за побољшање процењеног стања у оквиру 

кључне области и израда плана унапређивања квалитета рада, 

област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ И ЕТОС 

 

Мај 

 

Чланови Тима 

Обједињавање података добијених путем различитих 

инструмената 

 

 

Јун 

 

 

Чланови Тима 

 

 

Упознавање Наставничког већа, Савета родитеља, Ученичког 

парламента, Школског одбора са добијеним подацима 

Писање и усвајање плана рада Тима за наредну школску 

годину и извештаја о раду Тима за школску 2020/21. годину 

Август 
 

Чланови Тима 

 

 

Тим за самовредновање рада школе: 

1. Зорица Живковић, професор - координатор 

2. Сања Беднар, педагог 

3. Биљана Девић, професор  

4. Снежана  Стојковић, професор 

5. Јелена Станковић, професор 

6. Маријана Артуков, професор 
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15. ПЛАН ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
 

Акциони развојни план за школску 2020/2021. годину сачињен је на основу Развојног плана установе донетог за период 2020-2025. године, 

извештаја о самовредновању рада школе за школску 2019/20. годину и плана самовредновања за школску 2020/2021. годину.  Планом су 

обухваћене области квалитета настава и учење и етос. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 
 Развојни циљеви: 

1. Јачање компетенција наставника кроз континуирану едукацију у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада. 
2. Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања. 

 
Циљ: 
1. Јачање компетенција наставника у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада. 
Специфични циљ: 1.1. Стицање нових компетенција за унапређивање образовно-васпитног рада 

Задатак:1.1.1.  Стално стручно усавршавање наставног кадра у школи 

Активности Начин 
Носиоци 

активности Време 

реализације 

Докази Индикатори успешности 

 

Учешће на конкурсима 
Тимови 

наставника шаљу 

радове на 

објављене 

конкурсе 

Наставници, 

председници 

стручних већа 

Током школске 

године 

приликом 

објављивања 

конкурса 
 

Базе података на 
интернету, 
припреме за час, 
Записници са 
састанка стручног 
већа, извештај о 
стручном 
усавршавању 

Током школске године 

један тим шаље рад на 

конкурс 

Учешће у активностима 

планираним Правилником о 

вредновању сталног стручног 

усавршавања у установи 

На састанцима 

стручних већа 

наставници 

преносе искуства 

члановима који 

нису учествовали 

у одређеној 

активности 

Наставници  
 

 

Током школске 

године  

 

 

Записници са 

састанка стручног 

већа, извештај о 

стручном 

усавршавању 

 

У свим стручним 

већима бар један члан је 

излагао једном током 

године 

 

 

 

Задатак: 1.1.2. Стално стручно усавршавање наставника ван установе 

Активности Начин Носиоци 

активности 

Време 
реализације Докази Индикатори успешности 
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Реализација програма стручног 

усавршавања из области- 
превенција насиља, злостављања и 
занемаривања 

Кроз акредитоване 

програме 

 

Чланови Тима за 

заштиту ученика од 

насиља 

злостављања и 

занемаривања 

Током 

школске 

године 

 

Сертификат 

Чланови тима су  стекли 

сертификат програма и 

презентовао стечена знања 

на наставничком већу 

Реализација програма стручног 
усавршавања из области- 
инклузија ученика са сметњама у 
развоју 

Кроз акредитоване 

програме 

 

Чланови Тима за 

инклузивно 

образовање 

Током 

школске 

године 

 

Сертификат 

Чланови тима су  стекли 
сертификат програма и 
презентовао стечена знања 
на наставничком већу 

Циљ: 
1. Јачање компетенција наставника у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада. 

Специфични циљ:1.2.Усавршавање постојећих компетенција за унапређивање образовно-васпитног рада 

Задатак: 1.2.1 Активна практична примена новостечених знања и вештина у припреми наставе 

Активности Начин Носиоци 

активности 

Време 

реализ

ације 

Докази Индикатори успешности 

 

 

У оперативним плановима рада 

наставника 

предвидети примену савремених 

наставних метода 

За наставне 

садржаје треба 

предвидети да ће 

бити обрађени 

применом 

активне методе 

наставе или 

интегрисаног 
приступа 

 

 

Сви 

наставници, 

Педагог 

 

 

 

Током 

школске 

године, на 

почетку 

месеца 

 

 

Оперативни 

планови рада 

наставника 

 

 

Сви наставници 

примењују активне 

методе наставе 

Програми наставних 
предмета су међусобно садржајно 

и временски усклађени у оквиру 

сваког разреда. 

Анализом 

програма рада 

сродна стручна 

већа усклађују 

време обраде 

различитих 

модула 

Педагошк

и 

колегијум, 

председници 

стручних већа 

Август у 

периоду 

2020/21-

2024/25 

Записници са 

седница стручног 

већа, оперативни 

планови 

наставника 

Усклађени су планови 

минимум за два стручна 

већа  

 

Циљ: 
2. Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања. 

Специфични циљ:2.3. Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике оцењивања 

Задатак: 2.3.1. Наставници континуирано прате напредовање ученика 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази Индикатори 

успешности 
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Организација стручног 

усавршавања наставника са 

темом 
праћења напредовања 

 

Директор школе организује 

програм за све наставнике 

 

Директор 
Током школске 

године 

Извештај о 

раду школе, 

сертификати 

Сви наставници 

су савладали 

програм о 

праћењу 

напредовања 
Ученика 

Праћењење напредовања 

ученика у педагошким 

свескама наставника 

На састанцима стручних већа 

чланови бирају форму 

по којој ће пратити 

напредовање ученика 

 

Председници 

стручних већа 

Током школске 

године 

Записници са 

састанка 

стручног већа 

Сви наставници имају 

форму којом прате 

напредовање- 

педагошку свеску 

Наставници користе и 

формативно и сумативно 
оцењеивање 

Наставници прате 

напредак ученика, 

евидентирају мишљење и 
Препоруке 

 

Наставници 

Током школске 

године 

 

Евиденција 

наставника 

60% 

наставника 

континуирано 

прати 

напредовање 

ученика 

Употреба електронског 

дневника 

предметни наставници 

уносе белешке, 

напомене 

Одељењски 

старешина, 

наставници 

Током школске 

године 

Електронски 

дневник 

Наставници уноси 

податке у 

електронски дневник 
Задатак: 2.3.2. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази Индикатори успешности 

Израда форме по којој 
ће ученици пратити 
напредак из различитих 
предмета 

Педагошки колегијум у 
сарадњи са тимом за ШРП 
израђује табелу по којој 
ученици прате напредак 

Стручни 
актив за ШРП 

На почетку 
школске 
године 

Израђен 

образац 

праћења 

 
80% ученика бележи 
Напредовање 

 
Реализација часова на 
којима се ученици 
обучавају како да прате 
напредовање 

Одељењске старешине 
обучавају ученике на 
начине попуњавања 
Табела 

Одељењске 
старешине 

На почетку 
школске 
године 

Извештај са  
часа Све одељењске старешине су 

    одељењског реализовале час обуке 

старешине  
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ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ЕТОС 

  Развојни циљ: 

 Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и свих запослених истицањем њених основних и посебних обележја, промоцијом 

ученичких постигнућа и резултата рада наставника, али и подизањем нивоа културе понашања 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЗАДАТАК: Презентовати школу путем Веб-сајта, манифестација 

Активности Начин Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази 

Индикатор 

успешности 

 

Редовно ажурирање сајта 
и 

фејсбук 

старнице 

Убацивање свих 

потребних 

информација, 

докумената на сајт 

и фб школе 

 

Администратор 

Током школске 

године 
 

 

сајт, фејсбук 
Сајт и фејсбук су 

редовно ажурирани 

 

Организовање 

манифестација 

Планирање 

манифестације и 

реализација 

 

Руководство 

школе, 

наставници 

Током школске 

године 

 

 

Записник, 

фотографије 

 

Све планиране 

манифестације су 

реализоване 

Учешће на 

манифестацијама у 

локалној средини 

Планирање 

манифестације и 

реализација 

Руководство 

школе, 

наставници 

Током школске 

године 

 

Записник, 

фотографије 

Школа је 

узела учешће 

у свим 

планираним 
манифестацијама 

1. ЗАДАТАК: Развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у школи.  

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази 

Индикатори 

успешности 

 

Успешна комуникација 

– проток и доступност 

информација свим 

запосленима и ученицима 

Информације о 

активностима на 

седницма Н.Већа, 

Школског одбора, 

Савета родитеља, 

Ученичког 

парламента, 

информације на 

Сајту, огласној табле 

за ученике и 

наставнике 

 

 

Руководство 

школе, 

координатор 

Ученичког 

парламента 

 

 

Током школске 

године 

 

 

Школска 

документација 

 

Сви запослени и сви 

ученици су 

обавештени о свим 

активностима 
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Стручни актив за развојно планирање: 

1. Биљана Ковачевић, директор 

2. Сања Беднар, педагог 

3. Јелена Станковић, професор  

4. Вера Лалић, професор  

5. Ана Мартиновић, професор 

6. Слободан Ђорђевић, професор 

7. Ненад Пајић, члан органа управљања 

8. Светлана Миљковић, представник савета родитеља 

9. Дајана Кукић, представник ученичког парламента 

 

 

16. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Средње образовање и васпитање, специјалистичко и мајсторско образовање и други облици 

стручног образовања остварују се на основу школског програма. 

Школски програм доноси школски одбор, по правилу на период од четири године. 

Школски програм израђује се у складу са Националним оквиром образовања и васпитања и 

садржи: 

Школски програм садржи: 

1) циљеве школског програма; 

2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и језик на 

коме се остварује програм; 

3) обавезне предмете, изборне програме и модуле по образовним профилима и разредима; 

4) начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа, начин и 

поступак остваривања прописаних планова и програма наставе и учења, програма других облика 

стручног образовања и врсте активности у образовно-васпитном раду; 

5) програм допунске, додатне и припремне наставе; 

6) програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, комуникација, 

тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа; 

7) факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се 

остварују; 

8) начине остваривања и прилагођавања програма музичког и балетског образовања и васпитања, 

образовања одраслих, ученика са изузетним способностима и двојезичног образовања; 

9) програм културних активности школе; 

10) програм слободних активности; 

11) програм каријерног вођења и саветовања; 

12) програм заштите животне средине; 

13) програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме превенције других 

облика ризичног понашања и програм заштите од дискриминације; 

14) програм школског спорта; 

15) програм сарадње са локалном самоуправом; 

16) програм сарадње са породицом; 

17) програм излета и екскурзија; 

18) програм безбедности и здравља на раду; 

18а) смернице за прилагођавање и пружање додатне подршке; 

19) друге програме од значаја за школу. 
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Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном 

плану чине прилог школског програма. 

Стручни актив за развој школског програма има председника 

Стручни актив за развој школског програма: 

1. стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе; 

2. прати остваривање програма образовања и васпитања; 

3. стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; 

4. вреднује резултате рада наставника; 

5. прати и утврђује резултате рада деце и ученика; 

6. предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу образовања и 

васпитања 

7. обезбеђује смосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу 

професионалних одлука у складу са законом; 

8. учествује у изради Школског програма; 

9. процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане задатке и опште и посебне 

стандарде знања; 

10. учествује у унапређењу Школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и 

властите процене своје образовне праксе; 

11. утврђује посебне програме, садржаје и активности којима Школа пружа могућности да 

ученици додатно унапреде своје знање, задовоље интересе, 

интересовања и потребе; 

12. прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада Школе 

13. обавља и друге послове по налогу директора Школе. 

Стручни актив извршиће све измене и допуне школског програма у складу са насталим променама, 

редовно ће током школске године пратити измене које настају и усаглашавати рад у школи са тим 

променама. План и програм за образовни профил Техничар за заштитиу животне средине и 

Техничар за лосвство и рибарство више нису саставни део школског програма с обзиром да су 

последња одељења тих профила завршила школу школске 2019/2020. године. 

 

 Стручни актив за развој школског програма чине: 

1. Сања Беднар, педагог- председник 

2. Валентин Васов, председник стручног већа за физичко васпитање 

3. Маријана Артуков, председник стручног већа хемијске струке 

4. Дарко Марковац, председник стручног већа друштвених наука 

5. Бранислав Веселиновић, председник стручног већа српског језика и страног језика 

6. Милана Лукић, председник стручног већа прехрамбене струке 

7. Наташа Лончаревић, председник стручног већа природних наука 

8. Фрања Молнар, председник стручног већа дрвопрерађивачке струке 

9. Татјана Пашић, председник стручног већа пољопривредне струке 

10. Слободан Ђорђевић, стручног већа шумарске стручног већа шумарске 

 

17. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

17.1. Програм сарадње са породицом 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим законским 

заступницима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Програмом сарадње са породицом школа дефинише области, садржај и облике сарадње са 

родитељима, односно другим законским заступницима ученика, који обухватају детаљно 

информисање и саветовање родитеља, укључивање родитеља у активности школе, консултовање у 

доношењу одлука око безбедносних, наставних, ваннаставних, организационих и финансијских 

питања и то ради унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања 

свеобухватности и трајности образовно-васпитних утицаја. Ради праћења успешности програма 
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школа ће на крају сваког полугодишта организовати анонимно анкетирање родитеља у погледу 

њиховог задовољства програмом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште. 

Мишљење родитеља добијено тим путем узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада 

школе. 

Школа сарађује са родитељима на следеће начине: 

1. Индивидуални контакти: 

 са одељењским старешинама у за то одређеном термину; 

 са предметним наставницима, повремено и по потреби; 

 са директором,  педагогом и управом по потреби (по позиву или на иницијативу родитеља) 

2. Родитељски састанци: 

 општи родитељски састанак са родитељима ученика 1. разреда - септембар (директор 

школе, педагог) 

 родитељски састанци сваког одељења (најмање 4 годишње) 

3. Сарадња са родитељима поводом организовања манифестација и прослава у школи 

4. Савет родитеља, Школски одбор 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 
1. Упознавање родитеља са њиховим правима и обавезама 

и о важности и начину њиховог укључивања у живот 

школе и изабрати чланове Савета родитеља и 

општинског савета родитеља 

2. Инфоримисање родитеља ученика првих разреда о 

начину употребе електронског дневника, давање 

приступа 

3. Упознавање родитеља са начином реализације наставе у 

школској 2020/21. години (посебно ученика првака и 

њихових родитеља) 

4. Сагласност родитеља за фотографисање ученика у 

школи и у оквиру активности које се односе на рад 

школе 

 

Одељењске старешине, 

Савет родитеља 

 

септембар 

5. Остварити сарадњу родитеља, наставника, педагоше 

службе и одељењских старешина, посебно у раду са 

децом из осетљивих група, ученика који раде по ИОП-у 

Одељењске старешине, 

педагошка служба, Тим 

за инклузију 

 

током школске 

године 

6. Утврдити термине за индивидуалне консултације са 

наставницима и одељењским старешинама 

Одељењске старешине, 

предметни наставници 

септембар/октобар 

7. Анализирати постигнућа и изостанке ученика на крају 

сваког класификационог периода и предлог мера за 

побољшање успеха и смањење изостанака 

 

Одељењске старешине 

новембар, јануар, 

март, мај, јун  

8. Саветодавни рад са родитељима ученика који имају 

проблема у учењу, деца у инклузији, Роми – 

индивидуално и групно 

Одељењске старешине, 

педагошка служба 

током школске 

године 

9. Едукација родитеља на различите теме Одељењске старешине, 

педагошко- психолошка 

служба 

током школске 

године 

10. Реализација родитељског састанка везана за матурску Одељењске старешине, 

директор 

април, септембар 
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екскурзију и матурско вече 

11. Анкетирање родитеља у погледу њиховог задовољства 

програмом и у погледу њихових сугестија за наредно 

полугодиште 

Одељењске старешине, 

педагошка служба 

на крају сваког 

полугодишта 

12. Укључивање родитеља (стручњака из одређених 

области) у реализацију активности везаних за 

превенцију употребе дрога 

Одељењске старешине, 

педагошка служба 

током школске 

године 

13. Укључивање родитеља у рад школских тимова и 

стручних актива 

педагошка служба, 

директор 

септембар 

14. Сарадња у погледу каријерног информисања ученика и 

реализације дуалног образовања 

Одељењске старешине, 

Тим за каријерно 

вођење и саветовање 

ученика 

током школске 

године 

 

Циљ програма је побољшање постојеће сарадње између родитеља и школе, благовремено, потпуно 

и систематично информисање родитеља о свим сегментима рада њихове деце у школи, у складу са 

договореним правилима сарадње.  

Сарадња са родитељима у овој школсој години реализоваће се и онлајн путем због пандемије 

вируса КОВИД-19 и све активности реализоваће се уз поштовање мера заштите здравља.  

 

17.2. Сарадња са основним школама, средњим школама и факултетима 

 

Сарадња са основним школама одвијаће се континуирано током школске године и обухватаће: 

 представљање наше школе ученицима 8. разреда у оквиру уписних активности 

 размену података, консултације и праћење деце из осетљивих група која су укључена у 

инклузивно образовање 

 прикупљање података и консултације у вези са децом која испољавају различите проблеме 

у понашању са представницима из основних школа 

Током школске године школа ће сарађивати са другим средњим школама у општини и шире, а 

посебно са школама које имају иста или слична подручја рада. Током узајамних посета или 

састанака заједница размењиваће се искуства у раду, оцењивати квалитет рада и др. 

Сарадња са факултетима одвијаће се кроз посете професора и студената појединих факултета 

нашој школи, а у циљу представљања тих факултета и информисања наших ученика о условима 

уписа, пријемним испитима и сл. Такође, поједини факултети организују дане отворених врата, па 

постоји и могућност организованих посета наших ученика тим факултетима.  

 

             17.3. Програм сарадње са локалном самоуправом 

 

Сарадња са локалном самоуправом, која укључује и сарадњу са канцеларијом за младе у 

јединицама локалне самоуправе, остварује са на основу програма који чини део школског 

програма и део развојног плана школе. Школа прати, укључује се у дешавања у локалној 

самоуправи, и заједно са њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о 

питањима од којих зависи развој школе. Као и сваке године и у 2020/2021. години школа ће 

сарађивати са: 

 Канцеларијом за младе 

 Локалним спортским организацијама 

 Општинском организацијом Црвеног крста 

 Националном службом за запошљавање 

 Заводом за јавно здравље и другим здравственим установама 
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 Саветовалиштем за младе 

 Центром за социјални рад 

 Муп-ом 

 Шумским газдинством СМ 

 Другим образовно-васпитним установама 

 Хуманитарна организација „Пријатељи“ 

 Културним и верским установама итд. 

18. ПЛАН РАД ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 
 

Представљање школе и популаризација образовних профила ће се вршити путем различитих 

активности у школи и у сарадњи са другим установама. Активности ће бити реализоване у складу 

са мерама заштите здравља и безбедности, а акценат ће бити на употреби друштвених мрежа и 

сајта школе, као и онлајн комуникацији са другим школама и установама у циљу промовисања 

наше школе: 

 посета ученика осмих разреда основних школа, нашој школи: лабораторијама, кабинетима, 

радионицама, спортској хали и теретани, а све у циљу упознавања са радом исте и 

програмима и плановима рада 

 Отворена врата школе - где ће родитељи и ученици осмих разреда бити у ситуацији да буду 

информисани о свим питањима везаним за занимања која их интересују  

 путем веб сајта наше школе и фејсбука 

 посете основним школама, свим ученицима осмих разреда и на општим родитељским 

састанцима у априлу/мају месецу, путем презентације наше школе на истим, како вербално 

тако и путем ПП презентација на видео- биму 

 путем средстава јавног информисања: радио, ТВ, штампа 

 путем - Сајма образовања - професионалне оријентације - на нивоу Сремског округа, а и шире 

 организовања различитих спортских активности и такмичења 

 обележавања значајних датума (Светски дан без аутомобила, Дан шума, Дан вода, Дан 

планете Земље, Дан школе и др. ) 

 путем школских новина и пропагадног материјала 

 сарадње са другим институцијама и организацијама 

 стручне праксе у различитим предузећима  

  

 

АКТИВНОСТ 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

15. Ажурирање веб-сајта школе и 

профила на социјалним мрежама 
Током школске године 

Педагог, Тим 

 

16. Праћење и промоција активности рада 

стручних већа и школских тимова 
Током школске године 

Педагог, 

Председници стручних већа, 

Координатори школских тимова, Тим 

17. Промоција и подршка развоју дуалног 

образовања у школи 
Током школске године 

Директор, Тим за КВиС и Тим за 

маркетинг и сајт школе 

18. Праћење и промоција културних и 

спортских дешавања 
Током школске године Наставници, педагог, Тим 

19. Праћење и промоција успеха ученика 

на школским, општинским и 

републичким такмичењима 

Током школске године 
Педагог, 

Тим, наставници 

20. Праћење и промоција ваннаставних 

активности ученика 
Током школске године 

Наставници, Тим за ваннасатвне 

активности и Тим за маркетинг и сајт 

школе 

21. Обележавање значајних датума, 

праћење и промоција активности 

ученика и наставника 

Током школске године Педагог, наставници,Тим 
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22. Дан отворених врата Април 
Директор, Педагог, 

Наставници 

23. Посете основним школама у циљу 

професионалне оријентације 
Март - јун 

Директор, Тим, 

Представници стручних већа 

24. Учешће на Сајму образовања - на 

нивоу Сремског округа, а и шире и 

других сајмова 

Током школске године 
Директор, Представници стручних 

већа 

25. Сарадња са медијима (радио, тв, 

штампа) 
Током школске године Директор, Тим 

 

У школи је формирн тим који ће се бавити маркетингом школе и одржавањем сајта и њега чине:  

1. Тијана Ждеро, професор-координатор 

2. Горан Симић, професор 

3. Сања Плавшић, професор  

4. Милијан Мамлић, професор 

У рад Тима, по потреби се укључује и директор и педагог школе. 

 

19. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА 

УСТАНОВЕ 

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

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

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

наставника, стручних сарадника, прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих. Чине га 

представници запослених, родитеља, односно других законских заступника, ученичког 

парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања, директор и 

стручни сарадници.  

Улога Тима посебно је значајна у: 

1. развоју методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада  

2. коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој установе 

3. давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника и стручног 

сарадника 

4. праћењу развоја компетенција наставника, стручних сарадника у односу на захтеве 

квалитетног васпитно-образовног рада, резултате самовредновања и спољашњег 

вредновања 

5. праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате 

У циљу остваривања укупних задатака и унапређивања квалитета па самим тим и ефеката наставе, 

потребно је у постојећу организациону основу уносити и флексибилније облике наставе и учења 

који ће омогућити разноврснију структуру ученичких активности у циљу њиховог продуктивног 

ангажовања у условима остварене диференцијације и индивидуализације наставе.  

Сваки наставник у оквиру постојећих услова за наставу предмета који предаје мора да трага за 

таквом стратегијом наставе и учења која ће бити оптимална за различите категорије ученика. 

У етапи глобалног планирања и програмирања наставник се опредељује шта ће обрадити путем 

предавања и фронталним радом са ученицима, шта индивидуализованом наставом, а шта групним 

обликом рада. 

Начини праћења и евалуације ће се реализовати путем: анализа на стручним већима, педагошком 

колегијуму, одељењским и Наставничком већу, органу управљања, Савету родитеља и Парламенту 

ученика. Праћење и анализирање Годишњег плана рада омогућиће увид у остваривање циљева и 

задатака образовно-васпитног рада као и правовремено дијагностицирање проблема, предузимање
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 потребних превентивних и корективни мера и предвиђања одређених образовно-васпитних 

резултата. Извори података за праћење и анализирање реализације плана биће документација која 

је обавезна да се води за све облике рада и све врсте активности. 

 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

1. Формирање тима и подела задужења 

2. Усвајање извештаја о раду Тима за школску 

2019/20. годину и плана рад Тима за школску 

2020/2021. годину Септембар 

 

 

Чланови тима  

Тим за самовредновање 

 

 

3. Давање смерница у планирању спровођења 

поступка Самовредновања за школску 2020 / 

2021.г. 

4. Анализа и разматрање школског развојног плана 

и предлог за реализацију плана 

5. Анализа усклађености рада Тимова у школи и 

стручних већа 

6. Сагледавање стања осипања ученика и деловања 

у смислу заджавања истих  

7. Анализа Записника, Извештаја и Планова 

стручних већа и актива 

8. Анализа реализације наставе у току првог 

полугодишта 

Децембар 

Чланови Тима, Стручни 

актив за развојно 

планирање, Педагошки 

колегијум, педагошка 

служба, одељењске 

старешине 

9. Давање сугестија за даља стручна усавршавања 

наставника на основу Извештаја о сталном 

стручном усавршавању 

10. Разматрање припремљености школе за наредну 

школску годину 

11. Анализа реализације наставе у току другог 

полугодишта 

Јун 

Чланови Тима, Тим за 

професионални развој, 

директор, одељењске 

старешине, педагошка 

служба 

12. Израда извештаја о раду Тима за школску 

2020/21. годину и плана рад Тима за школску 

2021/2022. годину 

13. Анализа Извештаја о реализацији Школског 

развојног плана 

14. Анализа Извештаја о реализацији Школског 

развојног плана 

Август 

Чланови тима, Стручни 

актив за развојно 

планирање и Стручни 

актив за развој школског 

програма 

15. Праћење реализације годишњег плана рада 

школе 

Током године 

 

Чланови тима 

 

16. Извештавање Педагошком колегијуму 

17. Унапређивање рада установе 

18. Праћење резултата рада ученика и наставника 

19. Праћење остваривања школског програма 

20. Праћење примене прописа у обезбеђивању 

квалитета и развоја школе 

21. Праћење примене прописа и контрола 

примене мера од стране Министарства 

просвете у вези Ковида-19 

 

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе: 

1. Биљана Ковачевић,  директор 

2. Сања Беднар, педагог
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3.  

4. Јадранка Бенковић, професор- координатор 

5. Небојша Огњеновић, професор 

6. Ненад Пајић, представник локалне самоуправе 

7. Марија Антал, представник савета родитеља 

8. Јелена Курајић, представник ученичког парламента 

 

20. ПРИЛОЗИ 
 

 

1. План реализације наставе за школску 2020/21. годину 

2. Одлука Школског одбора о броју ванредних ученика за школску 201202021. годину 

3. Распоред консултација за ванредне ученике 

4. Календар рада за школску 2020/2021. годину 

5. Распоред часова 

6. Распоред допунске наставе 

7. Распоред блок наставе 

8. Мере заштите здравља ученика и наставника 

9. Одлука о формирању тимова за школску 2020/2021. годину 

 
 

 

 

Годишњи план остваривања образовно-васпитног рада и других активности за школску 2020/ 2021. 

годину разматран је и усвојен на: седници Наставничког већа 15. 09. 2020., седници Савета 

родитеља 14.09. 2020. и седници Школског одбора 15. 09. 2020. године. 

 

 

 

 

             ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:                                                  ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА: 

            

    

            

/Биљана Ковачевић/                       /Јелена Станковић/ 
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