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1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

 

                                                                                                                  

2. МОТО ШКОЛЕ 

 

 

Адреса школе: Змај Јовина 3, Сремска Митровица 

 

        Е- пошта школе:    direktorpsh@neobee.net 

                     sekretarpsh@neobee.net 

                 pepsipsh@neobee.net  

                                                            

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

       Телефон/ факс:        022/ 622 352      

 

 

2. МОТО ШКОЛЕ 

                    

                                 

 

 

 

 

 
 „ИМАМО ЦИЉ 

ДОЂИ НА СТАРТ“ 

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

 

 Прехрамбено- шумарска и хемијска школа је имала веома динамичан и богат развојни пут. 

Основана је 1961. године под називом Технолошко - техничка школа. Реформа школског система 

1976. године донела је нове организационе промене и школа прераста у Центар за усмерено 

образовање хемијске, технолошке, кожарске и гумарске струке „Руђер Бошковић“. 1983. године 

постојећем Центру се придружује Центар за усмерено образовање грађевинско- шумарске и 

дрвопрерађивачке струке, “СП-  Вељко“ и ЗСВО „Вељко Влаховић“, након чега школа мења име у 

Средња школа хемијско- технолошке, шумарске и дрвопрерађивачке струке „Вељко Влаховић“. 

1990. године школи се придружује и прехрамбена струка, а 1993. године, након измене Закона о 

средњој школи, школа добија данашњи назив.  

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

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

школи приказан је табеларно. 

Затворени простор 

Намена простора м2 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 8530,00 50 

                                                                                         

ОТВОРЕН ПРОСТОР 

 

Двориште 5.100,00 1 

Расадник 500,00 1 
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         Образовна структура школе 

 

Структура запослених 

За обављање послова и радних задатака у школи ангажовано је 71,19 радника, од чега  43,99  

запослених чини наставно особље.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА СТЕПЕН                                        ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

ХЕМИЈА, 

НЕМЕТАЛИ  И 

ГРАФИЧАРСТВО 

IV 

 

      1. Техничар за заштиту животне средине 

      

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 ловство и рибарство-оглед 

3. Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 

 

4. Оператер за  израду намештаја-дуално 

Ред 

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

1. директор школе 1 1       

2. помоћник  директора 0 0       

3. педагог  1,5 1,5       

4. наставници 43,99 41,34 1,72  0,93    

5.  библиотекар 1 1       

6. организатор практичне наставе 1 1       

7. помоћни наставници 1,93    1,93    

8. администрација         

 а) секретар 1 1       

 б) шеф рачуноводства 1 1       

 в) администр.радник 1  1      

 г) администратор информационих 

система и технологија 

0,5  0,5      

9.  помоћно- техничка служба 2,50    2  0,5  

 10.  помоћна служба 14,77       14,77 

 УКУПНО : 71,19 47,84 3,22  4,86  0,5 14,77 



 

5 

4. МИСИЈА ШКОЛЕ 

5. ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

Реализацијом предвиђеног наставног програма у 

наредним годинама желимо да створимо модерну школу 

са атрактивним потребним занимањима, савременим 

наставним техникама и технологијама и едукованим, 

информатички писменим стручним кадром који ће 

професионално обављати свој рад и тиме афирмисати 

образовне и васпитне вредности. 

Желимо отворену, флексибилну школу која ће се брзо 

и ефикасно прилагођавати потребама локалног окружења 

и шире. 

 

 
Ми смо средња стручна школа која васпитава и образује младе 

људе спремне да одговоре захтевима посла у складу са европским 

стандардима или за даље школовање. Настојимо да ученици стекну 

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

раду. 

Посебну пажњу посвећујемо васпитној улози школе и у том смислу 

негујемо односе засноване на међусобном уважавању и поштовању, 

развијамо критичко мишљење код ученика, учимо их одговорности и 

усвајању свих оних вредности које су претпоставка за целовит развој 

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

 

У циљу сагледавања постојећег функционисања школе пружена је могућност свим интересним 

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

Савета родитеља, Наставничког већа и Школског одбора, односно у свакодневној комуникацији на 

свим релацијама). Значајну улогу у сагледавању актуелног функционисања школе имао је процес 

самовредновања рада школе, као и самовредновање претходног развојног плана школе (развојни 

план за период од 2015- 2020. године), анализа рада Тима за школско развојно планирање, којим  

путем  смо добили корисне информације, препоруке и смернице за даљи рад.   

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

особља школе) стекли смо објективан увид у актуелну ситуацију у којој се школа данас налази, 

односно сагледали смо снаге и слабости наше школе. 

СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ СЛАБОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ 

1. СТРУЧНА ПОМОЋ И ПОДРШКА у 

превазилажењу потешкоћа у 

остваривању васпитно- образовних 

циљева (наставницима, ученицима) 

1. НЕДОВОЉАНО ОПРЕМЉЕНИ 

КАБИНЕТИ И 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ 

 

2. ПРОСТОРНИ КАПАЦИТЕТИ- велики 

број учионица и кабинет доступних 

ученицима 

2. НЕДОСТАТАК ОТВОРЕНИХ 

СПОРТСКИХ ТЕРЕНА 

3. ПОЛИТИКА УПИСА И ШКОЛСКИ 

МАРКЕТИНГ давали су добре 

резултате 

3. НАСТАВНА СРЕДСТВА- недовољно 

савремених наставних средстава и 

опреме 

4. БОГАТ КЊИЖЕВНИ ФОНД 

БИБЛИОТЕКЕ 

4. МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ- 

„недостатак толеранције“, „недовољна 

сарадња“ 

5. ЕКОЛОШКИ ПОТЕНЦИЈАЛ- 

окружење подстицајно за рад и учење 

5. НЕДОСТАТАК МАТЕРИЈАЛНИХ 

СРЕДСТАВА за стручно 

усавршавање-семинаре 

6. РАЗНОВРСНЕ ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ- секције 

6. ВЕЛИКИ БРОЈ УЧЕНИКА 

ПУТНИКА (43,91%) 

7. ДОБРА САРАДЊА СА ЗАЈЕДНИЦОМ 7. НЕДОВОЉНА РАЗНОЛИКОСТ 

ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА  

8. МОГУЋНОСТ ШКОЛОВАЊА ПО 

ДУАЛНОМ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА-

сарадња са послодавцима, плаћена пракса 

8. СТРУЧНИ КАДАР- заступљен 

нестручни кадар, непрофесионално 

руковођење, недостатак тимског рада, 

немотивисаност за прихватање 

иновација кроз перманентно стручно 

усавршавање 

 



 

 

7 

   7. ПРИОРИТЕТИ У ОСТВАРИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

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

које ћемо остварити  реализацијом постављених развојних циљеве. Приоритети које ћемо настојати 

да остваримо: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКЕ 

ОПРЕМЉЕНОСТИ ШКОЛЕ 

 

1. 

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА КОМУНИКАЦИЈЕ И 

МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА 

 

2. 

УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ 

И УЧЕЊА И КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА 

 

3. 

ПОВЕЋАЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ 

УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 

4. 

РАЗВИЈАЊЕ ИНТЕНЗИВНИЈЕ САРАДЊЕ СА 

СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА 

 

5. 

ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА АТРАКТИВНОСТИ 

ШКОЛЕ 

 

6. 
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8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

1. Развојни циљ: 
Садржај кључних школских докумената: ГШП, Школски програм, Развојни план рада школе и документ о самовередновању прати 

специфичност рада школе. 

Уважавање интересовања ученика при планирању слободних активности 

 

1 . Задатак :Одржавање усклађености школског програма и годишњег плана рада са прописима 

Активности Начин Носиоци 

активности 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Усклађивање школског 

програма и годишњег плана 

рада са изменама закона и 

прописа 

Праћење измена 

закона и 

наставних 

планова и 

програма 

Секретар, стручни 
активи 

током године 

2020/21-2024/25., 

август текуће 

школске године 

Школски 

програм и 

Годишњи 

план рада 

 

Школски програм и годишњи 

план рада су у потпуности 

усклађени са законима и 

прописима 

 

Израда анекса школском 

програму 

Праћење измена 

закона и 

наставних 
планова и 
програма 

 

стручни актив 

за развој 

школског 

програма 

 

током године 

2020/21-2024/25. 

 

Школски 

програм 

 

Школски програм је у потпуности 

усаглашен са наставним плановима 

и програмима 

2. Задатак: Одржавање усклађености школског програма и годишњег плана рада 

Активности Начин Носиоци 

активности 

Време 
реализације 

Докази Индикатори успешности 

Уграђивање акционог плана 

Развојног плана школе за 

текућу годину, структурних 

елемената школског 
програма у Годишњи 
план рада 

Израда годишњег 

плана рада у 

складу са 

школским 
програмом и 
развојним планом 

 

 

Директор, 

Стручни активи, 

педагошка служба 

 
2020/21-2024/25., 
август текуће 

школске године 

 

 

Годишњи 

план рада 

 

Школски програм, Годишњи 

план рада и Развојни план школе 

су 
међусобно усклађени 
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Садржајно и временско 

усклађивање програма 

наставних предмета у 

оквиру сваког разреда 

Стручна већа 

садржајно и 

временски 

усклађују 

програме 

међусобно 
сродних предмета 

 

 

Председници 

стручних већа 

 

 
2020/21-2024/25., 
август текуће 

школске године 

 

 

Оперативни 

планови 

наставника 

 

Наставни планови и програми 

међусобно сродних предмета су 

садржајно и временски усклађени 

(корелације) 

 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 
2. 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. 
3. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика и остваривању образовних стандарда кроз унапређивање 

праћења и процењивања у настави 

 
1. Циљ: Јачање компетенција наставника у циљу подизања квалитета образовно-васпитног рада 

Специфични циљеви: 

1.1.Стицање нових 
компетенција за 
унапређивање образовно- 
васпитног рада 

1.2.Усавршавање постојећих компетенција за 

унапређивање образовно-васпитног рада 

1.3.Јачање професионалних 
капацитета запослених нарочито у 
области иновативних метода 
наставе 

1.4.Јачање 
професионалних 
капацитета запослених 
коришћењем 
информационо – 
комуникационе 
технологије 

Задаци: 

1.1.1. Стално стручно 

усавршавање наставног 

кадра у школи. 

1.2.1. Активна практична примена 

новостечених знања и вештина у припреми 

наставе 

1.3.1.Оспособити наставни кадар 

за примену савремених метода и 

иновативних облика рада 

1.4.1.Наставни кадар 

користи информационо-

комуникационе 

технологије за 

неформално и 
информално образовање 

1.1.2. Стално стручно 

усавршавање наставника 

ван установе 

 

1.2.2. Применити у наставном процесу 

знања стечена на семинарима. 

1.3.2.Савремене методе и 

иновативни облике рада 
инплементирати у образовно- 
васпитни рад 

1.4.2.Наставни кадар 

користи ИК технологије 

за планирање, 
припремање и 
реализацију наставе. 
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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 

 

Интегрисани 

приступ настави 

 

 

Кроз огледне часове 

 

Педагог,  

наставници 

Током школске године 

у сагласности са 

плановима наставника 

Од 2020/21-2024/25 

год. 

Годишњи план рада, 

припреме за час, 

извештај са часа, 
Записници са састанка 
стручног већа 

5 наставника током 

једне школске године 

реализује огледне 

часове којима 
демонстрира 
интегрисани приступ 
настави 

 

Учешће на конкурсима 
Тимови наставника шаљу 

радове на објављене 

конкурсе 

Наставници, 

председници 

стручних 

већа 

Током школске године 

приликом објављивања 

конкурса 
2020/21-2024/25 

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 

 

 

Дискусије, анализе, 

размена искуства 

На састанцима стручних 
већа дискутује се о 
начинима за побољшање 
наставе и анализира 
реализација огледних и 
угледних часова 

 

 

Председници 

стручних већа 

 

Током школске године 

након реализованих 

часова 

2020/21-2024/25 

 

Записници са састанка 

стручног већа, извештај 

о стручном 

усавршавању 

 

У свим стручним 

већима вршена је 

анализа- дискусија бар 

једном током године 

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  

2020/21-2024/25 

 

Записници са састанка 

стручног већа, извештај 

о стручном 

усавршавању 

 

У свим стручним 

већима бар један члан 

је излагао једном 

током године 

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: 1.1.2. Стално стручно усавршавање наставника ван установе 
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Активности Начин Носиоци активности 
Време 

реализације Докази Индикатори успешности 

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 
2021.године 
када се укаже 

прилика 

 

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 
2021.године 

када се укаже 

прилика 

 

Сертификат 

Чланови тима су  стекли 
сертификат програма и 
презентовао стечена знања на 
наставничком већу 

Реализација програма стручног 

усавршавања из области- 

комуникацијске вештине 

Кроз 

акредитоване 

програме 

 

Сви заинтересовани 

наставници, стручна 

служба, директор 

Током 
2022.године 
када се укаже 
прилика 

 

Сертификат 

Излагање од стране наставника и 
других који су похађали семинар 
на наставничком већу 

Реализација програма стручног 

усавршавања из области- учење 

да се учи и развијање 
мотивације 

Кроз 

акредитоване 

програме 

 

Сви заинтересовани 

наставници, стручна 

служба, директор 

Током 
2022.године 
када се укаже 
прилика 

 

Сертификат 

Излагање од стране наставника 
и других који су похађали 
семинар на наставничком већу 

Реализација програма стручног 
усавршавања из области- 
иновативне методе наставе и 
управљање одељењем 

Кроз 

акредитоване 

програме 

 

Сви заинтересовани 

наставници, стручна 

служба, директор 

Током 
2023.године 

када се укаже 

прилика 

 

Сертификат 

Излагање од стране наставника и 
других који су похађали семинар 
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 

реализације 
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 сваке 

школске године, 

на почетку месеца 

 

 

Оперативни 

планови рада 

наставника 

 

 

Сви наставници 

примењују активне методе 

наставе 
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Програми наставних 
предмета су међусобно 

садржајно и временски 

усклађени у оквиру сваког 

разреда. 

 

Анализом програма 

рада сродна стручна 

већа усклађују време 

обраде различитих 

модула 

 

Педагошки 

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  

 

1.2.2. Применити у наставном процесу знања стечена на семинарима 

Активности Начин Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази Индикатори успешности 

 

 

Реализација угледних и 

огледних часова 

Угледни и огледни 

часови предвиђени 

Годишњим планом 

рада и личним 

планом стручног 

усавршавања се 
реализују 

 

 

Наставници, 

Педагог 

 

 

2020/21-2024/25 

 

 

Извештај о 

часу, 

припрема 

Сви угледни и огледни 

часови предвиђени 

Годишњим планом рада су 

реализовани и на њима је 

јасно уочен активан 

приступ настави 

Учешће на конкурсима 

примера добре праксе 

Наставници шаљу 

пријаву на конкурс 

 

Наставници 

 

2020/21-2024/25 

База 

података на 

интернету 

Минимум један 

наставник током године 

учествује на 
Конкурсу 

 

Циљ: 
  2. Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања. 
Специфични циљ: 2.1. Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике наставе 

Задатак: 2.1.1.Укључити ученике у ваннаставне активности чиме је омогућено да ученици испоље своја 
интересовања и потребе и остваре висок степен мотивисаности и социјалне одговорности за сопствено напредовање 

Активности Начин 
Носиоци 

активнос

ти 

Време 

реализације 
Докази 

Утврђивање тачног броја 

ученика који су укључени у 

ваннаставне активности 

Извештај наставника 

задужених за 

ваннаставне 

активности 

 

Тим за 

ваннаставне 

активности 

 

Октобар 2020/21- 

2024/25 

 

Дневник рада ваннаставних активности 
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Промовисање рада секције 

кроз часове 

Организовање и 

реализација часова 

 

Наставници 

 

Током сваке школске 

године 2020/21-

2024/25 

 

Дневник рада ваннаставних 

активности, извештаји 

Задатак: 2.1.2. Одржати број секција које раде у школи. 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази 

Анализа интересовања 

ученика за ваннаставне 

активности 

Анкетирање ученика, 

чланова Парламента о 

интересовањима 

 

Тим за 

ваннаставне 

активности 

Децембар 

2020/21-2024/25 

Евиденција тима, записник са 

Ученичког парламента 

Укључити ученике у 

планирање рада секције 

Чланови секције 

предлажу теме 
Наставници Током сваке школске 

године 2020/21-

2024/25 

Дневник рада ваннаставних 

активности, извештаји 

 

Изменити план рада 

појединих секција 

Наставник уважава 

потребе ученика и 

израђује план рада 
Секције 

 

Наставник 

 

Током сваке школске 

године 2020/21-

2024/25 

 

Годишњи план рада секције 

Циљ: 
2. Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања. 
Специфични циљ: 2.2. Развијање мотивације за учење кроз разноврсне облике учења 
Задатак: 2.2.1. Обучити наставнике за различите технике учења на часу 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази Индикатори успешности 

Организација предавања за 

све наставнике и васпитаче 

о различитим 
техникама учења на часу 

Предавање педагога  о 

техникама учења 

 

Педагог 

  

2
0

2
0

/2
1

-2
0

2
4

/2
5
 

Евиденција 

тима, извештај 

о раду школе 

 

Сви наставници су 

присуствовали предавању 

 

 

Стручна већа припремају 

план коришћења 

различитих техника 

На састанцима 

стручних већа разматра 

се коришћење 

различитих техника 

учења за поједине 

наставне теме 

 

 

Председници 

стручних већа 

 

 

Записници са 

састанка 

стручног већа 

 

 

Сва стручна већа су дискутовала 

о техникама учења која ће 

Применити 
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Наставници примењују 

договорене технике 

У припремама 

наставника је 

назначено које 

технике учења 
користе на часу 

 

 

Наставници 

Припреме 

наставника, 

извештај о 

посећеним 
часовима 

 

40% наставника наводи у 
припремама и реализује у настави 

различите технике учења 

Задатак: 2.2.2. Наставници уче ученике различитим техникама учења на часу 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализаци

је 

Докази Индикатори успешности 

Наставници планирају Оперативним  

Наставници, 

директор 

  

Оперативни 

планови 

наставника 

У 60% оперативних 

планова наставника једна 

од 

предвиђених активности јесте и 

обучавање ученика за различите 

технике учења 

наставне садржаје плановима предвиђени  
погодне за су начини на које се 2020/21- 
демонстрирање ученици вежбају у 2024/25 
одређених техника различитим техникама  

учења Учења  

Наставници реализују 

часове на којима се 

ученици оспособљавају за 

примену различитих 

техника учења 

За предвиђене наставне 

садржаје наставници 

вежбају ученике за 

различите технике 

учења 

 

 

Наставници 

 

 

2020/21- 

2024/25. 

 

Извештаји о 

посећеним 

часовима 

Сви наставници који су 

планом предвидели реализују 

активности на часу 

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 

Организација стручног 

усавршавања наставника 

са темом 
праћења напредовања 

 

Директор школе организује 

програм за све наставнике 

 

Директор 
2020/21-2024/25 

када се укаже 

прилика 

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 

 

2020/21-2024/25 
Записници са 

састанка 

стручног већа 

Сви наставници имају 

форму којом прате 

напредовање- педагошку 

свеску 



 

15 

Наставници користе и 

формативно и сумативно 
оцењеивање 

Наставници прате напредак 

ученика, евидентирају 

мишљење и 
Препоруке 

 

Наставници 

 

2020/21-2024/25 

 

Евиденција 

наставника 

60% наставника 

континуирано прати 

напредовање 

ученика 

Употреба електронског 

дневника 

предметни наставници 

уносе белешке, 

напомене 

Одељењски 

старешина, 

наставници 

2020/21-2024/25 

када се укаже 

прилика 

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 Педагошки колегијум у   
Израђен 

образац 

праћења 

 
ће ученици пратити сарадњи са тимом за ШРП Стручни 2020/21- 80% ученика бележи 
напредак из различитих израђује табелу по којој актив за ШРП 2024/25 Напредовање 

предмета ученици прате напредак    
Реализација часова на Одељењске старешине   Извештај са  
којима се ученици обучавају ученике на Одељењске 2020/21- часа Све одељењске старешине су 
обучавају како да прате начине попуњавања старешине 2024/25 одељењског реализовале час обуке 

напредовање Табела   старешине  
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Циљ: 
3. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика и остваривању образовних стандарда кроз унапређивање 
праћења и процењивања у настави. 
Специфични циљ: 
3.1. Усклађивање школских оцена са оценама на завршном и матурском испиту 
Задатак: 3.1.1.примена јединствених критеријума оцењивања на нивоу стручних већа 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази Индикатори успешности 

Анализа и дискусија о 

израђеним јединствених 

критеријума оцењивања 
за предмете 

На састанцима стручног 

већа анализирати 

јединствен критеријум 
оцењивања 

Председник 

стручног већа,  
директор 

  

2
0
2
0
/2

1
-2

0
2
4
/2

5
 

Записник са 

састанка 

стручног већа 

 

Израђени јединствени 

критеријуми 

оцењивања 

Упознати ученике са 

критеријумима оцењивања за 

све нивое 

Након обраде наставних 

тема ученике 

информисати о 

критеријумима 

 

Наставници 

 

Анкета са 

ученицима 

Сви наставници су 

упознали ученике са 

јединственим 

критеријумима за оцену 

Ученици су упознати са 

образовним стандардима 

постигнућа 

Ученици се упознају на 

почетку и током школске 

године о предвиђеним 

стандардима постигнућа 

 

Наставници 

 

Анкета са 

ученицима 

Сви наставници су упознали 

ученике са стандардима 

образовних постигнућа у 

вези са предметом који 

предају 
Задатак: 3.1.2.Тестове знања прилагодити завршним тестовима 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализаци

је 

Докази Индикатори успешности 

 

Анализа збирке задатака за 

завршни и матурски испит 

 

На састанцима стручних 

већа 

 

Председник 

стручног већа 

 

Септемба

р 

2020/21- 

2024/25 

Записници са 

састанка 

стручног већа 

стручних 
предмета 

Сва стручна већа су 

анализарала збирку задатака и 

формирала јасан став о 

припреми ученика за испит 

 

Израда тестова у складу са 

захтевима са завршним 

тестом 

На састанцима стручних 

већа чланови састављају 

тестове по узору на задатке 

из збирке 
наглашавајући сличност 

 

Председник 

стручног већа 

 

2020/21- 

2024/25 

Записници са 

састанка 

стручног већа, 

тестови 

Тестови који се користе за 
процену знања су у 

сагласности са тестовима на 

завршном испиту 
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Организовање 

припремне наставе за 

завршне и матурске 

испите 

према правилнику о 

реализацији матурских и 

завршних испита 

 
мај-јун 

2020/2

1- 

2024/25 

 

Дневник рада 

 

Сви часови припремне 

наставе су реализовани 

 

Израда апликација за 

мобилни телефон за 

припрему испита 

 

Збирке за припрему се 

пребацују у електронску 

форму 

Проф. 
Информатике и 

председници 

стручних већа 

 

2020/21- 

2024/25 

 

Записници 

стручних већа, 

апликација 

 

 

Ученици користе апликацију 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

3. Развојни циљ: 
Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. 

 
1. ЗАДАТАК: Континуирано праћење постигнућа ученика  

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализац

ије 

Докази Индикатори успешности 

Праћење резултата ученика 

остврених при упису у школу 

Увид и анализа 

уписне 
документације 

 

ППС 

  

се
п

те
м

б
ар

 т
ек

у
ћ

е 
ш

к
о

л
ск

е 
го

д
и

н
е 

2
0

2
0
/2

1
-

2
0
2
4
/2

5
 

школска 

документација 

Анализа резултата на 

нивоу генерације 

Праћење остварених резултата 

матураната при упису на жељене 

више, високе школе и факултете 

Одељењске 

старешине у 

контакту са 

ученицима 

 

ППС 

 

школска 

документација 

 

Велки проценат матураната 

је уписао жељене факултете 

Праћење постинућа ученика на 

разним 
такмичењима 

Извештаји са 

такмичења 

 

ППС 
школска 

документација 

Ученици учествују и постижу 

добре резлтате на свим нивоима 
Такмичењима 

 

Анализа постигнућа и израда 

пропратне документација 

 

Увид у 

документацију 

 

 

ППС 

 

школска 

документација 

Документација је ажурна, а 

извештавање о резултатима 

је континуирано и служи 

као додатни вид 

мотивације 

постигнућа осталих ученика 

 

 



 

 

18 

2. ЗАДАТАК: Направити систем јавне промоције ученика који постижу резултате у наставним и ваннаставним активностима 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази Индикатори успешности 

Промоција талентованих 

ученика 

који су се истакли у појединим 

областима 

на родитељским 

састанцима, ШО и 

СР 

 

Руководство, 

наставници 
током 

године 
2020-

2025 

 

 

Записници 

 

промоција свих ученика 

који остварују успех 

Презентација талентованих 
ученика који су се истакли у 
појединим областима локалној 
заједници 

(стипендије, 
награде,медији) 

Руководство, 
наставници 

Записници 
промоција свих ученика који 
остварују успех 

3.ЗАДАТАК: Смањење броја ученика који су напустили школовање 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази Индикатори успешности 

Рад на адаптацији на школске 

услове живота 

саветодавни рад , 

тестирање 

 

ППС 

током године 

2020/21- 
2024/25 

документациј

а ППС 

реализоване све активности 

у адаптацији ученика 

 

Праћење ефеката допунске и 

додатне наставе 

Анализа извештаја 

наставника који 

остварују 

допунску/додатну 
наставу 

 

 

ППС 

 

током године 

2020/21- 

2024/25 

 

 

извештаји ППС 

 

позитиван ефекат допунске 

и додатне наставе 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
4. Развојни циљ: 

У школи функционише систем пружања подршке ученицима , ученицима из осетљивих група уз подстицање личног, професионалног 

и социјалног развоја 

 
1. ЗАДАТАК: Подстицање и развијање социјалних вештина код ученика за конструктивно решавење проблема, толерантно 
понашање, ненасилну комуникацију, солидарност, развијање другарства и сл.. 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализаци

је 

Докази Индикатори успешности 
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Упознати одељењске старешине са 

инструментом и методологијом 

утврђивања социјалног статуса 

ученика 

 

на састанцима 

разредних већа 

 

директор, 

педагог 

 

септембар 

текуће 

школске 

године, 

2020/21-

2024/25 

 

 

записници 

Све одељењске старешине 

упознате са инструментом 

и методологијом 

утврђивања социјалног 

статуса ученика 

Утврдити социјални статус 
(ученици првог разреда) 

анкете ППС извештај 
Утврђен социјални статус свих 
ученика 

Идентификовати неприлагођене 

ученике и направити њихове 
планове подршке 

Разговори са 

ОС, 
посматрање 

 

ППС 

октобар текуће 

школске 

године, 
2020/21-2024/25 

 

извештај 
направљени планови 

подршке за идентификоване 

ученике 

Индивидуално праћење и 

формирање досијеа ученика 

којима је потребна помоћ 

Разговори са 

ОС, 

саветодавни 

рад 

 

ППС 
током 

школске 

године, 

2020/21-

2024/25 

 

извештај 

 

Формирани досијеи ученика 

Едукација ученика на часовима 

одељењског старешине – неговање 

демократског духа и развијање 

осећања 
припадности колективу 

 

Радионице на 

часовима ОЗ 

 

 

ОЗ, ППС 

 

током 

школске 

године, 

2020/21-

2024/25 

 

 

Дневник рада 

Током школске године 

реализоване су три радионице 

са овом темом у сваком 

одељењу 

2. ЗАДАТАК: Подршка личном и социјалном развоју ученика. 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази Индикатори успешности 

Омогућити ученицима 

укљученост у хуманитарни и 

друштвено-корисни 

рада с циљем подстицања 

емпатије (неговање 
вршњачке помоћи) 

спровођење 

хуманитарних акција у 

школи у сарадњи са 

ученичким 

парламентом 

наставници 

задужени за 

хуманитарне 

акције, 

одељењске 
старешине 

 

током школске 

године, 2020/21- 

2024/25 

 

 

Извештаји 

 

40% ученика је укључено 

у хуманитарне акције, а 

сви ученици су укључени 

у ДКР 

Рад на адекватном 
укључивању ученика у живот и 

интересе школе, као и у 

непосредно друштвено 

окружење 

Презентација рада 

секција и ваннаставних 

активности на часовима 

ОЗ, Ученичком 
Парламенту 

 

 

руководиоци 

секција 

 

септембар текуће 

школске године, 

2020/21- 2024/25 

 

 

извештаји 

60 % ученика је 

заинтересована 

за 

неку ваннаставну 

активност или учествује у 
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раду неке секције 

Наставити и установити нову 

сарадњу са релавантним 

установама и стручњацима који 

раде на промоцији 

репродуктивног здравља, 

равноправности полова и 

хуманих односа 

 

 

Организовање трибина, 

предавања, посета... 

 

 

Руководство 

школе 

 

 

током школске 

године, 2020/21- 

2024/25 

 

 

извештаји, 

записници 

Остварена сарадња 

са Дечјим 

диспанзером, 

саветовалиштем за младе, 

Центром за 

социјални рад, МУП-

ом, Црвеним 

крстом... 

Подршка и помоћ ученицима 

при организацији различитих 

врста културних, музичких, 

спортских и сличних 

Разматрање 
/прихватање 

иницијатива ученика, 

стварање безбедних 

Руководство 

школе, ППС, 

председништ 

во Ученичког 

током школске 

године, 2020/21- 

2024/25 

 

извештаји, 

записници 

Број реализовних 

културних, музичких, 

спортских и 

сличних манифестација 

на годишњем нивоу 

mанифестација и облика 

дружења 

услова реализације... парламента    

3. ЗАДАТАК: Пружање помоћи и подршке ученицима за укључивање у рад или за избор даљег образовања 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази Индикатори успешности 

Усклађивање програма 

професионалне оријентације са 

потребама ученика 

Испитивање потреба 

ученика(анкета 

,разговор) 

 

ППС 
октобар текуће 

школске године, 

2020/21-2024/25 

педагошка 

документаци 

ја, програм 
ПО 

 

Усклађен програм ПО 

са потребама ученика 

Интезивирати сарадњу са 

факултетима и вишим 

школама 

 

презентације високих 

школа и факултета 

 

руководство 

школе 

текуће школске 

године, 2020/21- 

2024/25 

 

записник 

Током школске године 5 

високих школа или 

факултета је 

презентовало 
рад ученицима 

Укључивање родитеља који 

ће презентовати своја 

занимања 

Активности предвиђене 

радом Савета родитеља 

 

Педагог 

текуће школске 

године, 2020/21- 
2024/25 

 

записник 

Током школске године 

ученицима су 

презентована 4 занимања 
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Успоставити интезивнију 

сарадњу са тржиштем рада, 

односно НСЗ 

 

Упућивање ученика на 

додатна тестирања, 

организовање 

Предавања 

 

руководство 

школе, ппс 

текуће школске 

године, 2020/21- 

2024/25 

 

школска 

документаци 

ја 

 

Интензивирана сарадња 

са НСЗ 

4. ЗАДАТАК: Унапређење рада ученичког парламента. 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази Индикатори успешности 

Континуирано повећање броја 

акција које су у организацији 

ученичког парламента и 

ученика који учествују 
у њима 

Презентовање значаја 

акција, промоција већ 

реализованих и ученика 

који учествују у акцијама. 

Пружање подршке 

организовању 

акција. 

 

Тим за 

подршку 

рада УП 

 

текуће школске 

године, 2020/21- 

2024/25 

 

 

извештај, 

записник 

 

 

Континуирано повећан 

број акција и учесника 

Обезбедити доступност 

информација 

о раду ученичког 

парламента за све ученике и 

запослене 

 

        фејсбук и сајт школе 

 

Координа

тор 

ученичко

г 

парламен

та 

 

текуће школске 

године, 2020/21- 

2024/25 

 

извештај, 

записник 

 

 

Информације су доступне 

5. ЗАДАТАК: Успоставити систем подршке ученицима из осетљивих група 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази Индикатори успешности 

Сарадња са 

релевантним 

институцијама у 

подршци ученицима из 

осетљивих група 

Успостављање сарадње 

кроз личне контакте, 

конкурсе... 

 

руководство, 

ППС 

 

током 

школске 

године, 

2020/21- 

2024/25 

 

школска 

документација 

Успостављена сарадња са 

Центром за социјални рад, 

ромским организацијама, 

учествовање ученика на 

конкурсима 
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ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ЕТОС 

5. 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 

 

1. ЗАДАТАК: Развијање и неговање позиивне радне атмосфере и међуљудских односа у школи.  

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализаци

је 

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, 

2020/21-2024/25 

 

 

Школска 

документација 

 

Сви запослени и сви 

ученици су обавештени 

о свим активностима 

Редовно извештавање о 

учешћу чланова 

колектива и ученика у 

активностима значајним 

за одвијање школског 
живота 

Извештаји о 

активностима на 

седницма Н.Већа, 

Школског одбора, 

Савета родитеља, 
Ученичког 

 

 

Руководство 

школе 

 

током школске 

године, 

2020/21-2024/25 

 

 

Школска 

документација 

 

Сви запослени и сви 

ученици су обавештени 

о свим активностима 

 

Активности у циљу 

редовног похађања 

наставе ученика из 

осетљивих група 

Индивидуални разговори 

ОС и саветодавни рад 

ППС, сарадња са 

родитељима/стара 
тељима 

 

 

ППС 

 

током 

школске 

године, 

2020/21- 

2024/25 

 

 

педагошка 

документација 

 

 

ученици редовно похађају 

наставу 
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 парламента, на Сајту, 

огласне табле за ученике 

и наставнике 

Организација 

ваннаставних активности 

у којима свако од ученика 

има прилику да постигне 
резултат 

 

Спортска 

такмичења, 

изложбе, 

манифестације 

Руководство 

школе, 

предсеедни 

ци стручних 

већа 

 

током школске 

године, 2020/21- 

2024/25 

 

Школска 

документација 

 

Организоване 

активности 

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, 2020/21- 

2024/25 

 

 

Записник, 

фотографије 

 

Све планиране 

манифестације су 

реализоване 

Учешће на 

манифестацијама 

у локалној 

средини 

Планирање 

манифестације и 

реализација 

 

Руководство школе, 

наставници 

током школске 

године, 2020/21- 

2024/25 

 

Записник, 

фотографије 

Школа је узела 

учешће у свим 

планираним 
манифестацијама 

3. ЗАДАТАК: Да школа остане безбедна средина за све ученике. 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази 

Индикатор 

успешности 

Формирање тима, 
избор 
координатора 

Наставничко веће 
Директор, ппс, 
чланови тима 

Август 2020/21- 
2024/25 

Педагошка 
Документација 

Формиран тим сваке 
школске године 
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Евалуација –анализа 

реализације 

програма за заштиту 

деце за 

протеклу школску 

годину: 

-анализа о предузетим 

превентивним и 

интервентним 

активностима 

 

 

Увид у 

документацију 

 

 

Тим ,ППС 

 

 

 

Август 2020/21- 

2024/24 

 

протоколи, 

педагошка 

документација, 

 

Тим је сваке 

школске године 

поднео извештај о 

активностима 

Израда плана за 

заштиту ученика за 

текућу школску 

годину и 
упознавање свих 
актера 

предлагање 

активности 

ППС 

Координатор 

школског тима 

 

Август 2020/21- 
2024/25 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

Израђен план који је 

саставни део 

Годишњег плана 

рада 

 

Избор радионица за 

часове чос 

 

одабир 

радионица 

 

ППС, тим 

 

Октобар 2020/21- 

2024/25 

Извештај о 

одржаним 

радионицама, 
дневник рада 

Сваке године 

стручна служба 

бира 3 радионице 

 

Договор са 

Ученичким 

парламентом око 

активности 

 

предлагање 

активности 

 

Ппс, тим 

 

Октобар 2020/21- 

2024/25 

Извештај о 

предузетим 

активностима 

Ученички 

парламент 

планира 

активности у вези 

безбедности 
Ученика 

Организовање и 

реализација 

анкетног 

истраживања у 

сарадњи са 

Ученичким 

парламентом у 

циљу праћења 

ефеката 
превентивних мера 

 

 

анкета 

 

 

ППС, тим 

 

Фебруар 2020/21-

2024/25 

 

Анкета, 

извештај 

Након спроведеног 

анкетног 

истраживања све 

интересне групе су 

обавеште

не о 

резултати

ма 
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Праћење реализације 

планираних 

активности и 

евиденције насиља 

увид у 

документацију 

 

ППС, тим 
Током године 

2020/21-2024/25 

Извештаји,увид у 

свеске 
праћења 

Све 

интервентне 

ситуације су 

евидентиране 

 

Предавање 

представника МУП-а 

 

предавања 

 

Тим, пп служба 
Март 

2020/21-2024/25 

Школска 

евиденција, 

летопис 

Реализована 

предавања 

минимум једном 

током године 

 

Улога школског 

полицајца 

 

ЧОС 
Тим, одељењски 

старешина, васпитач 

 

Октобар 2020/21-

2024/25 

Дневник рада- час 

одељењског 
старешине 

Сви ученици првог 

разреда су упознати 

са улогом школског 
Полицајца 

Појачан 

васпитни 

рад са 

ученицим

а 

-праћење 

понашања 

ученика на часу 
-праћење односа 

учесника насиља на 

часу и ваннаставе уз 

помоћ дежурног 

наставника 

-праћење 

понашања 

ученика у Дому 

 

 

 

Одељенске 

старешине, 

психолог, 

педагог, 

васпитач 

 

 

 

 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

 

Дневник рада- 

листе за 

праћење 

понашања 

ученика, свеске 

одељењских 

старешине 

 

 

 

 

Појачан васпитни 

рад за сваког 

ученика где се укаже 

потреба 

Пружање 

помоћ 

ученицима у 

решавању 

индивидуалних 

проблема или 

проблема са 

другима 

 

 

 

 

 

индивидуално 

саветодавни рад са 

ученицима који 

имају проблеме у 

понашању 

Педагог,  

Одељенске 

старешине 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

Свеске 

одељењских 

старешина 

Пружена је помоћ и 

саветодавни рад 

сваком ученику када 

се указала потреба 
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ:  

Активности Начин 
Носиоци 

активнос

ти 

Време 

реализације 
Докази 

Индикатор 

успешности 

 

 спровођење процедура и 

поступака реаговања у 

ситуацијама насиља 

 праћење и евидентирање свих 

врста насиља 

 примена адекватних мера за 

сузбијање или ублажавање 

учињеног насиља 

 укључивање родитеља у 

решавање проблема 

 

 

активност

и према 

Протоколу 

 

ТИМ, Директор 

школе, 

Одељенске 

старешине, и 

остали актери 

 

 

 

Током године 2020/21-

2024/25 

 

 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

 

 

 

Све 

процедуре се 

спроводе 

 сарадња са локалном заједницом 
 праћење ефеката предузетих мера 

     

Активирање на основу 

правилника о безбедности: 

-унутрашње заштитне мреже 
-спољашње заштитне мреже 

активност

и према 

Протоколу 

 

Тим, 

остали 

актери 

 

Током године 2020/21-

2024/25 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

 

Активирана 

заштитна мрежа 

Покретање поступака унутар 

установе: 
-васпитно дисциплински ( 

према ученицима ) 

-дисциплински ( према 

наставницима и запосленима ) 

 

 

активност

и према 

Протоколу 

 

 

Директор школе 

 

 

Током године 2020/21-

2024/25 

 

Педагошка 

документација, 

извештаји 

 

 

Покренут васпитно- 

дисциплински 

поступак 

4. ЗАДАТАК: Одржати школску средину пријатну за све. 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази 

Индикатор 

успешности 

 

 

Одржавање школског 

дворишта 

практична настава 
наставници 

практичне 

наставе 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

Дневник рада 

 

Уредно школско 

двориште 

Оплемењивање 

школског простора 

 

ученички 
радови 

наставници 
Током године 
2020/21-2024/25 

израђени панои 
оплемењен школски 
простор 
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6.ЗАДАТАК: Развијање и неговање активног учешћа родитеља у животу школе 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Докази 

Индикатор 

успешности 

Упознавање родитеља 

са организацијом рада у 

школи ; са 

правилницима и 

протоколима рада у школи; 

са дужностима одељењских 

старешина  

Избор представника 

родитеља- Савет 

родитеља 

Договор о реализацији 

ескурзија Информисање 

одељењских старешина  о 

здравственом стању, 

психофизичком и 

социјалном развоју, 

интересовањима и 

навикама ученика 

Договор о сарадњи 

 

 

Родитељски 

састанци у 

школи.  

Индивидуа

лни 

разговори 

са 

родитељим

а 

 

 

 

Директор, 
  одељењске    

старешине, 

педагог 

 

 

 

 

 

септембар 2020/21-

2024/25 

 

 

 

 

 

записници, 

школска 

документација 

 

 

 

 

 

Током школске 

године одржана 

минимум 4 

родитељска састанка 

Саветодавни рад са 

ученицима који имају 

тешкоћа у раду и 

њиховим родитељима, по 

потреби, повезивање 

ученика са 

специјализованим 

службама 

Индивидуални 

и групни 

разговори, 

сарадња са 

специјализован

им службама 

Стручна служба, 

одељењске старешине, 

здравствени 
Радници 

 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

 

документација 

ППС 

 

током школске 

године спроведене 

континуиране 

размене 

информација 

 

Професионално 

информисање родитеља 

Родитељ

ски 

састанци 

Индивидуа

лни 

разговори 

са 

 

Одељењске 

старешине, стручна 

служба 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

 

Записници 

током школске 

године 

континуирано 

професиона

лно 

информиса

ње 
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родитељим

а 

родитеља 

Позив родитељима да 

присуствују свечаностима, 

извођењу школских 

представа и 

такмичењима ученика 

у ваннаставним 

активностима 

 

Информиса

ње 

родитеља 

Одељењске 

старешине, сајт 

школе 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

 

записници, сајт 

током школске 

године 

континуирано 

присуствовање 

родитеља 

различитим 

свечаностима 

 

 

Учешће представника 

родитеља у раду Школског 

одбора и Савета родитеља 

 

 

 

Групни састанак 

Директор,  

педагог, 

секретар, 

чланови 
школског одбора 

 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

 

 

Записници 

 

током школске 

године 

континуирано 

учешће 

представника 

родитеља у раду 

Школског одбора 

и Савета 

родитеља 

 

 
7. ЗАДАТАК: Даље развијање сарадње на свим нивоима 

Активности Начин Носиоци активности 
Време 

реализације 
Докази 

Индикатор 

успешности 

Основне 

школе 

Сремске 

Митровице  и 

околине 

Презентације 
образовних 

профила 

Пољопривредн

е школе 

 

 

Предавања 

 

Стручна служба 

школе, наставници 

 

 

Током године 

 

 

Презентације 

 

Урађено најмање 

5 презентација 
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Више школе и 

факултети 

Презентације 

образовних 

профила 

 

 

Предавања 

Стручна служба 

школе, 

наставници, 

представници 

установе 

 

Током године 

2019/20-2024/25 

 

 

Презентације 

 

током школске 

године најмање 5 

презентација 

Православна 

црква-одељење за 

веронауку 
Посета манастиру 

Организовање 

посете 

Вероучитељ, 

наставници, 

Мај 2019/20-2024/25 
 

Записници, 

фотографије 

сваке школске 

године посета 

манастирима 

Градска библиотека 

Учлањивање 

ученика, размена 

искустава, стручна 

помоћ 

Организација 

трибина, предавања, 
књижевних вечери 

Наставници, 

васпитачи, 
библиотекари 

Током године 

2019/20-2024/25 

 

Записници, 

фотографије 

током школске 

године најмање 2 

посете и 10% 
ученика чланови 

Музеји, галерије, 

изложбе 

 

 

 

Организовање 

посете 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

запослени у 

музеју и 
галеријама 

 

Током године 

2019/20-2024/25 

Записници, 

фотографије 

током школске 

године најмање 2 

посете 

 

Туристичке агенције 

Екскурзије ученика 

Организација 

ескурзија и превоз 

ученика 

Директор, 
представници 

туристичких 

агенција 

 

Од октобра 2020/21-

2024/25 

 

Записници, 

фотографије 

сваке године 

планиране и по 

могућности 

организоване 

екскурзије ученика 

 

Здравствени центар 
Превентивне 

активности, 

систематски 

прегледи ученика, 

добровољно давање 

крви 

Здравствене трибине, 

предавања, 

организовање 

прегледа, 

консултациј

е 

Стручна служба, 

одељењске 

старешине, 

здравствени 
радници 

 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

 

Записници 

 

извршени 

превентивни 

прегледи за 90% 

ученика 

Црвени 

крст 

Хумани

 

Акција 

Активисти 

Црвеног крста 

школе 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

Записници 

сваке године 2 пута 

годишње 

добровољно 
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тарне 

акције 
давање крви 

Стоматолошки 

диспанзер 

Стоматолошки 

прегледи 

ученика 

 

Организовање 

прегледа 

Педагог,одељењс ке 

старешине, 

здравствени 
радници 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

Записници 

извршени 

превентивни 

прегледи за 90% 

ученика и санација 

код 30% 

 

Канцеларија за младе 

Превентивне 

активности 

 

Организовање 

трибина, предавања, 

радионица 

Тим за подршку 

рада ученичког 

парламента, 

ученички 
парламент, 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

 

Записници 

 

током школске 

године најмање 2 

трибине 

Центар за 

социјални 

рад Размена 

информација 

о ученицима, 

корисницима 

услуга Центра за 

социјални рад 

 

Консултације

, разговори 

Стручна служба, 

стручни сарадници 

Центра за 

социјални рад 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

 

Записници 

 

током школске 

године најмање 3 

сарадње 

 

Полицијс

ка управа 

Безбедно

ст 

ученика- 

превентивне и 

интервентне 

активности 

 

Разговори, 

предавања, сарадња 

са школским 

полицајцем 

Тим за 

безбедност, пп 

служба, 

представници 

Полицијске 

управе 

 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

 

Записници 

 

 

током школске 

године најмање 3 

активности 

Локална 

самоуправа 

Обележавање 

значајних 

датума, 

учешће у 

раду 

 

Разговори, састанци, 

посете 

Директор, 
представници 

локалне 

самоуправе 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

Записници 

 

током школске 

године најмање 3 

активности 
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ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

6. Развојни циљ: 

Лидерско деловање директора омогућава даљи развој Школе. 

Обезбедити савремен, стручан, мотивисан и за реформу спреман наставни кадар, као и његов развој кључних способности: 

самоиницијативност, аналитичко мишљење, укључености у тимски рад, самосталност 

Школског 

одбора 

 

Предузе

ћа,устан

ове 

Практич

на 

настава 

Реализација 
практичне наставе 

са ученицима 

Директор, 

наставници 

практичне 

наставе 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

Записници 

 

континуирана сарадња 

1.ЗАДАТАК: Међусобно усклађивање планирања и програмирања у школи 

Активности Начин Носиоци активности Време реализације Докази 
Индикатори 

успешности 

 

 

Израда докумената 

прописаних законом 

Годишњи план рада, 

Школски програм- 

анекси, Извештај 

самовредновања, 

Правилници, 
Процедуре, Протоколи 

 

 

Директор 

Секретар школе 

 

 

Током године 2020/21-

2024/25 

 

 

Школска 

документаци

ја 

 

Сва документа 

усвојена од стране 

стручних органа 

2.ЗАДАТАК: Ефективно и ефикасно организовати рад школе 

Активности Начин Носиоци активности 
Време реализације 

Докази Индикатори 

успешности 

Равномерно 

распоређивање 

задужења запослених 

Формирање школских 

тимова, решења о 

годишњем задужењу 

 

Директор 

август- 

септембар 2020/21-2024/25 
 

Записници 

Формирани тимови  
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Одржавање јасне 

организационе 

структуре 

Поштовање процедура 

и носиоца активности 

 

Директор Током године 2020/21-

2024/25 

 

Записници 

 

 

Запослени разумеју 

начин на који 

функционишу 

процедуре  и 

одговорности 
3.ЗАДАТАК: Остварити континуирано самовредновање рада школе  

Активности Начин Носиоци активности Време реализације Докази 
Индикатори успешности 

 

Формирање Тима 

 

На предлог директора 

 

Директор 

август – 

септембар 
2020/21-2024/25 

школска 

документација 

 

Формиран Тим 

Реализација 

активности 

самовредновања из 

плана 

 

према акционим 

плановима 

 

Директор, Тим за 

самовредновање 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

школска 

документација 

Реализоване све 

активности из 

акционог плана 

самовредновања 

 

Подношење 

Извештаја 

тим за 

самовредновање 

подноси Извештај 
Наставничком већу 

 

Тим за самовредновање 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

школска 

документација 

Минимун 3 пута током 

школске године Тим за 

самовредновање 
поднео Извештај 

Израда плана за 

побољшање 
квалитета рада 

анализа резултата 

самовредновања и 
предлог мера 

Тим за самовредновање Август 

2020/21-2024/25 

школска 

документација 

Израђен план за 

побољшање 
квалитета рада школе 

4. ЗАДАТАК: Развијати систем стручног усавршавања и континуираног развоја наставника, стручних сарадника и директорa 

Активности Начин Носиоци активности Време реализације Докази Индикатори успешности 

Анализа потреба и 

израда плана стручног 

усавршавања на свим 
нивоима 

на основу личних 

планова 

професионалног 

развоја 

Директор, Педагошки 

колегијум. Тим за 

стручно усавршавање 
запослених 

септембар – 

октобар 2020/21- 

2024/25 

 

записници 

 

Урађен план стручног 

усавршавања 

Понудити и омогућити 

различите облике 

стручног усавршавања 

наставника 

на основу личних 

планова 

професионалног 

развоја и могућности 
школе 

Директор, Педагошки 

колегијум. Тим за 

стручно усавршавање 

запослених 

 

септембар – 

октобар 2020/21- 

2024/25. 

 

 

записници 

 

Наставници остварују 44 

сата у установи и 24 сата 

ван установе 
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Мотивисати наставнике 

за анализу наученог на 

семинарима на нивоу 

стручних већа 

на седницама 

Наставничког већа и 

Педагошког 

колегијума указивање 

на значја примене 
наученог 

 

председници 

стручних већа, Тим за 

стручно усавршавање 

запослених 

 

 

Током године 

2020/21-2024/25. 

 

 

записници 

 

60% наставника је 

презентовало садржај 

програма на свом 

стручном већу 

Мотивисати 

наставнике за 

употребу новостечених 

вештина и знања краз 

разне облике 

професионалних 

активности 

на седницама 

Наставничког већа и 

Педагошког 

колегијума указивање 

на значја примене 

наученог, угледни и 

огледни часови 

 

Руководство школе, 

Тим за стручно 

усавршавање 

запослених 

 

 

Током године 

2020/21-2024/25 

 

 

записници 

 

 

60% наставника изводи 

угледне и огледне часове и 

учествује у пројектима 

 

 

 
5. ЗАДАТАК: Подстицати професионални развој наставника, стручних сарадника и директора. 

Активности Начин Носиоци 
активности

 
 

Време 

реализације 
Докази Индикатори успешности 

Утврђивање потреба 

и израда плана 

напредовања и 

професионалног 

развоја 

наставника, 

стручнх 

сарадника 
и директора 

 

увид у 
персонална 

досијеа и 

портфолио 

наставника 

 

 

Директор, 

ППС, 

стручна 

већа 

 

на почетку 

школске године 

2020/21- 

2024/25 

 

Извешт аји  

актива за 

школско 

развојно 

планирање 

 

Утврђене су потребе и 

направљен је план 

професионалног развоја 

запослених 

Развијање 

менторских односа 

на релацији 

наставник – ментор и 
наставник-приправник 

 

саветодавни рад ППС 

 

Директор, 

ППС, 

стручна 

већа 

По потреби 

2020/21- 

2024/25 

Извештаји актива за 

школско развојно 
планирање 

Број наставника који су 

били ментори 

припраницима у 
школи и ван ње 

Омогућити 

приказ 

истраживања и 

пројеката које су у 

школи спроводили 

наставници 

 

организовање 

презентација 

 

Директор, 

ППС, 

стручна 

већа 

 

Током године 

2020/21- 

2024/25 

Извештаји 

актива за 

школско 

развојно 
планирање 

 

Број приказа истраживања и 

пројеката наставника 
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5. ЗАДАТАК: Побољшање материјално-техничких услова Школе 

Активности Начин 
Носиоци 

активности 
Време реализације Докази Индикатори успешности 

Набавка 

наставних 

средстава и 

опреме 

анализа потреба 

стучних већа 

Руководство 

школе 

Током године 

2020/21-2024/25 

Годишњи план 

рада, наставна 

средства 

Набављена планирана 

наставна средства 

Одржавање 

школских зграда и 

простора 

 

извођење радова 

 

Директор 
Током године 

2020/21-2024/25 

 

документација 

Континуирано одржавање 

школских зграда и 
простора 

Набавка књига 

за библиотеку 
набавка Директор 

Током године 

2020/21-2024/25 

пописна листа 

библиотеке 

Књишки фонд увећан за 10% 

 

Омогућити приказ 

објављених 

стручних чланака, 

рецензија, 

стручних књига и 

уџбеника 

 

организовање 

презентација 

 

Директор, 

ППС, 

стручна 

већа 

 

Током године 

2020/21- 

2024/25 

Извештаји 

актива за 

школско 

развојно 
планирање 

Број приказа објављених 

стучних чланака, рецензија, 

стручних књига и уџбеника 

 

 

Анализа 

професионалног развоја 

запослених 

 

увид у извештај о 

стручном 

усавршавању 

наставника 

 

 

Директор, 

ППС, 

стручна 

већа 

 

 

Током године 

2020/21- 

2024/25 

 

Извештаји 

актива за 

школско 

развојно 

планирање 

Број наставника и руководећег 

кадра у школи који на 

годишњем нивоу користе 

могућности 

професионалног развоја 
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9. КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 

 

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

ПОКАЗАТЕЉ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ОСОБЕ 

Квалитет уређености 

ентеријера и екстеријера 
Разговори, скале процене 

Сваке године, од 

2020-2025 
Тим за уређење школског простора 

Број и квалитет 

спортских терена 

Школска документација, 

рaзговор, спортски резултати 
До краја 2019 

Актив проф. физичког васпитања, 

директор 

Набављена школска 

опрема, наставна средства 

и стручна литература као 

и број опремљених спец. 

учионица и кабинета 

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

рачуноводства 

Успешност урађених 

реконструкција и 

реновирања 

Записници, извештаји По завршетку радова Директор, Комисија за пријем 

Поштовање Правилника, 

општих аката школе, 

примена предвиђених 

мера 

Упитници, скале процене, 

школска 

документација(ученици, 

наставници)  

Континуирано, по 

усвајању Правилника 

Директор, задужена Комисија формирана 

од стране Школског одбора 

Способност и вештина 

комуникације наставника 

и ученика 

Скале процене, упитници, 

разговори,записници 
Континуирано Педагог, одељењске старешине 

Успешност учешћа на 

међународним 

конкурсима као и број 

прихваћених пројеката 

Извештаји,евиденције, 

записници 
Периодично 

Директор, Тим за развох међупредметних 

компетенција и предузетништва 

Број и квалитет 

реализованих огледних 

Анкете, скале процене, 

упитници,записници(ученици, 
Од 2020-2025 Директор, педагог, наставници учесници 
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часова активног учења наставници) 

Поштовање закона, 

Правилника о оцењивању 

Увид у педагошку 

документацију, електронски 

дневник 

Континуирано Директор, педагог, одељењске старешине 

Број и квалитет 

реализованих семинара и 

едукованих наставника 

Упитници, сертификати, 

записници, извештаји, 

потврде 

После сваког 

семинара 

Обучени наставници, директор, педагог, 

ученици 

Квалитет видео надзора и 

конструктивност 

реаговања у циљу 

безбедности 

Видео записи, упитници, 

педагошка документација 
Стално 

Директор, Тим за заштиту ученика, 

помоћници директора, дежурни 

професори 

Учесталост насиља, 

насилничког понашања 

Евиденције, записници, 

разговори 
Стално Тим за заштиту ученика од насиља 

Број нових образовних 

профила и 

заинтересованост ученика 

зе исте 

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

упис ученика 





 

37 

10. МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА НА ОСНОВУ 

АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТАТА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ 

 

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

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

 Мере које ће школа спроводити у наредном периоду: 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

Праћење резултата које ученици постижу на матурском 

испиту и њихово поређење са успехом који су ученици 

остварили из предмета у току школовања 

Разматрање резултата упоредне анализе на активима и 

доношење мера унапређења у односу на добијене резултате 

Појачати припремну наставу већ од треће године, посебно 

радити на припреми за проверу стручно теоријских знања 

као и главних стручних компетенција израдом радних 

задатака  
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Резултати постигнућа ученика на полагању матурског испита школске 2016/2017 године 

Јунски рок 

Образовни профил-

одељење 

Број 

ученика 

Изашли 

на 

полагање 

Колико  

је 

положило 

Одличан 

успех 

Врло 

добар 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Колико 

уч. 

понавља 

Упућују се 

полагање у 

августу  

Ц41-Техничар за 

пејзажну     

        Архитектуру 

20 19 19 7 8 3 1 / 1 на 

разредне 

испите 

Ц42-Шумарски 

техничар 

24 

 

22 22 8 11 3 / / 2 на 

поправни 

испит 

Ц43-Техничар за 

ловство и  

        Рибарство 

15 14 14 3 6 4 1 / 1 на 

разредне 

испите 

Д41-Техн.за примарну  

        обраду дрвета 

26 25 25 / 10 14 1 / 1 на 

разредне 

испите 

Д42-Техн.за 

обликовање 

        намештаја и 

ентеријера 

16 13 13 4 6 3 / / 3 ученика на 

поправни 

испит 

Х41-Техн.за заштиту 

животне 

        средине 

22 18 18 9 6 3 / / 3 на 

разредне 

испите 

Х42-Техн.за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

28 28 28 11 8 9 / / / 

П41-Прехрамбени 

техничар 

12 12 12 5 4 3 / / / 

 

 

Резултати постигнућа ученика на полагању матурског испита школске 2016/2017године 
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Августовски рок 

Образовни профил-

одељење 

Број 

ученика 

Изашли 

на 

полагање 

Колико  

је 

положило 

Одличан 

успех 

Врло 

добар 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Колико 

уч. 

понавља 

Упућују се 

полагање у 

јануарском 

року 

Ц41-Техничар за 

пејзажну     

        Архитектуру 

/ / / / / / / / 1 упућује 

се на 

ванредно 

Ц42-Шумарски 

техничар 

24 2 2 / / 2 / / / 

Ц43-Техничар за 

ловство и  

        Рибарство 

15 1 1 / / / 1 / / 

Д41-Техн.за примарну  

        обраду дрвета 

26 / / / / / / / 1 упућује 

се да 

понавља 

Д42-Техн.за 

обликовање 

        намештаја и 

ентеријера 

16 2 2 / 1 / 1 / 1 упућује 

се да 

понавља 

Х41-Техн.за заштиту 

животне 

        средине 

22 3 3 / / 2 1 / 1 упућује 

се да 

понавља 

Х42-Техн.за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

/ / / / / / / / / 

П41-Прехрамбени 

техничар 

/ / / / / / / / / 

Ванредни ученици  3 3 2 1 / / / / 

 

Резултати постигнућа ученика на полагању матурског испита школске 2017/2018 године 

Јунски рок 
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Образовни профил-

одељење 

Број 

ученика 

Изашли 

на 

полагање 

Колико  

је 

положило 

Одличан 

успех 

Врло 

добар 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Колико 

уч. 

понавља 

Упућују се 

полагање у 

августу  

Ц41-Техничар за 

пејзажну     

        Архитектуру 

13 13 13 4 4 4 1 0 0 

Ц42-Шумарски 

техничар 

12 

 

12 12 4 3 5 0 0 0 

Ц43-Техничар за 

ловство и  

        Рибарство 

8 8 8 3 4 1 0 0 0 

Д42-Техн.за 

обликовање 

        намештаја и 

ентеријера 

21 17 17 0 6 11 0 0 4 

Х41-Техн.за заштиту 

животне 

        средине 

18 18 18 9 2 7 0 0 0 

Х42-Техн.за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

19 17 16 7 9 0 0 0 3 

П41-Прехрамбени 

техничар 

12 

 

12 12 0 7 4 1 0 0 

Укупно: 103 97 96 27 35 32 2 0 7 

 

Резултати постигнућа ученика на полагању матурског испита школске 2017/2018године 

Августовски рок 

Образовни профил-

одељење 

Број 

ученика 

Изашли 

на 

полагање 

Колико  

је 

положило 

Одличан 

успех 

Врло 

добар 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Колико 

уч. 

понавља 

Упућују се 

полагање у 

јануарском 

року 
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Ц41-Техничар за 

пејзажну     

        Архитектуру 

         

Ц42-Шумарски 

техничар 

         

Ц43-Техничар за 

ловство и  

        Рибарство 

         

Д42-Техн.за 

обликовање 

        намештаја и 

ентеријера 

21 4 4 / / 2 2 / / 

Х41-Техн.за заштиту 

животне 

        средине 

         

Х42-Техн.за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

19 3 3 1 1 1 / / / 

П41-Прехрамбени 

техничар 

         

Ванредни ученици 23 7 7 1 6 / / / / 

 

 

Резултати постигнућа ученика на полагању матурског испита школске 2018/2019. године 

Јунски рок 

Ред. 

број 

Образовни профил-

одељење 

Укупан 

број 

ученика 

Изашли 

на 

полагање 

Колико  

је 

положило 

Одличан 

успех 

Врло 

добар 

успех 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Колико 

уч. 

понавља 

Упућују се 

полагање 

у августу  

1.  Ц42-Шумарски 

техничар 

9 9 9 1 4 4 0 0 0 
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2.  Ц43-Техничар за 

ловство и  

        рибарство 

14 14 14 7 6 1 0 0 0 

3.  Д42-Техн.за 

обликовање 

        намештаја и 

ентеријера 

22 18 12 0 7 3 2 0 10 

4.  П32 - Месар 9 9 9 2 3 4 0 0 0 

5.  Х41-Техн.за заштиту 

животне 

        средине 

23 21 21 4 11 6 0 1 1 

6.  Х42-Техн.за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

17 17 17 10 5 2 0 0 0 

 Укупно: 94 88 82 24 36 20 2 1 11 

 

Резултати постигнућа ученика на полагању матурског испита школске 2018/2019. године 

Августовски рок 

Ред. 

број 

Образовни профил-

одељење 

Укупан 

број 

ученика 

Изашли 

на 

полагање 

Колико  

је 

положило 

Одличан 

успех 

Врло 

добар 

успех 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Колико 

уч. 

понавља 

Упућују се 

полагање 

у јануару  

1.  Ц42-Шумарски 

техничар 

         

2.  Ц43-Техничар за 

ловство и  

        рибарство 

         

3.  Д42-Техн.за 

обликовање 

        намештаја и 

ентеријера 

23 10 6 / 1 1 4 / 4 
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4.  П32 - Месар          

5.  Х41-Техн.за заштиту 

животне 

        средине 

         

6.  Х42-Техн.за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

         

 Укупно: 23 10 6  1 1 4  4 

 

*Ученицима који су упућени на полагање у јануару, одобрено је од стране директора школе Биљане 

Ковачевић, полагање матуре ( практични део који ниси положили) у септембру и испит је реализован 13.9. и 

16. 9. 2019. године.  

 

Септембарски рок – по одобрењу 

Ред. 

број 

Образовни профил-

одељење 

Укупан 

број 

ученика 

Изашли 

на 

полагање 

Колико  

је 

положило 

Одличан 

успех 

Врло 

добар 

успех 

Добар 

успех 

Довољан 

успех 

Колико 

уч. 

понавља 

Упућују се 

полагање 

у јануару  

1.  Д42-Техн.за 

обликовање 

        намештаја и 

ентеријера 

23 4 4 / / / / / / 

 Укупно: 23 4 4       
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10.1. Мере унапређења сарадње са послодавцима  

 

Школа ће наставити сарадњу са досадашњим привредним субјектима у циљу реализације 

практичне и професионалне наставе ученика. Одабир привредних субјеката је везан са профилима 

које наша школа образује. Оператери за израду намештају практичну  наставу реализују у 

следећим фирмама „Матис“ у Руми, „Столарија Славик“ у Ердевику, „ТИК“ у Сремској 

Митровици, „Бореали“ у Краљевцима. Месари практичу наставу реализују у индустријској 

компанији  „Mitros Fleischwaren“ у Сремској Митровици, кланица „Недељковић“ у Шашинцима, 

маркет „Рода“ и „Идеа“ у Сремској Митровици.  

Практична настава за ове образовне профиле одвија се у складу са Законом о дуалном образовању 

којим се регулише начин плаћања, превоз ученика и други услови предвиђени уговором које школа 

склапа са послодавцима. Тим за каријерно вођење и саветовање бави се питањима сарадње са 

послодавцима, реализацијом практичне наставе, распоређивањем ученика и један од важних 

задатака јесте унапређење сарадње са послодавцима кроз различите активности каријерног вођења, 

информисања ученика, реалиних сусрета, испитивања потреба послодаваца, задовољства сарадњом 

са школом, али и задовољства ученика са послодавцима.  

Мере унапређења са наведеним привредним субјектима су усмерене на бољи квалитет сарадње 

ради што бољег стручног оспособљавања наших ученика током школске године. 

11. МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА 

ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА 

И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА 

ПОДРШКА 
 

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

подршком у образовању и васпитању , због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или 

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

социјално нестимулативна средина и друго). Деца која се сматрају „другачијом“ због својих 

сметњи, етничке припадности, језика, сиромаштва и слично, често су искључена из друштва или су 

маргинализована у друштву и локалним заједницама. Зато је неопходно да се мењају ставови и 

пракса појединца, посебно наставника, школа, тако да могу боље да прилагоде разноликост 

потреба које ученици имају и да им омогуће да буду укључени у све аспекте школског живота. За 

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

реализације које ће Школа предузети. 

У школи постоји Тима за инклузивно образовање  који је одговоран за идентификовање деце са 

посебним образовним потребама и формирање Тимова за додатну подршку. Тим ће континуирнао 

информисати колектив о новинама у закону у вези са инклузивним образовањем, успоставиће се 

сарадња другим стручним органима школе по потреби као и са другим институцијама од значаја у 

https://www.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/Mitros-Fleischwaren-142058523173757/
https://www.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/Mitros-Fleischwaren-142058523173757/
https://www.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/Mitros-Fleischwaren-142058523173757/
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локалној средини. Вршиће се едукација колектива у вези са значајним темама инклузивног 

образовања као део плана стручног усавршавања унутар и изван колектива (креирање ИОП-а, 

методички принципи прилагођавања наставе, активне методе, ментални поремећаји и педагошке 

импликације, комуникацијске вештине). Што се тиче ученика радиће се на развијању толеранције 

на различитост (рад са одељењским заједницама (развој животних вештина, хумани односи са 

другима), укључивање у секције и ваннастване активности  и успоставиће се сарадња са 

родитељима ученика којима је потребна додатна подршка.  

 Детаљан план активности стручног тима за инклузивно образовање саставни је део Годишњег 

плана школе. 

Чланове стручног тима за инклузивно образовање чине: 

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 
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Активности Носиоци активности 
Начин реализовања 

активности Време реализације 

Формирање Тима за инклузивно 

образовање и усвајање плана рада Тима 

Упознавање ученика I разреда 

са методама и техникама успешног 
учења 

Чланови Тима, педагог, 

одељењске 
старешине 

предавање и разговор са 
ученицима на часовима 

одељењске заједнице, састанци 

септембар, 
октобар 

Индетификација ученика којима је 

потребна додатна подршка, ученика из 

осетљивх група, даровитих ученика и 

израда плана рада и пружања подршке 

тим ученицима 

одељењске старешине 

Педагошка служба 

Тим за ИО 

разговор са 
ученицима на часовима 

одељењске заједнице и другим 

часовима, разговор са родитељима 

током године 

Упознавање родитеља ученика I разреда 

са методама и техникама  успешног 

учења 

Индивидуални разговори са ученицима 

који имају потешкоћа у савладавању 

градива 

одељењске старешине 

Педагошка служба 

предавање на родитељским 
састанцима 

саветодавни рад 

новембар 

током године 

Индивидуални разговори са родитељима 
ученика који имају потешкоћа у 
савладавању наставног градива 

Педагошка служба саветодавни рад током године 

Коришћење и комбиновање више 

наставних метода и облика на часу  ради 

веће активности ученика 

предметни професори часови обраде нове наставе 
јединице 

током године 

Идентификовање ученика који показују 

неуспех у појединим предметима 

Педагошка служба и 

предметни професори 

организовање часова допунске 
наставе и индивидуални рад 

током године 

Појачан индивидуални рад са ученицима 

који често изостају са наставе 

Информисање запослених о ученицима 

којима треба додатна подршка и помо у 

планирању рада са њима 

Педагошка служба, 

одељењске старешине 

саветодавни рад, 
сарадња са одељењским 

старешинама и родитељима 

током године 
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Коришћење различитих поступака 

оцењивања како би оцена била у 
функцији праћења и 

подстицања развоја ученика 

предметни професори на часовима редовне наставе током године 

Сарадња, установама, удружењима, 

другим школама, и појединцима у 

циљу унапређења квалитета пружања 

додатне подршке ученицима 

одељењске старешине 

Педагошка служба 

Тим за ИО 

састанци, разговори током године 

Реализација часова одељењске 

заједнице везане за развијање 

толеранције, тимски рад, сарадњу 

одељењске старешине 

Педагошка служба 

Тим за ИО  

предавања, радионице, трибине, 
коришћење ПП презентације 

током године 
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12. ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА 

 

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

такмичења, као и секције у оквиру ваннаставних активности. 

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

секцијама слободних активности добровољно опредељивати према својим склоностима и жељама. 

Почетком школске године вршиће се анкетирање ученика. Резултати анкете биће полазна основа за 

планирање броја и структуре секција које ће током школске године радити.  

Планови рада и реализација програма слободних активности водиће се у посебним дневницима 

рада за секције и ваннаставне активности ученика у школи. 

Рад са даровитим ученицима се одвија кроз следеће етапе:  

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА- У нашој школи релативно је мали број ученика који су показивали 

изразит таленат за одређене области, зато је прво потребно сензитизирати наставнике за 

препознавање таквих ученика и сигнализирање одељењском старешини, родитељу, П служби, 

Стручном тиму за инклузивно образовање. Селекција – кроз психолошке тестове, тестове знања  

2. ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА -Обогаћивање програма и диференцијација курикулума - било кроз 

индивидуализацију, било кроз ИОП у случају идентификовања таквих ученика. Када се изврши 

идентификација надарених/талентованих ученика и одреди се степен/ниво на коме ће се радити са 

њима, планираће се активности у зависности од конкретног случаја. 

 3. ВАНРЕДОВНЕ НАСТАВЕ -слободне активности (секције) -додатна настава из појединих 

предмета -истраживачке станице, семинари, и слично  

4. У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ -коришћење напреднијих уџбеника -прилика да брже прође кроз 

базично градиво -самосталан истраживачки рад -рад са ментором -сложенији задаци, не рутински 

задаци, виши нивои знања, висока индивидуализација -задаци који су блиски ономе што заиста 

раде стручњаци из датог домена -дивергентни задаци, они који омогућавају различите приступе и 

различита решења -коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави -

флексибилни временско-просторни услови за рад -едукативни излети и посете различитим 

институцијама -гостујући предавачи. При свему томе, потребно је на нивоу Школе, а свакако код 

сваког наставника подстицати ауторитет који се гради на експертизи, а не на позицији моћи; 

развијати код ученика доживљај да се његове способности виде, цене и подржавају, као и прилику 

да комуницира са својим интелектуалним вршњацима.  

МОТИВИСАЊЕ НАПРЕДНИХ И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА -добијање одређених повластица 

(кроз оцену или други облик награде) за резултате на такмичењима, као и иновације или изузетне 
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резултате у неком другом облику активности -јавно похваљивање, кроз књигу обавештења, сајт 

или школски часопис, друге медије -укључивање у презентацију Школе -вршњачка едукација–

постављање талентованих у улогу оних који и сами едукују друге ученике -вођење часа -учешће на 

Сајму образовања 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА 

Идентификација надарених и 

талентованих ученика 

Предметни наставници, 

одељењске старешине, педагог 

Октобар 

Формирање секција Предметни наставници Октобар 

Израда индивидуалних програма у 

редовној, додатној настави, 

секцијама....припрема за 

такмичења, консултације са 

ментором 

Предметни наставници, 

одељењске старешине, Тим за ИО 

Током године 

Избор уџбеника, наставних 

средстава, материјала за рад са 

ученицима 

Предметни наставници, 

одељењске старешине, Тим за ИО 

Током године 

Презентације радова, евалуација 

са такмичења 

Предметни наставници, 

одељењске старешине 

Јун 

Мотивисање надарених и 

талентованих ученика 

Предметни наставници, 

одељењске старешине, директор, 

педагог, Тим за маркетинг 

Током године 

 

13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА, КАО И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА И 

РОДИТЕЉИМА, ЗАПОСЛЕНИМА И УЧЕНИЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА 

 

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: 
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 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;  

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.  
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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). 

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 ; 
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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 

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
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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.  

13.1. 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. 
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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, 

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 
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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 

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-
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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 
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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. 

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. 
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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. 

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 

14. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

 

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

могуће је приметити да је  сада  било проблема да упишемо предвиђен број ђака. Иако ови подаци, 

као и стратегија образовања о повећању броја ученика у средњим стручним школама,  наговештава 

могуће проблеме, ипак је потребно да се не ослањамо само на ове ствари, него да предузмемо све 

што је у нашој моћи да се број ученика повећа. Због тога формирање слике школе као савремене и 

модерне институције пријемчиве „дигиталним“ генерацијама које долазе остаје један од наших 

приоритета. Остваривање овога је управо директно у вези са унапређивањем наставе 
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оспособљавањем наставника за коришћење нових средстава у настави, мултимедијалним 

приступом разним наставним садржајима као и промоцијом школе која је предвиђена кроз 

различите активности  за модерни маркетинг. Наши ученици одлазе из социо-материјалних 

разлога, родитељи су у немогућности да им плате смештај и пут јер су из удаљених места, али то је 

мали број ученика, одлазе због склапања брака, селидбе, порођаја али и због немотивисаности за 

похађање школе. Искуство показује да у ризичну групу спадају:-деца из социјално угрожених и 

друштвено маргинализованих породица-деца из дисфункционалних породица-деца чији родитељи 

су рано напустили школу-деца са веома слабим успехом, деца ромске популације. 

Осипање би могло бити благовремено спречено системским укључивањем ученика у секције и 

професора у различите врсте израде и пласирања пропагандног материјала. Такође, неки од начина 

за мотивисање ученика за завршетак школе су кроз каријерно вођење и саветовање, стварањем 

пријатне атмосфере у школи, безбедног окружења, поштовање различитости, потреба и 

интересовања ученика као и кроз реализацију наставе на ученицима занимљив начин, стављањем 

ученика у активан положај и међусобно уважавање сви учесника у образовном процесу.  

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

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

школама.   

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА 

Праћење изостајања ученика 

главног индикатора ризика од 

напуштања школе 

Одељењски старешина, педагог Током године 

Рад на развијању свести о значају 

образовања и стицању знања 

Одељењски старешина, педагог, 

предметни наставници 

Током године 

Организовање више бесплатних 

ваннаставних активности 

Предметни наставници Септембар/Октобар 

Рад на усавршавању наставника за 

пружање помоћи ризичним 

категоријама ученика 

Тим за стручно усавршавање, 

предметни наставници, директор, 

педагог 

Током године 

Побољшање квалитета наставе 

(приступ наставника, наставне 

методе, наставна средства, 

оцењивање...) 

Педагог, наставници, директор Током године 

Сарадња са родитељима деце из 

ризичних група 

Одељењских старешина, педагога, 

Тим за ИО 

Током године 
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15. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ И УПИС НА 

ФАКУЛТЕТ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ 

 

ЦИЉ: одржати добре резултате које ученици постижу на матурским и завршним испитима као и 

резултате које постижу на пријемним испитима на факултетима и високим школама, као и 

повећање броја ученика који постижу добре резултате на матурским ипитима и пријемним 

испитима на факултетима и високим школама. 

МАТУРСКИ ИСПИТ: 

На матурском испиту, ученици  Школе постижу добре резултате. 

Планиране активности, носиоци активности и врменска динамика су приказане табелом: 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ФАКУЛТЕТЕ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ: 
 

Школа континуирано прати резултате ученика на пријемним испитима, и на основу тих резултата 

планира даље кораке. Ученици постижу веома добре резултате, али је то ипак мали број ученика с 

обзиром на врсту школе и даље могућности ученика и њихових родитеља. У циљу уписа већег 

броја ученика на факултете у школи ће се организовати промоције факултета и високих, виших 

школа и на тај начин ученици ће добити потребне информације за упис и полагање пријемног 

испита на одређеном факултету и школи у складу са интересовањима. 

Активност Носиоци активности 
Временска 

динамика 

Упознавање ученика са Правилником о полагању 

матурског испита, односно са Приручником о 

полагању матурског или завршног испита 

Одељењске старешине Окотбар 

Усвајање тема за матурске и завршне радове на 

седници Педагошког колегијума 

Стручна већа за област 

појединих предмета 

децембар 

Избор теме и избрних предмета за матурски 

рад од  стране ученика 

предметни професори децембар- 

март 

Менторски рад са ученицима предметни професори-

ментори 

децембар- 

мај 

Именовање Испитног одбора за матурски испит директор март 

Израда распореда полагања испита и реализација 

матурских и завршних испита 

Организатори наставе, 

педагог, одељењске 

старешине, директор, 

чланови испитне комисије 

Јун 

Припрема ученика за полагање 

матурског испита (предвиђени број припремне наставе 

5% од укупног годишњег броја часова из предмета из 

којих полаже матурски) 

предметни професори Према распореду 
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16. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 

 

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 

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.  

Наставници и стручни сарадници ће у току наредних развојних година учествовати у остваривању 

различитих облика стручног усавршавања како у школи ( путем интерних семинара који ће бити 

урађени на основу анализе компетенција наставника ) тако и ван ње (планирање се одвија на 

годишњем нивоу), и то путем:  

 одржавања огледних/угледних часова наставе, прикзивање активности, теме, резулатата 

праћења развоја ученика или вођења радионица;  

 присуствовање огледним часовима, приказима активности, тема, радионицама 

 присуствује стручним састанцима на којима се остварује поједини облик стручног 

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

 све остале активности, предвиђене сталним стручним усавршавањем у оквиру школе дате у 

годишњем плану рада школе (интерни семинари, едукације, обуке) 

 Обуке по одобреним програмима и учествовање на стручним скуповима ван школе, 

колективно или појединачно усавршавање наставника, одвијаће се кроз организоване облике 

стручног усавршавања који су одобрени од стране Министарства просвете, а планира се на 
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 годишњем нивоу (план стручног усавршавања наставника и стручних сарадника ван 

установе је саставни део Годишњег плана рада школе). 

17. ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Активности 
Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

1.У познавање Наставничког већа са садржају 

„Правилника о сталном стручном 

усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручних 

сарадника“ и интерног Правилника о вредновању сталног 

стручног усавршавања у школи 

2. Информисање наставника о поступку подношења 

доказа о испуњености услова за стицање звања 

прописаних 

Правилником 

Педагог, Тим за 

професионални развој 
септембар 

3. Евидентирање кандидата међу наставницима и 
стручним сарадницима за стицање звања 

Директор, Педагошки 

колегијум 
октобар 

4. Планирање и реализација активности предвиђених 

„Правилника о сталном стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника“ 

Директор, Педагошки 

колегијум, секретар октобар 

5. Обучити наставнике за израду личних 

професоналних планова и писање извештаја о стручном 

усавршавању 

Тим за професионални 

развој, педагог 
август 

6. Поновити упутство наставницима у 

изради професионалног портфолија Педагог школе децембар 

7. Едуковати наставнички колектив да 

стручно усавршавање стави у функцију 

развоја наставничких компетенција 

Педагог школе током године 

18. ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМ, ОДНОСНО ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ 

ЗАСТУПНИЦИМА 

 

Циљ остваривања сарадње Школе и породице је успешније остваривање васпитне функције 

породице, ангажовање родитеља у остваривању васпитних задатака и боље упознавање ученика 
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као и 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. 

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

старешине, директор и педагог школе. Сарадња ће се одвијати непосредно преко индивидуалних и 

групних контаката са родитељима.  

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, психологом 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. Упућивање родитеља у педагошко-психолошко образовање  

5. Сарадња са родитељима одвијаће се и у оквиру Савета родитеља који чини по један представник 

родитеља ученика сваког одељења у школи. Савет родитеља се бави свим питањима битним за 

живот и рад Школе – разматрање успеха ученика и предлагање мера за унапређење постигнућа и 

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

услова за реализацију екскурзија и сл.  

6. Родитељи имају своје представнике у Стручном активу за развојно планирање, Тиму за 

обезбеђивање квалитета и развоја установе, Школском одбору, Локалном савету родитеља. По 

потреби се укључују у рад Тима за инклузивно образовање и Тим за самовредновање.  

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

одржаће се најмање 4 (за први разред 5) обавезних родитељских састанака у сваком одељењу. 

Ванредни састанци одржаће се по потреби, на иницијативу одељењског већа, одељењског 

старешине или родитеља. На родитељским састанцима разматрају се постигнућа ученика и радне 

дисциплине на крају сваког класификационог периода, родитељи се информишу о свим питањима 

која су од значаја за рад Школе, упознају са садржајем образовања, Годишњим планом рада 

Школе, Правилима понашања ученика, запослених и родитеља, одредбама Закона о средњој школи 

које су од значаја за ученике, Правилником о васпитно-дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика, информишу о каријерном вођењу и саветовању ученика у Школи и 

садржају и начину полагања матурског и завршног испита, и предвиђена су и предавања на 

различите теме везане за здравствену превенцију, заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, обавезе и одговорности родитеља и ученика и др. Индивидуалну 
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сарадњу са родитељима остварују одељењске старешине, педагошка служба и по потреби 

предметни наставници (саветодавни рад и информисање родитеља)  

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 

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. 

  

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 

 

Одељењске 

старешине, Савет 

родитеља 

 

септембар 

3. Остварити сарадњу родитеља, наставника, 

педагошко-психошке службе и одељењских 

старешина, посебно у раду са децом из осетљивих 

група 

Одељењске 

старешине, педагошка 

служба 

 

током школске 

године 

4. Утврдити термине за индивидуалне консултације са 

наставницима и одељењским старешинама 

Одељењске 

старешине, предметни 

наставници 

септембар/октобар 

5. 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  

6. Саветодавни рад са родитељима ученика који имају 

проблема у учењу, деца у инклузији, Роми – 

индивидуално и групно 

Одељењске 

старешине, педагошка 

служба 

током школске 

године 

7. Едукација родитеља на различите теме Одељењске током школске 
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старешине, 

педагошко- 

психолошка служба 

године 

8. Реализација родитељског састанка везана за 

матурску екскурзију и матурско вече 

Одељењске 

старешине, директор 

април, септембар 

9. Анкетирање родитеља у погледу њиховог 

задовољства програмом и у погледу њихових 

сугестија за наредно полугодиште 

Одељењске 

старешине, педагошка 

служба 

на крају сваког 

полугодишта 

10. Укључивање родитеља (стручњака из одређених 

области) у реализацију активности везаних за 

превенцију употребе дрога 

Одељењске 

старешине, педагошка 

служба 

током школске 

године 

11. Укључивање родитеља у рад школских тимова  педагошка служба, 

директор 

септембар 

12. Сарадња у погледу каријерног информисања 

ученика и реализације дуалног образовања 

Одељењске 

старешине, Тим за 

каријерно вођење и 

саветовање ученика 

током школске 

године 

13. 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 

14. Инфоримисање родитеља ученика првих разреда о 

начину употребе електронског дневника, давање 

приступа 

 

Одељењске 

старешине, Савет 

родитеља 

 

септембар 

19. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ОРГАНИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ 

19.1. Сарадња 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. Школа ће сарађивати сваке школске године са: 

 Канцеларијом за младе 

 Локалним спортским организацијама 

 Општинском организацијом Црвеног крста 

 Националном службом за запошљавање 
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 Заводом за јавно здравље и другим здравственим установама 

 Саветовалиштем за младе 

 Центром за социјални рад 

 Муп-ом 

 Шумским газдинством СМ 

 Другим образовно-васпитним установама 

 Културним и верским установама итд. 

19.2. 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 са посебним потребама која су укључена у 

инклузивно образовање 

 прикупљање података и консултације у вези са децом која испољавају различите проблеме у 

понашању 

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. У школи ће се 

организовати Дана отворених врата за представнике факултета и виших школа који ће тог дана 

моћи да се представе ученицима наше школе. 

19.3. Сарадња са Заводом за јавно здравље 

У сарадњи са представницима Завода за јавно здравље реализоваће се различита предавања за 

ученика али и наставнике током школске године. У оквиру здравствене превенције реализују се и 

редовни систематски прегледи ученика.   

Сарадња са психологом диспанзера везана је за појачан индивидуални третман ученика који имају 

проблеме личне природе. 

19.4. Сарадња са националном службом за запошљавање 

 

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

служба и одељењске старешине упућују на стручног сарадника ове установе који обавља 

тестирање и разговор о избору адекватног факултета или високе школе али и предавања и 

едукацију која исти држе у нашој школи углавном завршним разредима. Такође, сарадња се 

остварује и кроз активности Тима за каријерно вођење и саветовање ученика.  

19.5. Сарадња са локалним привредницима и спонзорима 

Спонзорисање школских пројеката али и реализација практичне наставе наших ученика, посебно 

из дуалног образовања. 
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19.6.Сарадња са локалним медијима  

 Промоција Школе  

 Промоција резултата ученика на такмичењима  

19.7. Сарадња са другим значајним институцијама (центар за културу, музеј, центар за 

социјални рад...) 

 

Упућивање ученика и наставног особља у рад Центра за културу посредством предочавања 

годишњег и месечног програма рада ове установе. Реализатори програма – одељењске старешине и 

професори – чланови Стручног већа наставник српског језика и књижевност, уметности, историје.  

 Организоване посете позоришним представама у организацији Центра за културу. 

Реализатори програма – одељењске старешине и професори – чланови Стручног већа 

наставник српског језика и књижевност и уметности  

 Организовање манифестације Сусрети  писаца и песника и ученика  Реализатори: 

професори – чланови Стручног већа наставник српског језика и књижевност и уметности  

 Упознавање ученика првог разреда са радом Градске библиотеке – реализатор библиотекар  

 Посете изложбама које организује Музеј – реализатори: професори уметности и историје  

 Упознавање ученика  са сталном поставком Музеја (у оквиру ваннаставних активности) – 

реализатори: професори – чланови Стручног већа наставника уметности и историје 

 Тешња сарадња са Центром за социјални рад у вези са проблемима које уочавамо у раду 

појединих ученика – оних чији успех зависи од проблема који проистичу из социјалних 

недаћа, проблема у функционисању породице – реализатори: педагог, директор и 

одељењске старешине. 

 

Чланови Стручног актива за развојно планирање: 
1. Марина Влајић, педагог - председник 

2. Биљана Ковачевић, директор 

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. Андреа Данојлић, представник ученичког парламента 

 

Развојни план школе за период 2020 – 2025 године. разматран је на седници Наставничког већа 

22.06.2020. и  Савета родитеља 26.06.2020. а усвојен на седници Школског одбора 02.07.2020. 

 

          

             Директор школе:  Председник школског одбора: 

                                                                                  
 

/ Биљана Ковачевић /       / Јелена Станковић/           
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