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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „СВИЛАЈНАЦ“ 

У СВИЛАЈНЦУ 

за школску 20120/2021. годину 

 
УВОДНИ ДЕО 

 

 Средња школа „Свилајнац“ у Свилајнцу је у складу са чланом  29. Закона о 

основама система образовања и васпитања мешовита школа.  Настала је статусном 

променом  Машинске школе у Техничку школу, у складу са чланом 37. Закона о основама  

система образовања и васпитања,  а ова трансформацијом Школе средњег образовања и 

васпитања  „Лаза Стојановић“, која је настала интеграцијом Гимназије „Лаза 

Стојановић“ и Школе за квалификоване раднике. Уписана је у судски регистар код 

Трговинског суда у Крагујевцу  под бројем Фи- 74/05. од 13. јуна 2005. године.  

 Школским развојним планом дефинисана је ВИЗИЈА школе која би требало да: 

- буде  лидер у образовању како средњег стручног кадра, тако и кадра који ће 

наставити усавршавање на високим и струковним студијама; 

-  обезбеђује разноврсност подручја рада у складу са потребама социјалног 

партнера и локалне заједнице;  

- успостави снажну подршку локалне заједнице; 

- успостави снажну мотивацију наставног кадра што ће резултирати успесима 

ученика.  

 Основна делатност школе је остваривање плана и програма образовања у 

следећим подручјима рада: 

 

ГИМНАЗИЈА  

-  oпшти тип   
 

                       МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

образовни профили: 
- бравар-заваривач, 

- индустријски механичар 

 

  ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

  образовни профили: 

- кувар, 

- конобар, 

- посластичар 

 

                       ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

- електротехничар електронике 

- техничар мехатронике 

  
 Решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије број: 022-05-459/94-

03 од 08. новембра 2005. године утврђено је да Школа испуњава прописане услове у 

погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних 

сарадника и довољног броја ученика за остваривање наставног плана и програма  у 

подручју рада гимназија   (општег типа и друштвено-језичког смера). 
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 Решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије број: 022-05-

000459/94-03 од 18. маја 2015. године утврђено је да Школа испуњава прописане услове 

у погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и 

стручних сарадника и довољног броја ученика за остваривање наставног плана и 

програма  у подручју рада електротехника за образовни профил четворогодишњег 

образовања електротехничар електронике.  

Решењем Министарства просвете Републике Србије број 022-05-000459/94-03 од 

8.5.2018. године, утврђено је да су испуњени прописани услови у погледу школског 

простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних 

сарадника у радном односу на неодређено време и довољног броја ученика  да Школа у 

Свилајнцу остварује наставне планове и програме у подручју рада машинство и обрада 

метала за образовне профиле трогодишњег образовања бравар-заваривач и индустријски 

механичар. 

Решењем Министарства просвете Републике Србије број 022-05-000459/94-03 од 

13.9.2013. односно 26.8.2020. године, утврђено је да су испуњени прописани услови у 

погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника 

и стручних сарадника у радном односу на неодређено време и довољног броја ученика  

да Школа у Свилајнцу остварује наставне планове и програме у подручју рада трговина, 

угоститељство и туризам за образовни профиле трогодишњег образовања кувар и 

конобар, односно посластичар. 

 

Наставни план и програм  остварује се у школи у складу са одредбама Закона о 

основама система образовања и васпитања и Закона о средњем образовању и 

васпитању(“Сл.гл.РС бр. 55/13) и на основу следећих Правилника:  

•  плану и програму образовања и васпитања за гимназију (Службени гласник 

РС ,,Просветни гласник” 6/13 18/13 и 4/20) 

•   плану образовања и васпитања за заједничке предмете  у стручним школама 

(Службени гласник РС ,, Просветни гласник” број 11/2013) 

• плану образовања и васпитања за стручне предмете у стручној шлколи за 

подручје  рада машинство и обрада метала (Службени гласник РС-Просветни 

гласник”  9/2013)     
• o плану и програму образовања и васпитања за стицање образовања у 

трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, 

угоститељство и туризам („Службени гласник РС – Просветни гласник “ број 

17/93, 7/96, 11/02 (3. разред),  

• o плану и програму образовања и васпитања за стицање образовања у 

трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, 

угоститељство и туризам – стручни предмети („Службени гласник РС – 

Просветни гласник “ 10/2020 
 
• o плану и програму образовања и васпитања за стицање образовања у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 

електротехника („Службени гласник РС Просветни гласник“ бр. 4/93, 1/94, 

1/95, 7/95, 7/96, 3/01, 8/02, 3/03,1/05,7/05, 2/07,4/07,10/07,7/09 

• оплану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 

подручју рада машинство и обрада метала („Службени гласник РС Просветни 

гласник“ бр. 6/2014) 

• О плану и програму за први разред гимназије („Службени гласник РС 

Просветни гласник“ бр. 12/2018. и 8/2019) 
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• О плану и програму општеобразовних предмета у подручју рада 

електротехника и машинство и обрада метала („Службени гласник РС 

Просветни гласник“ бр. 10/2014) 

• О наставном плану и програму за образовни профил техничар мехатронике 

(„Службени гласник РС Просветни гласник“ бр. 13/2020) 

 

• о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави 
(“Службени гласник РС – Просветни гласник”  број 5/90, 5/91, 1/92, 7/98 и 

3/99,3/2003,6/2005,2/2007,7/2008, 11/2008. и 15/2013) 
 

• о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. 

годину (“Службени гласник РС”: 6/2020) 
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УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

Материјално-технички услови 
 

Простор и опрема 
 

  Општа опрема школе у односу на норматив простора, опреме и наставних 

средстава је задовољавајућа, а опремљеност наставним, техничким и другим средствима у 

односу на норматив простора, опреме и наставних средстава креће се од  70 до 95%.  У свим 

кабинетима, зборницама и канцеларијама налазе се рачунари са потребном опремом,  умрежени  

и  на  АДСЛ интернет мрежи. За реализацију програма образовања на располагању су три 

мултимедијална пројектора.  

Настава за ученике изводи се у просторијама у три објекта, и то у:  
 - згради  у улици Св. Саве бр.51 и згради  у улици Браће Југовића број 10, укупне 

површине  2186 m2, и 

 -школској радионици,  површине 216 m2.  

Образовно-васпитни рад за ученике организован је у 10 учионица, 11 кабинета (за хемију, 

физику, биологију, историју и географију, куварство са практичном наставом,  услуживање са 

практичном наставом, машинску групу предмета, електротехнику и два кабинета за рачунарство 

и информатику) и машинској радионици.  

 Школска библиотека  поседује 16.580 наслова.   

  Површина школског дворишта износи 8.992 m2 без земљишта под зградама, од чега 

спортски терени за рукомет и одбојку имају површину  1.060m2. 
 Практична настава за ученике првог разреда у подручју рада машинство и обрада метала   

организована је   у машинској радионици, а за ученике другог и трећег разреда у предузећима. 

Практична настава за образовне профиле кувар, конобар и посластичар остварује се у 

школским кабинетима и  угоститељским објектима.  

 Практична настав се реализује у следећим предузећима: 
 

Образовни профил Назив предузећа 

 

Конобар, кувар, 

посластичар 

УР„MOCART“, Топличина 2, Свилајнац 

„ФИЛИ“ Д.О.О. Краља Петра првог 70; 35210 Свилајнац 

СУР кафе посластичарница „МОДУС“ Светог Саве 31, СВИЛАЈНАЦ  

„БАШ БУЦКО БАШ 2019“ Светог Саве 47, Свилајнац 35210 

Самостална пекара „Х“, Светог Саве   ,Свилајнац 35210 
СУР „ ЖАР МАНЦЕ “, Краља Петра Првог бб, Свилајнац 

Угоститељска радња„VIKTOR KLUB JV“   Светог Саве 44  Свилајнац,  
СУР „СТРЕЛАЦ - центар“, Свилајнац 

СУР „ГРАНД“, Свилајнац 

УР “Prestige” З.Ј. Стевана Синђелића 2 

УР “Prestige” С.Н. Стевана Синђелића 2 

У.Р. „Talija crystal gold“ Свилајнац 

У.р. Exclusive Restaurant Свилајнац 

Вртић „Дечија радост“ Свилајнац 

Основна школа „Ј.Ј.Змај“ 

Ј.П. Спортско-туристички – Природњачки центар Свилајнац 

Бравар - заваривач Alfatechnics Свилајнац 

Индустријски 

механичар 

Wossloch-Schwabe, Свилајнац 

Еврометал, Свилајнац 

 

Школа поседује салу за физичко васпитање, и по добијању употребне дозволе настава 

физичког васпитања реализоваће сали, и на школским теренима. 

 За остваривање културних и других садржаја школа ће користити биоскопску салу, 

власништво Центра за културу, Свилајнац.  

 Део редовне наставе у складу са оперативним плановима предметних наставника 

релизоваће се у простору Природњачког центра у Свилајнцу.               
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Број ученика по одељењима и разредима 
 

 

одељење образовни профил број ученика број дечака број девојчица 

1/1 гимназија 31 14 17 

1/2 Техничар 

мехатронике 

30 30 / 

1/3 Конобар 5 2 3 

      посластичар 12 2 10 

1/4 Бравар-заваривач 10 10 / 

Индустријски 

механичар 

13 13 / 

укупно  101 71 30 

2/1 гимназија 33 13 20 

2/2 Електротехничар 

електронике 

29 23 6 

2/3 кувар 11 9 2 

Посластичар 10 3 7 

2/4 Бравар-заваривач 15 15 / 

Индустријски 

механичар 

13 13 / 

укупно  110 76 34 

3/1 гимназија 31 13 18 

3/2 Електротехничар 

електронике 

32 29 3 

3/3 кувар 12 5 7 

конобар 10 5 5 

3/4 Бравар-заваривач 10 10 / 

Индустријски 

механичар 

11 11 / 

укупно  106 73 33 

4/1 гимназија 35 17 18 

4/2 Електротехничар 

електронике 

33 31 2 

укупно 68 48 20 

     

укупно у школи 385 268 117 
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Број ученика по образовним профилима 
 

образов

ни 

профил 

гимнази

ја 

електротехни

чар 

електронике 

Техничар 

мехатрони

ке 

кува

р 

коноб

ар 

посластич

ар 

Бравар 

заварив

ач 

Индустријс

ки 

механичар 
разред 

1 31 / 30 / 5 12 10 13 

2 33 29 / 11 / 10 15 13 

3 31 32 / 12 10 / 10 11 

4 35 33 / / / / / / 

укупно 130 94 30 23 15 22 35 37 

 

 

СТРУКТУРА УЧЕНИКА 

одељење Број ученика 

из других 

општина 

Број ученика 

који путују 

1/1 5 0 

1/2 0 17 

1/3 5 11 

1/4 0 0 

2/1 4 0 

2/2 0 0 

2/3 11 9 

2/4 0 7 

3/1 3 5 

3/2 3 0 

3/3 0 11 

3/4 6 18 

4/1 2 0 

4/2 4 16 

укупно            43 94 
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РАСПОДЕЛА УЧЕНИКА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА 

 

 

од

ељ

ењ

е 

Ве

рс

ка 

на

ст

ав

а  

Гра

ђан

ско 

вас

пит

ањ

е 

Је

зи

к, 

ме

ди

ји 

и 

ку

лт

ур

а 

При

ме

њен

е 

нау

ке 

Зд

ра

вљ

е и 

сп

ор

т 

Пoј

еди

нац

, 

гру

па 

и 

дру

штв

о     

При

ме

њен

е 

нау

ке 2 

Сав

рем

ене 

тех

нол

огиј

е 

Осн

ови 

геоп

оли

тик

е 

Ст

ру

чн

и 

ен

гл

ес

ки 

јез

ик 

Поз

нав

ање 

жи

вот

них 

нам

ирн

ица 

Фр

анц

уск

и 

јези

к 

Ен

гле

ск

и 

јез

ик 

Мар

кети

нг у 

тури

зму 

и 

угос

тите

љств

у 

Ис

тор

ија 

(од

абр

ане 

те

ме) 

М

уз

ич

ка 

ку

лт

ур

а 

1/1 9 22 1

6 

15 15 16           

1/2 1

3 

17               

1/3  1

1 

6                

1/4  1

0 

13               

2/1 1

1 

22 1

6 

16 17 17 16          

2/2 8 21               

2/3  1

1 

9        10 11      

2/4  1

4 

14           15   13 

3/1 9 22     15 20 25        

3/2 1

6 

16               

3/3  1

4 

10      20    10 12 10 12  

3/4  1

8 

3           11   10 

4/1 5 30               

4/2 8 25               

ук

уп

но 

1

5

5 

23

2 

3

2 

31 32 33 31 20 25 10 11 10 38 10 12 23 
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Кадровски услови рада 
 

  Наставници и стручни сарадници испуњавају услове у погледу  стручне спреме, 

према Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне 

спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави.  
 

 

Структура наставног кадра је следећа:  
 

школска спрема директор наставници 
стручни 

сарадници 

наставници 

практичне 

наставе 

висока стручна 

спрема 
1 32 1 1 

виша стручна 

спрема 
 3  2 

пети степен 

стручне спреме 
   1 

четврти степен 

стручне спреме 
    

 

Структура наставног особља према годинама радног искуства (у образовној установи): 

 

Наставни 

кадар 

од 0 

до 5 

од 5 до 

10 

од 10 

до 20 

од 20 

до 30 

од 30 

до 40 

директор    1  

наставници 6 3 13 10 1 

стручни 

сарадник 

 

 

1   

 

 

наставник 

практичне 

наставе 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

сремачице   2 2  

домар-ложач     1 

шеф 

рачуноводства 

  1   

секретар   1   
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ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

 

разред  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. обр. профил 

Бравар-

заваривач 
1    

економски 

техничар 
    

кувар  1 1  

конобар     

аутомеханичар     

механичар г. и 

р. т. 
    

укупно 1 1              1  

 

 

ПОДЕЛА ЧАСОВА 

 

 

Александар Митровић Верска настава 1-1-2 1 37 

Александар Митровић Верска настава 2-1-2 1 37 

Александар Митровић Верска настава 3-1-2 1 37 

Александар Митровић Верска настава 4-1-2 1 32 

Александар Митровић Верска настава 1-1-2 1 37 

Александар Митровић Верска настава 2-1-2 1 37 

Александар Митровић Верска настава 3-1-2 1 35 

Александар Митровић Верска настава 4-1-2 1 31 

Александар Митровић Верска настава 1-3-4 1 34 

Александар Митровић Верска настава 2-3-4 1 35 

Александар Митровић Верска настава 3-3-4 1 30 

Александар Митровић Верска настава 1-3-4 1 35 

Александар Митровић Верска настава 2-3-4 1 35 

Александар Митровић Верска настава 3-3-4 1 31 

Александра Миладиновић Психологија 2-1 2 74 

Александра Миладиновић Здравље и спорт-ИЗ 2-1 1 37 

Александра Миладиновић Грађанско васпитање 3-1 1 37 

Александра Миладиновић 
Професионална пракса-
посластичар 1-3   30 

Александра Миладиновић 
Професионална пракса-
посластичар 2-3  60 

Александра Миладиновић 
Психологија у туризму и 
угоститељству 3-3 2 60 

Ана Рашић Математика 4-1 4 128 

Ана Рашић Математика 1-2 3 111 

Ана Рашић Математика 2-2 4 148 
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Ана Рашић Математика 4-2 4 124 

Ана Рашић Математика 1-3 2 68 

Ана Рашић Математика 2-3 2 64 

Анђела Мицић Ликовна култура 1-1 1 37 

Анђела Мицић Ликовна култура 2-1 1 37 

Анђела Мицић Ликовна култура 1-2 1 37 

Анђела Мицић Ликовна култура 2-2 1 37 

Бојана Богићевић Физика 1-1 2 74 

Бојана Богићевић Физика 2-1 1 37 

Бојана Богићевић Физика-вежбе 2-1 0,5 37 

Бојана Богићевић Физика 3-1 1 37 

Бојана Богићевић Физика-вежбе 3-1 1+1 74 

Бојана Богићевић Физика 4-1 2 64 

Бојана Богићевић Физика 1-2 2 74 

Бојана Богићевић Физика 2-2 2 74 

Бранислав Јевремовић Филозофија 3-1 2 74 

Бранислав Јевремовић Социологија 4-1 2 64 

Бранислав Јевремовић Филозофија 4-1 3 96 

Бранислав Јевремовић Социологијa 3-2 2 70 

Бранислав Јевремовић Филозофија 4-2 2 62 

Валерија Васић Хемија 1-3 1 34 

Валерија Васић Услуживање-вежбе-конобар 1-3 5 170 

Валерија Васић Услуживање-блок-конобар 1-3   60 

Валерија Васић 
Професионална пракса -
кувар 2-3  60 

Валерија Васић Основе услуживања 3-3 1 30 

Валерија Васић Машински материјали 1-4 2 70 

Верица Петровић Енглески језик 1-1 2 74 

Верица Петровић Енглески језик 2-1 1 37 

Верица Петровић Енглески језик-вежбе 2-1 0,5 37 

Верица Петровић Енглески језик 3-1 2 74 

Верица Петровић Енглески језик-вежбе 3-1 1+1 74 

Верица Петровић Енглески језик 4-1 3 96 

Верица Петровић Енглески језик 1-2 2 74 

Верица Петровић Енглески језик 2-2 2 74 

Верица Петровић Енглески језик 2-3 2 64 

Верица Петровић Енглески језик-izborni-kuvari 3-3 1 30 

Верица Петровић Енглески језик 3-4 1 31 

Горан Станојевић Електротехнички материјали 2-2 1 37 

Горан Станојевић 
Основе аутоматског 
управљања 4-2 3 93 

Горан Станојевић 

Микропроцесори са 
елементима програмирања-
вежбе 4-2 1+1+1 93 
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Горан Станојевић 
Високофреквенцијска 
електроника 4-2 2 62 

Горан Станојевић 
Високофреквенцијска 
електроника-вежбе 4-2 1+1+1 93 

Гордана Марковић Техничко цртање 1-2 2+2 148 

Гордана Марковић Механика 1-2 3 111 

Гордана Марковић Техничко цртање - ИМ 1-4 3 105 

Гордана Марковић Техничка механика 1-4 2 70 

Гордана Марковић 
Технологија ручне и 
машинске обраде-IM 1-4 2 70 

Гордана Марковић Техничко цртање - БЗ 1-4 3 105 

Гордана Марковић 
Технологија машинске 
обраде - ИМ 2-4 3 75 

Гордана Марковић 
Технологија машинске 
обраде-ИМ 3-4 4 40 

Гордана Пешић Математика 1-4 2 70 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 1-1 2 74 

Далиборка Митровић 
Физичко и здравствено 
васпитање  2-1 2 74 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 3-1 2 74 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 1-2 2 74 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 2-2 2 74 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 3-2 2 70 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 4-2 2 62 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 1-4 2 70 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 2-4 3 75 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 3-4 2 62 

Ђурђа Брзановић Српски језик  и књижевност 1-1 4 148 

Ђурђа Брзановић Српски језик  и књижевност 1-2 3 111 

Ђурђа Брзановић Српски језик  и књижевност 2-2 3 111 

Ђурђа Брзановић Српски језик  и књижевност 3-2 3 105 

Ђурђа Брзановић Српски језик  и књижевност 1-3 3 102 

Ђурђа Брзановић 
Српски језик и књижевност-
бравар 2-4 2 62 

Ђурђа Брзановић 
Српски језик и књижевност-
бравар 3-4 2 62 

Живомир Радосављевић 
Електромашинска припрема - 
ПН 1-2 3 111 

Живомир Радосављевић 
Технологија браварских 
радова - БЗ 1-4 3 105 

Живомир Радосављевић Машински елементи - ИМ 2-4 2 50 

Живомир Радосављевић 
Машински елементи Вежбе - 
ИМ 2-4 3 75 

Живомир Радосављевић Технологија монтаже - ИМ 2-4 3 75 

Живомир Радосављевић 
Oдржавање индустријских 
машина - ИМ 2-4 3 75 
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Живомир Радосављевић 

Технологија металних 
конструкција и процесне 
опреме Вежбе - БР 2-4 3 105 

Живомир Радосављевић 
Металне конструкције и 
процесна опрема Блок - БР 2-4  60 

Живомир Радосављевић 
Заварене конструкције-БР-
блок 3-4   90 

Живомир Радосављевић Технологија монтаже-ИМ 3-4 4 40 

Златко Јовановић Физичко васпитање 4-1 2 64 

Златко Јовановић Физичко васпитање 1-3 2 68 

Златко Јовановић Физичко васпитање 2-3 2 64 

Златко Јовановић Физичко васпитање 3-3 2 60 

Златко Јовановић 
Металне конструкције и 
процесна опрема ПН - БР 2-4 12 420 

Зоран Васић Куварство-вежбе 2-3 12 384 

Зоран Васић Куварство-блок 2-3  90 

Зоран Васић Куварство vezbe 3-3 10 300 

Зоран Васић Куварство blok 3-3   120 

Зоран Миленковић Електрична мерења-вежбе 2-2 1+1 74 

Зоран Миленковић Практична наставa 2-2 2+2 148 

Зоран Миленковић 
Мерења у електроници-
вежбе 3-2 1+1+1 105 

Зоран Миленковић Електронски појачавачи 3-2 2 70 

Зоран Миленковић 
Електронски појачавачи-
вежбе 3-2 1+1+1 105 

Зоран Миленковић Електронски појачавачи-блок 3-2   60 

Зоран Миленковић 
Електронски медицински 
уређаји-блок 4-2  96 

Зоран Миленковић 
Основе аутоматског 
управљања-вежбе 4-2 1+1+1 93 

Зоран Миленковић 
Основе аутоматског 
управљања-блок 4-2  36 

Зоран Милошевић Рачунарство и информатика 1-1 2+2 148 

Зоран Милошевић Рачунарство и информатика 2-1 2+2 148 

Зоран Милошевић Рачунарство и информатика 3-1 1+1 74 

Зоран Милошевић Савремене технологије-ИЗ 3-1 2 74 

Зоран Милошевић Рачунарство и информатика 4-1 1+2 92 

Зоран Милошевић 
Рачунарство и информатика-
прва група 1-3 2 68 

Зоран Милошевић 
Рачунарство и информатика-
друга група 1-3 2 68 

Ивана Мезић Енглески језик 3-2 2 70 

Ивана Мезић Енглески језик 4-2 2 62 

Ивана Мезић Енглески језик 1-3 2 68 

Ивана Мезић 
Посластичарство-практична 
настава 2-3 6 192 

Ивана Мезић Посластичарство-блок 2-3  90 
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Ивана Мезић 
Пословни страни језик-
Изборни-посластичар 2-3 2 64 

Ивана Мезић Енглески језик 1-4 2 70 

Ивана Мезић Енглески језик  2-4 3 75 

Ивана Мезић 
енглески језик - изборни 
бравар 2-4 1 35 

Ивана Мезић Енглески језик-изборни ИМ 3-4 2 20 

Ивица Васић Историја 1-1 2 74 

Ивица Васић Историја 2-1 2 74 

Ивица Васић 
Појединац, група и друштво-
ИЗ 2-1 1 37 

Ивица Васић Историја 3-1 2 74 

Ивица Васић Основе геополитике-ИЗ 3-1 2 74 

Ивица Васић Историја 4-1 2 64 

Ивица Васић Историја 1-2 2 74 

Ивица Васић Историја 2-2 2 74 

Ивица Васић Грађанско васпитање 4-2 1 31 

Ивица Васић Историја 3-3 2 60 

Ивица Васић 
Историја одабрана поглавља-
izborni-kuvari 3-3 1 30 

Ивица Васић Историја 1-4 2 70 

Ирена Микарић Српски језик  и књижевност 2-1 4 148 

Ирена Микарић Српски језик  и књижевност 3-1 4 148 

Ирена Микарић Српски језик  и књижевност 4-2 3 93 

Ирена Микарић Српски језик  и књижевност 2-3 2 64 

Ирена Микарић Српски језик  и књижевност 3-3 2 60 

Ирена Микарић Српски језик и књижевност 1-4 3 105 

Ирена Микарић 
Српски језик и књижевност-
им 3-4 6 60 

Јадранка Андрејић Услуживање-ПН-конобар 1-3 6 204 

Јадранка Андрејић Посластичарство-вежбе 1-3 12 408 

Јадранка Андрејић Посластичарство-блок 1-3   60 

Јадранка Андрејић Посластичарство-вежбе 2-3 12 384 

Јадранка Андрејић Свечани пријеми vezbe 3-3 3 90 

Јадранка Андрејић Свечани пријеми blok 3-3   30 

Јелена Савић Рачунарстви и информатика 1-2 2+2 148 

Јелена Савић 
Примена рачунара у 
електротехници 2-2 2+2 148 

Јелена Савић Рачунари и програмирање 3-2 3 105 

Јелена Савић 
Рачунари и програмирање-
вежбе 3-2 2+2+2 210 

Јелена Савић 
Рачунари и програмирање-
блок 3-2   60 

Јелена Савић 
Микропроцесори са 
елементима програмирања 4-2 2 62 

Лидија Бојчовска Српски језик  и књижевност 4-1 4 128 
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Лидија Бојчовска 
Српски језик и књижевност-
ИМ 2-4 3 75 

Марија Јевремовић Хемија 1-1 2 74 

Марија Јевремовић Хемија 2-1 1 37 

Марија Јевремовић Хемија-вежбе 2-1 0,5 37 

Марија Јевремовић Хемија 3-1 1 37 

Марија Јевремовић Хемија-вежбе 3-1 0,5+0,5 37 

Марија Јевремовић Хемија 4-1 2 64 

Марија Јевремовић Хемија 1-2 2 74 

Милан Богдановић 
Ручна и машинска обрада - 
ИМ 1-4 6 210 

Милан Богдановић 
Ручна и машинска обрада - 
блок - ИМ 1-4  60 

Милан Богдановић 
Основе браварских радова 
ПН - БЗ 1-4 6 210 

Милан Богдановић 
Основе браварских радова 
БЛОК - БЗ 1-4  60 

Милан Богдановић 
Пнеуматика и хидраулика - 
ИМ 2-4 1 25 

Милан Богдановић 
Пнеуматика и хидраулика 
Вежбе - ИМ 2-4 2 50 

Милан Богдановић 
Машински елементи Вежбе - 
БР 2-4 3 105 

Милан Богдановић 
Технологија заварених 
конструкција-БР 3-4 3 93 

Милан Богдановић 
Методе праћења учесталости 
кварова-ИМ 3-4 3 30 

Милица Росић 
Одржавање и монтажа Блок - 
ИМ 2-4   360 

Милица Росић Одржавање и  монтажа-ИМ 3-4   720 

Милка Шевић Математика 1-1 4 148 

Милка Шевић Математика 2-1 4 148 

Милка Шевић Математика 3-1 5 185 

Милка Шевић Математика 3-2 4 140 

Наташа Наранчић Биологија 1-1 2 74 

Наташа Наранчић Здравље и спорт-ИЗ 1-1 1 37 

Наташа Наранчић Биологија 2-1 2 74 

Наташа Наранчић Примењене науке-ИЗ 2-1 1 37 

Наташа Наранчић Биологија 3-1 2 74 

Наташа Наранчић Биологија 4-1 2 64 

Наташа Наранчић Здравствена култура конобар 1-3 1 34 

Наташа Наранчић 
Здравствена култура 
посластичар 1-3 2 68 

Наташа Наранчић Исхрана оба профила 1-3 2 68 

Наташа Наранчић 
Екологија и заштита животне 
средине 2-3 1 32 

Наташа Наранчић 
Познавање животних 
намирница-Изборни - кувар 2-3 2 64 
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Наташа Наранчић Националне кухињe 3-3 2 60 

Наташа Наранчић 
Екологија и заштита животне 
средине - БР 2-4 1 35 

Невена Ђиновић 
Економика и организација 
предузећа 4-2 2 62 

Невена Ђиновић 
Основе туризма и 
угоститељства 1-3 2 68 

Невена Ђиновић 
Професионална пракса-
конобар 1-3   30 

Невена Ђиновић 
Економика туристичких и 
угоститељских предузећа 2-3 1 32 

Невена Ђиновић Куварство-практична настава 2-3 6 192 

Невена Ђиновић Предузетништво 3-3 2 60 

Невена Ђиновић Услуживање pn 3-3 6 180 

Невена Ђиновић Предузетништво 3-3 2 60 

Невена Ђиновић Маркетинг-изборни 3-3 2 60 

Невена Ђиновић Предузетништво-бравар 3-4 2 62 

Невена Ђиновић Предузетништво-ИМ 3-4 2 20 

Никола Кецман Основе електротехнике 1-2 3 111 

Никола Кецман Основе електротехнике 2-2 3 111 

Никола Кецман Електрична мерења 2-2 1 37 

Никола Кецман 
Високофреквенцијска 
електроника-блок 4-2  24 

Никола Кецман 
Рачунарство и информатика - 
ИМ 1-4 2 70 

Никола Кецман 
Оснеове електротехнике и 
електронике - ИМ 1-4 1+1 70 

Никола Кецман 
Рачунарство и информатика - 
БЗ 1-4 2 70 

Никола Кецман Техничка физика - БР 2-4 2 70 

Никола Младеновић 
Основе електротехнике-
вежбе 1-2 1+1 74 

Никола Младеновић Електроника 2-2 3 111 

Никола Младеновић Електроника-вежбе 2-2 1+1 74 

Никола Младеновић Електроника II 3-2 2 70 

Никола Младеновић Електроника II -вежбе 3-2 1+1+1 105 

Никола Младеновић Дигитална електроника 3-2 2 70 

Никола Младеновић 
Дигитална електроника-
вежбе 3-2 1+1+1 105 

Никола Младеновић 
Електронски медицински 
уређаји 4-2 3 93 

Предраг Павићевић Устав и права грађана 4-1 1 32 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 2-2 1 37 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 3-2 1 35 

Предраг Павићевић Устав и права грађана 4-2 1 31 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 1-3-4 1 34 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 2-3-4 1 35 
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Предраг Павићевић 
Социологија са правима 
грађана 3-3 1 30 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 3-3-4 1 30 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 1-3-4 1 35 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање  2-3-4 1 35 

Предраг Павићевић 
Социологија са правима 
грађана 3-4 1 31 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 3-3-4 1 31 

Предраг Пантић Куварство pn 3-3 6 180 

Предраг Пантић Услуживање vezbe 3-3 5 150 

Предраг Пантић Услуживање blok 3-3   90 

Предраг Пантић Основе посластичарстa 3-3 1 30 

Ратомир Савић Примењене науке 2-ИЗ 3-1 2 74 

Ратомир Савић 
Електромашинска припрема - 
ПН 1-2 3 111 

Ратомир Савић Основе телекомуникација 2-2 2 74 

Ратомир Савић Мерења у електроници 3-2 2 70 

Ратомир Савић Електроенергетика 4-2 2 62 

Ратомир Савић Електроенергетика-блок 4-2  24 

Ратомир Савић Заварене конструкције-БР 3-4 18 558 

Снежана Којадиновић Француски језик 1-1 2 74 

Снежана Којадиновић Латински језик 1-1 2 74 

Снежана Којадиновић Језик, медији и култура-ИЗ 1-1 1 37 

Снежана Којадиновић Француски језик 2-1 1 37 

Снежана Којадиновић Француски језик-вежбе 2-1 0,5+0,5 37 

Снежана Којадиновић Латински језик 2-1 2 74 

Снежана Којадиновић Језик, медији и култура-ИЗ 2-1 1 37 

Снежана Којадиновић Грађанско васпитање 2-1 1 37 

Снежана Којадиновић Француски језик 3-1 1 37 

Снежана Којадиновић Француски језик-вежбе 3-1 0,5+0,5 37 

Снежана Којадиновић Француски језик 4-1 2 64 

Снежана Којадиновић Грађанско васпитање 1-2 1 37 

Снежана Којадиновић Страни језик 2 - конобар 1-3 2 68 

Снежана Којадиновић Француски језик II 3-3 2 60 

Снежана Тодоровић Математика 3-3 1 30 

Снежана Тодоровић Математика-им 2-4 3 75 

Снежана Тодоровић Математика-бравар 2-4 2 70 

Снежана Тодоровић Математика-бравар 3-4 1 31 

Срђан Бакић Музичка култура 1-1 1 37 

Срђан Бакић Грађанско васпитање 1-1 1 37 

Срђан Бакић Музичка култура 2-1 1 37 

Срђан Бакић 
музичка култура - изборни 
ИМ 2-4 1 25 

Срђан Бакић 
музичка култура-изборни 
бравар 3-4 1 31 
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Срђан Бакић хор       

Сузана Јованов Географија 1-1 2 74 

Сузана Јованов Примењене науке-ИЗ 1-1 1 37 

Сузана Јованов 
Појединац, група и друштво-
ИЗ 1-1 1 37 

Сузана Јованов Географија 2-1 2 74 

Сузана Јованов Географија 3-1 2 74 

Сузана Јованов Грађанско васпитање 4-1 1 32 

Сузана Јованов Географија 1-3 1 34 

Сузана Јованов Туристичка географија 2-3 1 32 

Сузана Јованов Географија 1-4 1 35 
 

 

 

 
 

 

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНСТВА 

 

одељење одељењски  старешина 

1/1 Верица Петровић     

1/2 Јелена Савић 

1/3 Ивана Мезић 

1/4 Гордана Марковић 

2/1 Снежана Којадиновић 

2/2 Ратомир Савић  

2/3 Ана Рашић  

2/4 Живомир Радосављевић  

3/1 Зоран Милошевић  

3/2 Милка Шевић  

3/3 Невена Ђиновић  

3/4 Милан Богдановић  

4/1 Наташа Наранчић  

4/2 Ивица Васић  
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КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

  
Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два 

полугодишта. 
Прво полугодиште почиње у уторак 1. септембра 2020. године, а завршава се у 

петак, 29. јануара 2021. године. 
Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године, a завршава се у 

петак, 18. јуна 2021. године. 
Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у петак, 21. маја 

2021. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег 
образовања стручних школа у петак, 28. маја 2021. године. 

Друго полугодиште за ученике I и II разреда , образовни профил конобар, кувар и 
посластичар,за које је планом и програмом наставе и учења, односно наставним планом 
и програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану 
реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 6. августа 2021. 
године. 

 

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

Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак 31.12.2020. године, 

завршава се у петак 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 

2021. године, а завршава се у петак, 12. фебруара 2021. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у 

уторак, 4. маја 2021. године. 

За ученике I, II и III разреда гимназије и електротехничаре електронике, и ученике 

I и II разреда трогодишњих профила, летњи распуст почиње у понедељак, 21. јуна 2021. 

године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2021. године. 

За ученике IV разреда гимназије, IV разреда електротехниччара електронике и III 

разреда трогодишњих профила, летњи распуст почиње по завршетку 

матурског/завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2021. године. 

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

и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 

92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском рату, 

Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску 

битку.  

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. 

године, Свети Сава 27. јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида 

и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 

9. маја 2021. године, Видовдан 28. јуна 2021. године 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања 

на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев 

кад падају у недељу.  

Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника. 
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Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не 

раде у дане следећих верских празника, и то:  

1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 27. јула 2021. године, на први дан 

Курбанског бајрама и 13. маја 2021. године, на први дан Рамазанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 28. септембра 2020. године, на први дан Јом 

Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 

Грегоријанском календару – 25. децембра 2020. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 

Јулијанском календару – 7. јануара 2021. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају Ускрс по Грегоријанском 

календару - 4. априла 2021. године и Јулијанском календару - 2. маја 2021. 

године.  

 

Школа  ради у једној, преподневној смени.  Настава почиње у 8.00 часова 
 

Средња школа „Свилајнац“ радиће по комбинованом моделу, по одлуци 

Министарства просвете, спорта и технолошког развоја. Образовно-васпитни рад се 

организује се непосредном наставом, односно наставом на даљину,  по комбинованом 

моделу. То значи да ће ученици једне недеље долазити у школу на непосредну наставу, 

а следеће недеље ће реализовати часове путем наставе на даљину, преко изабране 

платформе moodle. Настава ће се обављати у једној смени, са почетком у 8.00, и часовима 

у трајању од 30 минута, и паузом од 20 минута после 3. часа. Одељење ће бити подељено 

на две групе: једна група пратити наставу у школи, а друга истовремено пратити наставу 

на даљину; следеће недеље групе ће се заменити. 

Посебна пажња биће посвећена мерама заштите здравља ученика и запослених у      

школи, што подразумева едукацију ученика са циљем подизања свести о заштити у 

условима пандемије, дезинфиковање просторија и радних површина, обавезно ношење 

маски у просторијама Школе, и одржавање социјалне дистанце. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КУВАР, КОНОБАР И ПОСЛАСТИЧАР 

 

 1. разред 2. разред 3. разред 

разредно-часовна наства 34 недеље 32 недеље 30 недеља 

настава у блоку, пракса 3 недеље 5 недеља 4 недеље 

ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 

завршни испит   3 недеље 

укупно недеља 39 39 39 

 

Распоред блок наставе 

 

1. разред 

16.11.2020. -  20.11.2020.  

10.05.2021. -  14.5.2021. 

2. разред 

23.11.2020. - 27.11.2020. 

01. 03.2021. - 05.03.2021.  

13.05.2021. -  17.05.2021.  

3. разред 

 30.11.2020. -   04.12.2020. 

11.01.2021. -   15.01.2021. 

 08.03.2021. -   12.03.2021.  

12.04.2021. -   16.04.2021. 

 

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 28. мај 2021. 

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред:  1. јун 2021. 

Пријављивање завршног испита: 1. јун 2021. 

Припрема за израду завршног рада: од 1. јуна до 3. јуна 2021. 

Израда и одбрана практичног рада: од 4. до 11. јуна 2021. 

Подела диплома: 12. јуна 2021. 

Завршетак наставе за ученике  1. и 2.  разреда: 18. јун 2021. 

Проф. пракса за ученике 1. и 2. разреда: од 21. јуна до 10. јула 2021. 

Подела сведочанстава за ученике  1. и 2. разреда: 17. августа 2021. 
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OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ  
 
 

 
 

 1. разред 2. разред 3. разред   

разредно-часовна наства 35 недеља 35 недеља 31 недеља   

настава у блоку 2 недеље 2 недеље 3 недеље   

ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље   

матурски испит      

укупно недеља 39 39 39   

 
Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 28. мај 2021. 

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред:  1. јун 2021. 

Пријављивање завршног испита: 1. јун 2021. 

Припрема за израду завршног рада: од 1. јуна до 3. јуна 2021. 

Израда и одбрана практичног рада: од 4. до 11. јуна 2021. 

Подела диплома: 12. јуна 2021. 

Завршетак наставе за ученике  1. и 2.  разреда: 18. јун 2021. 

Подела сведочанстава за ученике  1, и 2.  разреда: 28. јун 2021. 

 

OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР 
 
 

 I РАЗРЕД II  РАЗРЕД   III РАЗРЕД 
     

Разредно-часовна настава  37 25 10 
     

Менторски рад (настава у блоку, пракса)   12 24 
     

Обавезне ваннаставне активности  2 2 2 
     

Завршни испит    3 
     

Укупно радних недеља  39 39 39 
     

 

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: 28. мај 2021. 

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред:  1. јун 2021. 

Пријављивање завршног испита: 1. јун 2021. 

Припрема за израду завршног рада: од 1. јуна до 3. јуна 2021. 

Израда и одбрана практичног рада: од 4. до 11. јуна 2021. 

Подела диплома: 12. јуна 2021. 

Завршетак наставе за ученике  1. и 2.  разреда: 18. јун 2021. 

Подела сведочанстава за ученике  1, и 2.  разреда: 28. јун 2021. 
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ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  ГИМНАЗИЈА -ОПШТИ ТИП 

 

 

 1. разред 2. разред 3. разред 4. разред 

разредно-часовна наства 37 недеља 35 недеља 36 недеља 32 недеље 

настава у блоку  2 недеље 1 недеља 1 недеља 

ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 2 недеље 

матурски испит    4 

укупно недеља 39 39 39 39 

 

Распоред блок наставе: 

 
 

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: 21. мај 2021. 

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  24. мај  2021. 

Пријављивање матурског испита: 24. мај 2021. 

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника 

Писмени испит из српског језика: 25. мај 2021. 

Писмени испит из страног језика или математике: 26. мај 2021. 

 Одбрана матурског  рада: од 27. маја до 11. јуна 2021. 

Подела диплома: 12. јуна 2021. 

 

Завршетак наставе за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 19. јун 2021. 

Подела сведочанстава за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 28. јун 2021. 
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OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ 

 
 

  2. разред 3. разред 4. разред 

разредно-часовна наства  37 недеља 35 недеља 31 недеље 

настава у блоку   2 недеља 3 недеља 

ваннаставне активности  2 недеље 2 недеље 2 недеље 

матурски испит    3 

укупно недеља  39 39 39 

 
Блок настава за ученике 3. и 4. разреда реализоваће се континуирано током 

године. 

Завршетак наставе за ученике 4. разреда: 28. мај 2021. 

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  31. мај  2021. 

Пријављивање матурског испита: 31. мај 2021. 

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника 

Писмени испит из српског језика: 2. јун 2021. 

Израда матурског практичног рада 1. јун 2021. 

Одбрана практичног рада: од 3. јуна до 7. јуна 2021. 

Усмени испит из изборног предмета: од 8. јуна до 11. јунa 2021. 

 

 

 Подела диплома: 12. јуна 2021. 

 

Завршетак наставе за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 18. јун 2021. 

Подела сведочанстава за ученике  1, 2.  и 3. разреда: 28. јун 2021. 

 

OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ 

 
 

 1.разред 

разредно-часовна наства 37 недеља 

настава у блоку  

ваннаставне активности 2 недеље 

матурски испит  

укупно недеља 39 недеља 

 

Завршетак наставе за ученике  1. разреда: 18. јун 2021. 

Подела сведочанстава за ученике  1. разреда: 28. јун 2021. 
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ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

 Будући да је екскурзија планирана за ученике завршних разреда одложена до 

даљег, није планирана накдокнада дана проведених на екскурзији. 

Школа ће вршити анализе успеха ученика на седницама одељењских и 

Наставничког већа на крају:  
- првог тромесечја  - 6.11.2020.. године, 
- првог полугодишта -  29.1.2021. године,  
- трећег тромесечја – 9.4.2021. године, 
- наставне године и то: 

за ученике 4.  разреда гимназије 21.5.2021. и 11.06.2021. године,  

за ученике 4. разреда eлектротехничар електронике 28.05.2021. и 10.06.2021.  

за ученике 3. разреда кувар и конобар 31.05.2021. и 10.06.2021. 

за ученике 3. разреда бравар-заваривач и индустријски механичар 31.05.2021. и 

11.06.2021. године. 

за ученике 1. и 2. разреда  кувар и конобар 17.08.2021. 

за ученике нижих разреда 24.6.2021. године, 

- школске године 29.08.2021. године. 

Школа ће организовати родитељске састанке на почетку наставне године 

31.8.2020.  и после седница одељењских  већа, а по потреби и чешће:   

- на крају првог тромесечја  -  7.11.2020. године, 
- на крају првог полугодишта -  30.1.2021. године,  
- на крају трећег тромесечја – 10.4.2021. године, 
- на крају наставне године за ученике  завршних разреда 12.6.2021, 

                                              за 1. и 2. разред кувар и конобар 18.8.2021. 

                                              за све остале разреде 28.6.2021. 

Припремна настава за полагање разредних и поправних испита за завршне 

разреде  организоваће се у јунском испитном року од 24.5.2021. до 4.6.2021, а у 

августовском испитном року од 10.8.2021. до 14.8.2021. 

Разредни и поправни испити за ученике завршних разреда организоваће се у 

јунском испитном року од 4.6.2021. до 9.6.2021, а у августовском испитном року од 

17.8.2021. до 18.8.2021. 

Друштвено-користан рад реализоваће се 19.9.2020, 10.11.2020, 6.3.2021. и 

10.4.2020. и 24.4.2020. 

Школа ће обележити Дан Св. Саве 27. јануара пригодним програмом за све 

ученике. 
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РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

 

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

 СЕПТЕМБАР: • Разматрање и усвајање извештаја о реализацији годишњег плана 

• рада за школску 2019/2020. 

• Разматрање и усвајање извештаја о остваривању ШРП-а на годишњем нивоу 

• Разматрање и усвајање извештаја о раду директора 

• Разматрање предлога Годишњег плана рада за  школску 2020/2021.г.: 

• Самовредновање рада школе. 

• Усвајање задатака планираних ШРП-ом за школску 2019/2020. 

• Усвајање предлога писмених провера знања дужих од 15 минута; 

• Усвајање предлога ваннаставних активности 

• Усвајање предлога стучног усавршавање 

• Усвајање предлога екскурзија и излета 

 

 ННОВЕМБАР: • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја. 

• Изрицање васпитно-дисциплинских мера 

• Текућа питања. 

ДЕЦЕМБАР: • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта. 

• Изрицање васпитно-дисциплинских мера. 

• Стручно усавршавање наставника. 

• Утврђивање тема на изборном делу матурског испита за гимназију. 

•  Утврђивање питања из  изборних предмета на матурском испиту за  

Електротехничаре електронике. 

ЈАНУАР 

• Разматрање извештаја о спровођењу Протокола о заштити  

ученика од насиља,злостављања и занемаривања  

• Разматрање извештаја о раду школе 

• Разматрање извештаја о раду директора 

• Текућа питања. 

 •  

 АПРИЛ: • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја. 

• Изрицање васпитно-дисциплинских мера. 

• Утврђивање радних задатака  за практичан рад на завршном испиту за  

машинске образовне профиле. 

• Утврђивање области   за практичан рад на  матурском испиту за   

економске техничаре 

• Избор уџбеника за наредну школску годину 

• Текућа питања. 

            МАЈ: • Формирање Испитног одбора за спровођење матурског испита. 

• Формирање Испитног одбора за спровођење завршног испита. 
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• Анализа успеха ученика завршних разреда. 

• Утврђивање распореда полагања матурских испита. 

• Утврђивање распореда полагања завршних испита 

• Текућа питања. 

            ЈУН: • Анализа успеха ученика на матурском испиту. 

• Анализа успеха ученика на завршном испиту. 

• Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставне године. 

• Похвале и награде ученика. 

• Доношење одлуке о додели диплома. 

• Разматрање и усвајање предлога за Ученика генерације. 

• Припрема за спровођење уписа ученика у   I разред. 

• Извештај о упису ученика у  I  разред. 

• Самовредновање рада школе 

• Текућа питања. 

        АВГУСТ: • Анализа успеха ученика на крају школске године. 

• Разматрање извештаја о раду директора школе 

• Утврђивање програма рада Наставничког већа 

• Разматрање и усвајање  плана и програма екскурзија. 

• Разматрање и усвајање распореда часова и распореда  писмених  

задатака. 

• Текућа питања. 
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ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 
   

                АВГУСТ 

        СЕПТЕМБАР: 
• Конституисање одељењских већа. 

• Разматрање и усвајање предлога програма Одељенског већа. 

• Разматрање и усвајање предлога  програма рада одељенског старешине. 

• Снабдевеност ученика уџбеницима. 

• Усвајање распореда часова и распореда  писмених задатака. 

• Усаглашавање критеријума оцењивања  

• Извођење допунске и додатне наставе и слободних активности 

• Текућа питања.  

          НОВЕМБАР:  • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја. 

• Изрицање васпитно-дисциплинских мера 

• Родитељски састанак.  

• Текућа питања.  

           ДЕЦЕМБАР: • Утврђивање успеха ученика на крају првог полугодишта.   

• Изрицање васпитно-дисциплинских мера.  

• Реализација наставних планова и програма обавезних и факултативних 

ваннаставних активности на крају првог полугодишта.  

• Родитељски састанак.  

• Извештај о реализацији програма здравственог васпитања.  

• Текућа питања.  

• Разматрање извештаја тима за спровођење протокола за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

                   АПРИЛ: • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја.  

• Изрицање васпитно-дисциплинских мера.  

• Мере за побољшање успеха.  

• Родитељски састанак.  

• Текућа питања.  

                МАЈ-ЈУН: • Утврђивање успеха ученика на крају наставне године.  

• Похваљивање и давање предлога за награђивање ученика.  

• Разматрање предлога за доделу диплома.  

• Разматрање предлога за ученика генерације.  

• Реализација наставних планова и програма обавезних облика образовно-

васпитног рада и факултативних ваннаставних активности на крају наставне 

године.  

• Разматрање извештаја тима за спровођење протокола за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

• Извештај о реализацији програма здравственог васпитања.  

• Извештај о успеху ученика на испитима.  

• Утврђивање успеха ученика после обављених  поправних испита.  

• Текућа питања.  

                АВГУСТ: • Утврђивање успеха ученика после обављених поправних испита.  

• Извештај о успеху ученика на испитима.  

• Текућа питања.  
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

         

СЕПТЕМБАР 

• Формирање одељењске заједнице. 

• Усвајање годишњег програма рада одељењске заједнице.  

• Остваривање програма образовно-васпитног рада.  

• Упознавање ученика са Правилима понашања и Правилником о 

похвалама, наградама, дисциплинској и материјалној одговорности 

ученика.  

• Упознавање ученика са мерама заштите од вируса ковид-19 

• Проблеми похађања наставе и савлађивања програма образовања.  

• Снабдевеност ученика уџбеницима. 

• Питање безбедности ученика и како је повећати  

• Упознавање ученика са облицима насиља и коме се обратити у таквим 

случајевима 

• Социјално и материјално стање појединих ученика.  

• Болести зависности, алкохолизам и наркоманија.  

 

              

ОКТОБАР 

• Проблеми у учењу и потреби организовања допунске наставе.  

• Хуманизација односа међу половима.  

• Решавање конкретне одељењске ситуације (изостанци, успех, 

дисциплина). 

• Предавање: Интонирање химне РС Боже правде; Место, улога и задаци 

Војске Србије у систему безбедности и одбране РС; Војна обавеза у 

РС; Радна и материјална обавеза у РС; 

• Однос ученик – ученик, ученик – наставник, ученик – родитељ.  

• Насиље – ученик-ученик, запослени у школи-ученик, ученик – 

родитељ. 

 

           

НОВЕМБАР 

• Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја.  

• Буди смешан, буди здрав, буди оно што јеси, одабери друштво.  

• Разговор на тему појединци и групе који негативно делују на  

понашање и ставове младих.  

• Упознавање ученика са начином полагања завршног испита.  

• Упознавање ученика са начином полагања матурског испита.  

• Разговор на тему:  Полност као социјална, морална и биолошка  

компонента градског живота.  

• Прихваћање ставова и понашање вршњака, иритирање,  

поистовећивање, опонашање.  

 

          

ДЕЦЕМБАР 

• Проблеми у учењу, како учити? 

• Омладина и алкохолизам.  

• Омладина и дрога.  

• Предавање: Како постати официр Војске Србије? Како постати 

професионални војник; Физичка спремност-предуслов за војни позив; 

• Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта.  

• Сида и друге полне болести.  

 

             

ЈАНУАР 

• Мере за побољшање успеха у одељењу.  

• Болести зависности, алкохолизам и наркоманија – улога  

породице у спречавању.  

• Како, где, са ким и у чему провести слободно време ? 

• Како треба учити ? 

 • Разговор на тему: које особине код људи не прихватају млади и зашто? 
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ФЕБРУАР 
• Које особине ученици воле код својих наставника ? 

• Шта после средње школе ? 

• Управљање  и начини превазилажења стреса.  

 

МАРТ 
• Здравље и како га чувати, како живети без страха и панике.  

• Решавање конкретних ситуација у одељењу.  

• Како учити? 

• Предавање:Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног 

отпора; Бојни отрови, биолошка и запаљива средства; Цивилна 

заштита; 

• Разматрање успеха и дисциплине ученика у одељењу.  

 

               

АПРИЛ 

• Како помоћи ученицима у савлађивању програма образовања ? 

• Како искористити слободно време ? 

• Решавање конкретних ситуација у одељењу.  

 

МАЈ 
• Разговор на тему: Понашање младих у изузетним ситуацијама  

(поплаве, пожари, саобраћајне несреће, земљотреси и тд.).  

• Моралне норме као опште признате вредности.  

• Разговор на тему: Проблеми старих и усамљених особа и како им 

помоћи.  

Предавање: Тактичко-технички зборови 

• Како превазићи свакодневне непријатности у циљу очувања  

менталног здравља.  

• Завршни, матурски испит, како распоредити време до испита? 

 

ЈУН 
• Како припремити поправни испит ? 

• Разматрање успеха ученика на крају наставне године.  
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ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА  
    

У школи ће радити следећа стручна већа:  
• наставника српског језика и књижевности и страних језика -  председник Верица 

Петровић 

• наставника физичког васпитања, ликовне и музичке културе-председник Далиборка 

Митровић 

• наставника математике, рачунарства и информатике – председник Ана Рашић 

• наставника биологије, физике и хемије – председник Валерија Васић 

• наставника географије, филозофије, историје, социологије и психологије – 

председник Предраг Павићевић 

• наставника машинске групе предмета – председник Милица Росић 

• наставника куварства и услуживања – председник Предраг Пантић 

• наставника електротехничке групе предмета – председник Никола Младеновић
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План рада стручног већа за стручне предмете из области 
електротехника за школску 2020/2021 

Седница 1 Временска динамика 
Усвајање годишњег плана рада већа 

Септембар 

Усвајање: Предлог распореда коришћења простора и опреме 
Усвајање предложених уџбеника 
Усклађивање распореда блок наставе  
Разматрање потребе за опремом и наставним средствима 
Усаглашавање планова рада по предметима (теорија и вежбе) 
Текућа питања 
Седница 2 
Усвајање измена програма 
Усвајање списка за набавку потребне опреме и наставних средстава  
Упознавање са ораганизацијом матурског испита 
Усаглашавање критеријума оцењивања 
Предлог плана стручног усавршавања у школи 
Текућа питања  
Седница 3  
Међупредметна сарадња 

Октобар 

Усвајање листа питања за матурски испит 
Пројекти за промоцију школе 
Планирање стручних посета 
План уписа у подручју рада за наредну школску годину 
Текућа питања 
Седница 4  
Упознавање са календаром такмичења 

Децембар 

Усвајање тема за матурске радове 
Оствареност програма  
Разматрање потребе за опремом и наставним средствима 
Анализа успеха ученика 
Текућа питања 
Седница 5  
Припреме за промоцију смера 

Март 
Извештаји о току припрема за матурски испит 
Избор уџбеника за наредну школску годину 
Извештаји са семинара 
Текућа питања 
Седница 6  
Извештаји са такмичења 

Јун 

Анализа успеха на крају школске године 
Извештај о матурском испиту 
Прелиминарна расподела часова за наредну школску годину 
Извештај о остварености програма 
Организација феријалне праксе 
Извештај о раду стручног већа 
Текућа питања 
Седница 7  
Извештај о упису 

Август 
Расподела часова за наредну школску годину 
Извештај о раду стручног већа 
Избор председника и записничара за наредну школску годину 
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ПЛАН  РАДА 
Стручног већа наставника машинске групе предмета за школску 2020/2021. 

годину. 
 
Август: 

• конституисање стручног већа 

• предлог поделе предмета на наставнике 

• усвајање плана рада стручног већа по месецима 

• планирање градива и усклађивање са сродним предметима 

• текућа питања 
 

Септембар: 

• опремање кабинета новим наставним средствима 

• одређивање места извођења практичне наставе и склапање уговора са одговарајућим 

предузећима 

• примена нових наставних метода у настави 

• текућа питања 
 

Новембар: 

• анализа успеха ученика после првог тромесечја 

• припреме у вези свођења завршних испита 

• текућа питања 
 

Децембар: 

• стручно усавршавање наставника 

• утврђивање тема за изборни део завршног испита 

• анализа успеха у првом полугодишту,мере за побољшање успеха 

• текућа питања 
 

Фебруар-март: 

• посета сајму технике и сајму аутомобила 

• анализа успеха ученика после трећег тромесечја 

• текућа питања 
 

Мај-јун: 

• договор око одређивања задатака за практичан рад на завршном испиту 

• утврђивање критеријума оцењивања 

• предлог за похвале и награде ученицима 

• снабдевеност ученика уџбеницима за наредну годину 

• анализа успеха ученика на крају школске године 

• текућа питања 
У Свилајнцу        Председник С.В.М.Г.П 

01.09.2020. године       Милица Росић
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• Стручно веће наставника математике, рачунарства и 

информатике и пословне информатике 

Mесец Садржај активности Начин 
реализције 

Носиоци 
реализације 

VIII 

Избор председника и записничара за школску 

2019/20 

  

Предлог годишњег плана рада већа прикушљање 

мишљења 

чланова већа 
Чланови стручног већа 

Предлог распореда коришћења школске опреме прикупљање 

појединачних 

предлога  
Чланови стручног већа 

Снабдевеност уџбеницима информисање Чланови стручног већа 
Прикупљање информација о стручном 

усавршавању у школи 

прикупљање 

индивидуалних 

планова 
Чланови стручног већа 

IX 
Усвајање годишњег плана рада стручног већа  Чланови стручног већа 

Усаглашавање критеријума оцењивања  Чланови стручног већа 

Усвајање распореда коришћења школске опреме  Чланови стручног већа 

Усаглашавање планова рада  Чланови стручног већа 

X 
Предлог и усвајање стручног усавршавања у школи  Чланови стручног већа 

Размена позитивних искустава из наставе   

Разматрање примене нових метада у настави   

XI 

Анализа успеха на крају првог класификационог 

периода 

 Чланови стручног већа 

Одржавање допунске и додатне наставе и 

планирање писмених провера 

 Чланови стручног већа 

Разматрање проблема у настави  Чланови стручног већа 

Планирање такмичења  Чланови стручног већа 

XII 

Остваривање програма  Чланови стручног већа 

Анализа успеха пред крај првог полугођа  Чланови стручног већа 

Избор тема за матурске радове  Чланови стручног већа 

   

I Организација такмичења школског  Чланови стручног већа 

Извештај са семинара  Чланови стручног већа 

II 

Анализа успеха на крају првог полугођа  Чланови стручног већа 

Текућа питања  Чланови стручног већа 

   

   

III 

   

   

   

   

IV 

Извештаји са такмичења  Чланови стручног већа 

Избор уџбеника за наредну школску годину  Чланови стручног већа 

   

   

V 

   

   

   

   

VI 

Анализа успеха на крају школске године  Чланови стручног већа 

Размена информација о усавршавању  Чланови стручног већа 

Прелиминарна расподела часова за нареднз 

школску годину 

 Чланови стручног већа 

Извештај о раду стручног већа  Чланови стручног већа 
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Стручно веће за области предмета физичко васпитање, ликовна и музичка 

култура 2020/21`  
Редни 
број 

Активност  Време 
реализације 

Место 
реализације 

Одговорни 
за 
реализацију 

Циљ 

1. Информисање са 
педагошког 
колегијума 

Август 2020 Школа Директорка, 
чланови 
педагошког 
колегијума 

Упознавање са 
радом и 
формирање 
нашег стручног 
већа 

2. Конституисање већа 
2018/2019 и предлог 
стручног 
усавршавања 
чланова већа 

Август 2020 Школа Чланови 
стручних 
већа 

Избор 
председника , 
заменика и 
записничара као 
и подела 
задужења у 
оквиру стручног 
већа 

3. Предлози за набавку 
реквизита 
неопходних за 
нормално извођење 
наставе 

Август 2020 Школа Чланови 
стручних 
већа 

Унапређење 
наставног 
процеса 

4. Питања одржавања 
хигијене дворишта и 
сређивање спортских 
терена 

Август 2020 Школа Чланови 
стручних 
већа 

Што нормалније 
организовање 
наставе 

5. Подела предмета на 
наставнике 

Август 2020 Школа Чланови 
стручних 
већа 

Толеранција и 
уважавање 
према 
појединачним 
захтевима 

6. Планирање 
иницијалног 
тестирање физичких 
способности ученика 

Септембар 
2020 

Школа Чланови 
стручних 
већа 

Унапређење 
наставе 

7. Анализа резултата и 
повратних 
информација о стању 
раста физичких 
способности ученика 

Септембар 
2020 

Школа Чланови 
стручних 
већа 

Праћење развоја 
ученика 

8. Планирање посета 
ликовних изложби у 
Центру за културу 

Септембар 
2020 

Школа Чланови 
стручних 
већа 

Развијање укуса 
и анализа сваке 
изложбе 

9. Формирање школског 
хора и организавија 
рада 

Септембар 
2020 

Школа Чланови 
стручних 
већа 

Оплемењивање 
живота Школе 

10. Конституисање 
спортских секција 
(подела задужења) 

Септембар 
2020 

Школа Чланови 
стручних 
већа 

Унапређење 
наставе 

11. Обавештавање 
Наставничког већа о 
ученицима који су 
ослобођени наставе 
физичког васпитања 

Септембар 
2020 

Школа Чланови 
стручних 
већа 

Организација 
наставе 

12. Усвајање календара 
такмичења у оквиру 
Школе 

Октобар 
2020 

Школа Чланови 
стручних 
већа 

Унапређење 
наставе 
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13. Усвајање календара 
такмичења на нивоу 
Општине и града 

Октобар 
2020 

Школа Чланови 
стручних 
већа 

Сарадња са 
другим Школама 

14. Усвајање календара 
такмичења са другим 
Школама 

Октобар 
2020 

Школа Чланови 
стручних 
већа 

Активности у 
оквиру Дана 
Школе 

15. Анализа успеха 
ученика и мере за 
побољшање успеха 

Новембар 
2020 

Школа Чланови 
стручних 
већа 

Успешнија 
организација 
наставе 

16. Организација часова 
физичког васпитања 
у градској хали 

Новембар 
2020 

Школа Чланови 
стручних 
већа 

Успешнија 
организација 
наставе 

17. Анализа успеха 
ученика на крају 
првог полугодишта и 
мере за побољшање 
успеха 

Јануар 2021 Школа Чланови 
стручних 
већа 

Унапређење 
наставе 

18. Уједначавање 
критеријума 
оцењивања 

Јануар 2021 Школа Чланови 

стручних 

већа 

Одредити 
минималне 
вештине за сваку 
оцену 

19. Анализа изостајања 
ученика са наставе 

Јануар 2021 Школа Чланови 

стручних 

већа 

Унапређење 
наставе 

20. Анализа успеха 
ученика на крају 
трећег 
класификационог 
периода и мере за 
побољшање успеха 

Април 2021 Школа Чланови 

стручних 

већа 

Унапређење 
наставе 

21. Анализа изостајања 
ученика са наставе 

Април 2021 Школа Чланови 

стручних 

већа 

Унапређење 
наставе 

22. Организација 
финалног мерења 

Мај 2021 Школа Чланови 

стручних 

већа 

Праћење раста и 
развоја ученика 

23. Анализа успеха 
ученика на крају 
наставне године и 
мере за побољшање 
успеха 

Јун 2021 Школа Чланови 

стручних 

већа 

Унапређење 
наставе 

24. Анализа изостајања 
ученика са наставе 

Јун 2021 Школа Чланови 

стручних 

већа 

Унапређење 
наставе 

25. Извештај о 
реализацији свих 
облика васпитво-
образовног рада 

Јун 2021 Школа Чланови 

стручних 

већа 

Реализација 
секција, хора и 
посета ликовних 
изложби 

26. Предлог 
Наставничком већу , 
награде и похвале 

Јун 2021 Школа Чланови 

стручних 

већа 

Награђивање 
учекика 

27. Организовање завршне 

изложбе ученичких 

радова у Центру за 

културу 

Јун 2021 Центар за 

културу 

Свилајнац 

Професор 

ликовне 

културе 

Завршна изложба 

ученичких радова 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА УГОСТИТЕЉСКО – ТУРИСТИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 
 Школске 2020/2021. године 

 

АВГУСТ: 

• Усвајање плана рада стручних већа 

• Конституисање стручног већа 

• Предлог поделе предмета на наставнике 

• Текућа питања 

СЕПТЕМБАР: 

• Снадбевеност ученика уџбеницима 

• Планирање градива и корелација сродних предмета 

• Одређивање места извођења практичне наставе и склапање уговора са одговарајућим 

угоститењским радњама 

• Санитарни преглед 

• Текућа питања 

ФЕБРУАР: 

• Анализа успеха  ученика на крају првог полугодишта и мере за побољшање успеха 

• Посета сајму туризма, угоститељства и хотелијерства 

• Санитарни преглед 

• Текућа питања 

АПРИЛ: 
• Санитарни преглед 

• Припрема ученика за такмичење 
• Одржавање такмичења угоститељства 

• Утврђивање тема завршног испита 

• Текућа питања 

МАЈ - ЈУН: 
• Сарадња са наставницима основних школа 

• Предлог за похвале и награде ученицима 

• Анализа успеха на крају школске године 

• Tекућа питања 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЈЕЗИКА (српски језик и књижевност, енглески језик, француски језик, 

латински језик)  

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин  

реализације 

Носиоци 

реализације 
С

еп
те

м
б

ар
 

• Доношење плана рада за школску 2020./2021.годину 
• Договор о уџбеницима, приручницима, литератури, 

сређивању средстава неопходних за извођење 
наставе 

• Организовање рада секција, допунске и додатне 
наставе (планови). Припремање и подела руитма 
писмених задатака 

- 
У

см
ен

и
 д

о
го

в
о

р
 

- 
С

ас
та

н
а
к
 ч

л
а
н

о
в
а 

в
ећ

а 
и

 п
и

са
њ

е 
и

зв
еш

та
ја

 

п
о

 о
б

р
ас

ц
у
 

- 
С

тр
у

ч
н

о
 в

ећ
е 

д
р

у
ш

тв
ен

и
х

 п
р

ед
м

ет
а
 

- 
п

р
ед

м
ет

н
и

 н
ас

та
в
н

и
ц

и
 

О
к
то

б
ар

 

- Уједначавање критеријума оцењивања, дискусија 
- Актуелности и корелација са другим већима 
- Посета сајму књига 

Н
о

в
ем

б
ар

 

• Анализа постигнутог успеха из језика и друштвених 
предмета на крају првог тромесечја 

• Мере за побољшање успеха ученика, дискусија 
• Припреме за такмичење и план припреме 
• Припреме за прославу Светог Саве у сарадњи са ТКДСНСА 

- 
у

см
ен

и
 д

о
го

в
о

р
 

С
ас

та
н

ак
 ч

л
а
н

о
в
а 

в
ећ

а 
и

 п
и

с
ањ

е 
и

зв
еш

та
ја

 

п
о

 о
б

р
ас

ц
у
 

- 
С

тр
у

ч
н

о
 в

ећ
е 

д
р

у
ш

тв
ен

и
х

 п
р

ед
м

ет
а
 

- 
п

р
ед

м
ет

н
и

 н
ас

та
в
н

и
ц

и
 

Д
ец

ем
б

ар
 

Ја
н

у
ар

 
Ф

еб
р

у
ар

 

1. Реализација програмских задатака и успех ученика на крају 
првог полугодишта 

2. Стручно усавршавање 
3. Светосавска приредба – учешће и утисци о приредби 
4. Припрема за такмичење ученика и распоред такмичења 

 

М
ар

т 
А

п
р

и
л
 

М
ај
 

1. Анализа такмичења 
2. Успех ученика и реализација програмских садржаја на крају 

трећег класификационог периода 
3. Набавка уџбеника за наредну школску годину 

- 
у

см
н

и
 д

о
го

в
о

р
 

С
ас

та
н

ак
 ч

л
а
н

о
в
а 

в
ећ

а 
и

 

п
и

са
њ

е 
и

зв
еш

та
ја

 п
о

 

о
б

р
ас

ц
у
 

- 
С

тр
у

ч
н

о
 в

ећ
е 

д
р

у
ш

тв
ен

и
х

 

п
р

ед
м

ет
а
 

- 
п

р
ед

м
ет

н
и

 н
ас

та
в
н

и
ц

и
 

Ју
н
 

1. Анализа успеха на крају школске године 
2. Реализација и анализа плана рада Стручног већа 
3. Доношење плана рада за наредну школску годину и избор 

руководиоца 
*Начин праћења реализације програма Стручног већа и носиоци праћења: води се евиденција кроз записнике 

(извештај по обрасцу), за свако веће посебно. Евиденција о раду већа садржи: датум рада, име и презиме одсутних 

наставника, клаузула да ли је оправдано одсутан, дневни ред, преглед садржаја рада / дискусије, закључци, мере које 

се предузимају. 
*Напомена: У складу са стручним усавршавањем наставника, угледни часови ће бити реализовани након 

похађања стручних семинара, где ће наставници имплементирати у настави оно што су усвојили на семинару, 

а одржани угледни часови ће бити документовани. 
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План рада стручног већа природних наука за школску 2020/2021. 

 

Време 

реализације 

Активности  Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације  

Август  1.Конституисање стручног 

већа природних наука 

2.Избор председника већа 

3.Сагледавање 

опремљености кабинета и 

потреба нових наставних 

средстава 

4.Договор о времену 

одржавања састанака 

5.Подела предмета на 

наставнике 

6.Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Наставници 

природних наука, 

стручни сарадник, 

директор 

Септембар 1.Израда годишњих планова 

по предметима. Израда 

месечних планова и 

програма 

2.Усаглашавање распореда 

писмених провера 

3.Усвајање плана допунске и 

додатне наставе 

4.Договор о организацији и 

реализацији угледних часова 

 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Наставници 

природних наука, 

стручни сарадник, 

директор 

Октобар 1.Формирање секција из 

појединих предмета 

3.Проналажење 

мотивационих поступака за 

постизање бољих образовних 

и васпитних постигнућа 

ученика 

4.Стручно усавршавања 

наставника 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Наставници 

природних наука, 

стручни сарадник, 

директор 

Новембар 1.Анализа успеха ученика из 

предмета природних наука 

на крају првог 

класификационог периода 

2.Откривање узрока неуспеха 

у савладавању наставног 

програма 

3.Допунски рад са 

ученицима 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Наставници 

природних наука, 

стручни сарадник, 

директор 

Децембар 1.Анализа рада већа и 

предлагање мера за његово 

унапређење 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Наставници 

природних наука, 

стручни сарадник, 

директор 
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2.Анализа рада додатне и 

допунске наставе и припрема 

за такмичења  

3.Фестивал науке 

 

Јануар 1.Анализа рада стручног већа Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Наставници 

природних наука, 

стручни сарадник, 

директор 

Фебруар 1.Стручно усавршавање 

наставника 

2.Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Наставници 

природних наука, 

стручни сарадник, 

директор 

Март 1.Упознавање са програмом 

такмичења ученика из 

природних наука 

2.Анализа рада секција 

3.Осврт на рад допунске и 

додатне наставе 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Наставници 

природних наука, 

стручни сарадник, 

директор 

Април 1.Анализа успеха ученика на 

крају трећег 

класификационог периода 

2. истраживање неуспеха у 

савладавању одређених 

садржаја програма из 

појединих предмета 

3.Анализа постигнутих 

резултата ученика на 

такмичењима 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Наставници 

природних наука, 

стручни сарадник, 

директор 

Мај 1.Организација и реализација 

угледних часова 

2.Утврђивање комисија за 

матурске испите 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Наставници 

природних наука, 

стручни сарадник, 

директор 

Јун 1.Анализа успеха ученика на 

крају наставне године 

2.Анализа остварености и 

успешности реализовања 

наставе на крају школске 

године 

3.Анализа рада стручног већа 

4.Предлог поделе предмета 

на наставнике 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Наставници 

природних наука, 

стручни сарадник, 

директор 

 

  



 

41 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА                                                

(ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, СОЦИОЛОГИЈА, ПСИХОЛОГИЈА, 

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА) 

 

СЕПТЕМБАР: 

• Планирање градива и корелација сродних предмета 

• Снадбевеност ученика уџбеницима 

• Текућа питања 

 

НОВЕМБАР: 

- Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја: 

- Припреме у вези са спровођењем матурског испита:  

- Стручно усавршавање 

- Текућа питања 

 

ДЕЦЕМБАР: 

- Припрема ученика за такмичење 

- Припреме у вези са спровођењем матурског испита: 

-опредељење ученика за изборни предмет дела матурског испита 

 

ЈАНУАР: 

- Припреме у вези са спровођењем матурског испита: 

-подела ученицима тема за матурски рад  

• Анализа успеха  ученика на крају првог полугодишта и мере за побољшање успеха 

 

ФЕБРУАР: 

• Одржавање школских такмичења (по потреби) 

• Текућа питања 

 

 

АПРИЛ: 

5. Припрема ученика: 

4. Припрема ученика за полагање матурског практичног рада 

5. Припрема ученика за пријемни испит 

6. Анализа успеха на такмичењима 

7. Текућа питања 

 

МАЈ – ЈУН: 

4. Организација и начин полагана матурског испита 

5. Текућа питања 

 

АВГУСТ: 

▪ Усвајање плана рада стручних већа 

▪ Конституисање стручног већа 

▪ Предлог поделе предмета на наставнике 

▪ Текућа питања 
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ПЛАНОВИ ТИМОВА 
ПЛАН АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ И ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

Циљеви реализације програма: 
1. Промоција Школе; 
2. Информисање ученика, родитеља, наставника, грађана итд.; 
3. Креирање и одржавање репутације пожељне школе, свих профила; 
4. Учинити родитеље и ученике информисаним о добрим странама профила и Школе (посебно ученике 8. 

разреда основних школа). 
 

Редни 

број 
Активност  Време 

реализације 
Место 

реализације 
Одговорни за 

реализацију 
Напомена  

•  Тренинг ученика 

заинтересованих 

за учешће у 

интернет 

презентацији 

Школе 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Школа, 

кабинет за 

физику 

 Ратомир Савић и 

други чланови 

Тима по потреби 

Тренинг за писање 

вести, извештаја, 

репортажа, као и 

за фотографисање 

или снимање 

догађаја о којима 

се извештава. 
•  Извештавање о 

такмичењима 
Друго 

полугодиште 
Места на 

којима се 

одржавају 

такмичења 

Ирена Микарић, 

Ђурђија Брзановић 

и Ратомир Савић 
 

•  Извештавање о 

излетима и 

ексурзијама 

У зависности 

од времена 

реализације 

излета или 

екскурзија 

Места на 

којима се 

изводе 

екскурзије и 

излети 

Ирена Микарић, 

Ратомир Савић, 

Јелена Савић  
 

•  Извештавање о 

културним 

активностима 

Школе 

(светосавска 

академија, 

приредбе 

организоване у 

сарадњи са 

локалном 

самоуправом, 

изложбе и сл.)   

Током целе 

наставне 

године 

Центар за 

културу  
Ирена Микарић, 

Валерија Васић, 

Ђурђија Брзановић, 

Верица Петровић 

 

•  Промена дизајна 

школског сајта 
Прво 

полугодиште  
Кабинет за 

информатику 
Валерија Васић, 

Зоран Милошевић, 

Ивана Мезић 
 

•  Извештавање о 

спортским 

догађајима 

У зависности 

од времена 

одржавања 

турнира и 

такмичења 

Места 

одржавања 

спортских 

догађаја 

Ратомир Савић, 

Ђурђија Брзановић 

и Милан 

Богдановић 

 

•  Ажурирање 

школске 

документације 

на сајту 

Током 

школске 

године 

Кабинет за 

информатику 
Зоран Милошевић  

•  Извештавање о 

практичној 

настави ученика 

у предузећима и 

Током 

наставне 

године 

Предузећа и 

објекти у 

којима се 

одвија 

Ирена Микарић, 

Ђурђија Брзановић, 

Ратомир Савић, 

Гордана Марковић, 

Милан Богдановић 
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угоститељским 

објектима 
практична 

настава 
•  Извештавање о 

важним 

датумима у 

школском 

календару, о 

организацији 

испита 

различитих 

врста, додели 

диплома и 

другим 

догађајима 

важним за 

ученике  

Током 

школске 

године 
 Сви чланови Тима  

•  Ажурирање 

званичне школске 

фејсбук странице 

 

Током године 

 Ирена Микарић  

•  
Организација 

честитања  Нове 
године 

децембар  
Ивана Мезић, 

Верица Петровић 
Формирати базу  

•  
Вашар науке и 

технике 
Субота, април Центар града Ратомир Савић 

Брижљиво 
припремити 

•  
Обилазак 

основних школа и 
сајмови 

мај Кампања Милан Богдановић 

Припремити 
ресурсе, 

договорити 
термине 

•  
Сарадња са 
локалним 
медијима 

Целе године  Јелена Савић 
Подршка 

директорке 

•  Усаглашавање 

плана активности 

Тима са планом 

активности Тима 

за развој и 

реализацију  

прогама културних 

активности и Тима 

за развој и 

реализацију 

програма сарадње 

са локалном 

заједницом 

Током 

наставне 

године 

Школа Чланови тима  

 
Чланови тима: 
• Ирена Микарић, координатор 

• Зоран Милошевић 

• Валерија Васић 

• Ђурђија Брзановић 

• Ратомир Савић 

• Милан Богдановић 

• Гордана Марковић 

• Јелена Савић 

• Ивана Мезић 

• Верица Петровић  
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• ПЛАН АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА РАЗВОЈ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

КУЛТУРНИХ, СЛОБОДНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 
Циљеви/задаци реализације програма: 

1. Развијање свести ученика о културној традицији српског народа 
2. Развијанје свести о значају свих врста уметности за духовни и културни развој личности 
3. Промоција Школе кроз културне активности 
4.Правилно коришћење слободног времена 
5.Богаћење друштвеног живота и разонода ученика 
6.Развијање и неговање другарства и пријатељства 
7.Развијање хуманости код ученика 
 

Редни 

број 

Активност  Време 

реализације 

Место 

реализације 

Одговорни за реализацију Напомена  

1.  

 
Светосавска 

академија 

Јануар 2021. Центар за 

културу, 

Свилајнац 

Професори Српског језика 

и књижевности, Ликовне и 

Музичке културе 
 

2. Обележавање Дана 

Земље 
Април 2021.  Чланови тима   

3. Рецитал поводом 

годишњице 

Чегарске битке 

Мај 2021.  Професори Српског језика 

и књижевности  

4. Организовање 

школске изложбе 

у холу школе 

Мај/ јун 

2021. 
Школа Чланови тима, професор 

ликовне културе  

5. Анкетирање 

ученика ради 

увида у 

интересовање за 

рад у секцијама и 

слободним 

активностима 
 

Септембар Школа Чланови Тима  

6. Избор врсте и 

облика слободних 

активности на 

основу резултата 

анкете и сходно 

условима школе 
 

Септембар Школа Чланови Тима  

 
7. 

Обележавање 

Међународног 

дана мира 

Септембар Школа Професори 

историје,географије,српског 

језика,ликовне културе 
 

 
8. 

Обележавање 

међународног дана 

ненасиља 
 

Октобар Школа Одељењске старешине  

9. Јесењи крос Октобар Градске 

улице 
Професори физичког 

васпитања  
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10. Едукација ученика 

на тему 

добровољног 

давања крви  

Новембар Цврени 

крст, 

Школа 

Чланови Црвеног крста 
Професор биологије 

 

 

11. Акције 

добровољног 

давања крви 

Новембар-

мај 
Дом 

здравља 
Лекари и чланови Црвеног 

крста  

12. Хуманитарна 

акција(предавања 

и акције) 

Новембар-

мај 
 

Школа- 
Локална 

заједница 

Одељењске старешине и 

чланови Црвеног крста  

13. Обележавање дана 

УНЕСКО-а,дана 

толеранције и дана 

детета 

Новембар Школа Одељењске старешине и 

професори ликовне културе 
 

 

14. Обележавање дана 

људских права 
Децембар Школа 

 
Одељењске старешине и 

професори историје и 

географије 

10.12. 
 

15. Дан борбе против 

АИДС-а  Школа 
 

Професор биологије и 

активисти Црвеног крста 
01.12. 

16. Новогодишња 

приредба  Центар за 

културу 
Професори српског и 

страних језика и музичке 

културе 
 

17. Обележавање дана 

Светог Саве 
Јануар школа Сви запослени у школи 27.01. 

18. Вече поезије и 

прозе Или 
Промоција књиге 

Или Песничко вече 

фебруар Школа  
Или 

Центар за 

културу 
Или 

библиотека 

Професори српског језика и 

књижевности  

 
19. 
 

Обележавање 

Међународног 

дана борбе против 

расне 

дискриминације 

Март 
 

 

Школа 
 

 

Професори историје и 

географије 
 

 

 

 
20. 
 

 
Дани 

франкофоније 

 

 

Француски 

културни 

центар  у 

Београду,  

Професор француског 

језика 
 

 

 

 
21.  

Сајам образовања  

 

Сајмиште 

Београд 
Професори страних језика   

 
 

 
22. 

Обележавање 

светског дана 

здравља 
 

април Школа 
 

Професор биологије и 

активисти црвеног крста 
07.04. 
 

 
23. 
 

 
Посета сајму 

аутомобила 

  
Сајмиште у 

Београду 

 
Професори машинске групе 

предмета 
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24. 
 

 
Пролећни крос 

 

  
Градске 

улице 
Крагујевачки  

 
Професори физичког 

васпитања 

 

 

 

 
25. 
 

Дан планете Земље 
 

 факултет 
 

Професори 

физике,хемије,биологије и 

географије 
 

 

 
26. 

Дани филма  Крагујевац – 

филолошки 

факултет 

Професори енглеског и 

француског језика  

 

 
27. 

Екскурзија за 

ученике I и II 

разреда 
 

 

 

 

Дестинације 

које су 

утврђене 

планом и 

програмом 

школе 

Одељењске старешине 
 

 

 

28. Екскурзија за 

ученике III и IV 

разреда 
 Дестинације 

које су 

утврђене 

планом и 

програмом 

школе 

Одељењске старешине 
 

 

 

 
29. 
 

 

Сарадња са 

Канцеларијом за 

младе 
 

 

 
Канцеларија 

за младе 
 

 
Одељењске 

старешине,професори из 

тима 
 

 

      

30. 
Вредновање рада 

секција 

(евалуација) 

јун школа 
 

Чланови тима 
 

 

 

 
Чланови тима: 

1. Снежана Којадиновић 
2. Ивана Мезић 
3. Ирена Микарић 
4. Верица Петровић 

5. Лидија Бојчовска 
6. Далиборка Митровић 
7. Ђурђија Брзановић, координатор 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО 

ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 
 

Број 

 

Назив и опис 

активности 

 

Циљ активности 

  

Динамика 

 и трајање 

активности  

Носиоци 

активности 

 

Исходи 

Начин 

праћења 

 

 
1. 

 
Распоређивање 

ученика у 

компаније где 

ће учити кроз 

рад/обављати 

практичну 

наставу. 

 
- омогућавање 

ученику да обавља 

практичну наставу и 

учи кроз рад; 
 
- оспособљавање 

ученика за будуће 

занимање; 
 
- унапређење 

ученикових вештина 

и способности; 

 

 

 

 
септембар 

2020. 

 
одељењске 

старешине 
 

ученици 
 

представници 

компанија 

 
- Ученик ће моћи 

да обавља 

практичну 

наставу/да учи 

кроз рад у 

компанији уз 

помоћ и подршку 

ментора; 
 
- Ученик ће бити 

оспособљен да 

извршава задатке 

у оквиру 

одбраног 

занимања, у 

складу са 

наставним 

програмом; 

 

 

 

 
Извештај 

одељењског 

старешине 
 

 

 
2. 

 
Креирање и 

потписивање 

уговора са 

послодавцима 

који организују 

учење кроз рад; 

 

 

 
3. 

 
Прикупљање 

података о 

ученицима који 

су 2019/2020. 

године 

завршили 

школовање у 

Средњој школи 

„Свилајнац“ 

 

- креирање 

извештаја о 

праћењу 

ученика;  

 

 

 

 

 

 

 
октобар 
 2020. 

 
стручни 

сарадник 
 

Тим за КВиС 

 

- Тим ће 

моћида прати 

каријерни 

развој 

ученика у 

наредном 

периоду;  

 
Извештај о 

праћењу 

ученика 

 

 
4. 

 
Анкеирање 

ученика у вези 

са 

организовањем 

реалних 

сусрета. 

- прикупљање 

података потребних 

за одабир занимања 

која ће бити 

представљена 

ученицима; 

 
Тим за КВиС 

-Тим ће на 

основу жеља и 

интересовања 

ученика 

остварити 

сарадњу и 

направити план 

посета 

стручњака. 

 
Извештај 

Тима за 

КВиС 

 
5. 
 

 
Помоћ у 

организацији 

посете Сајму 

књига  

 

- информисање 

ученика о 

каријерним 

могућностима; 

 

Тим за КВиС 
 
Тим за сл. и 

фак. акт. 

 
- ученик ће моћи 

да прикупља 

информације кроз 

сусрете са 

представницима 

света рада и 

образовања као и 

директним 

укључивањем у 

свет рада; 

Извештај 

Тима за 

слободне и 

факултативне 

активности 
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6. 

Остваривање 

сарадње са 

Тимом за 

професионалну 

оријентацију у 

основној школи 

- успостављање 

сарадње са 

Тимом; 

- унапређивање 

процеса праћења 

ученика; 

 

 

 

 

 
новембар 

2020. 

Тим за КВиС 
 

директор 

- Тим ће моћи да 

настави пружање 

помоћи 

ученицима у 

развијању 
- Тим ће моћи да 

развије мрежу 

сарадника; 

 

 
Извештај 

 

 

 
7. 

 

 

 
Сређивање 

Каријерног 

кутка 

- информисање 

ученика и 

наставника о 

различитим 

високошколским 

установама, 

компанијама и 

занимањима; 

ученици 
 
Тим за КВиС 

- ученик ће моћи 

да се редовно 

информише о 

занимањима и 

факултетима у РС 

и иностранству; 
 
- ученик 

препознаје своје 

јаке стране и 

приоритетне 

области за даљи 

лични и 

професионални 

развој; 

 

 

 
Извештај 

Тима за 

КВиС 

 
8. 

 
Радионица: 

„Како написати 

радну 

биографију“ 
 

- унапређивање 

компетенција 

ученика за 

представљање 

тржишту рада; 

 

 

 
децембар 

2020. 

Тим за КВиС - ученик ће моћи 

да самостално 

напише радну 

биографију, 

истичући своје 

квалитете и 

способности; 

 
Извештај 

 
9. 

 
Новогодишњи 

базар 

- подстицање 

ученика да 

реализују и 

учествују у 

хуманитарним 

акцијама; 

Ученички 

парламент 
Тим за КВиС 

- код ученика ће 

бити развијена 

свест о значају 

волонтерских 

акција и 

хумнитарних 

догађаја; 

Извештај УП 

 
10. 

 
Промоција 

високошколских 

установа у 

Србији и 

иностранству 

 

- пружање помоћи 

ученицима да 

одаберу будуће 

замимање; 

Децембар 

2020.-април 

2021. 

Директор 
 

Тим за КВиС 

- ученици ће 

моћи да сазнају 

информације о 

студирању и 

будућем 

запослењу; 

Извештаји 

стручног 

сарадника и 

Тима за 

КВиС 

 
11. 

 
Праћење 

мотивације и 

задовољства 

ученика и 

послодаваца 

током учења 

кроз рад 

- пружање помоћи 

ученицима у 

прилагођавању 

радном 

окружењу; 

 
јануар 2021. 

јун 2021. 

 
Ментори 

Тим за КВиС 

- ученици ће 

моћи да прате 

свој напредак и 

мотивисаност; 
 

Извештај 

ментора 

12. Радионица: 

„Мој профил-

лична 

промоција на 

друштвеним 

мрежама“ 

- упознавање 

ученика са 

предностима 

друштвених 

мрежа на 

тржишту рада и 

 
фебруар 

2021. 

Тим за КВиС - ученик ће моћи 

да истакне своје 

карактеристике, 

вештине и 

способности на 

веб платформама; 

Извештај о 

реализованој 

активности 
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сајтовима за 

запошљавање; 

 
13. 

 

 
Реални сусрети 

- информисање 

ученика и 

наставника о 

различитим 

високошколским 

установама, 

компанијама и 

занимањима; 

 
фебруар, 

март и 

април 2021. 

 

 
Тим за КВиС 

- ученик ће 

непосредно 

ступити у 

контакт са 

професионалцима 

из области за коју 

се и сам 

интересује; 
 
- Тим ће моћи да 

развије мрежу 

сарадника; 

Извештај 

Тима и 

стручног 

сарадника 

 
14. 

 
Тема за часове 

ОС: Планирање 

каријере 
 

- информисање 

ученика о  
 

март 

Одељењске 

старешине 
- ученици ће 

моћи да сазнају 

информације о 

студирању и 

будућем 

запослењу; 

Извештај 

 
15. 

 
Организација 

посете Сајму 

образовања 

- информисање 

ученика и 

наставника о 

различитим 

високошколским 

установама, 

компанијама и 

занимањима; 

 
април 

Тим за КВиС 
Тим за сл. и 

фак. Акт. 

- ученик ће моћи 

да се редовно 

информише о 

занимањима и 

факултетима у РС 

и иностранству; 
 

Извештај 

Тима за 

сободне и 

факултативне 

активности 

 

 
16. 

 

 
Индивидуални 

разговори са 

ученицима у 

циљу 

професионалне 

оријентације 

- пружање помоћи 

у одабиру 

будућег 

занимања; 

 
Током 

године 

 
Стручни 

сарадник 

- ученик ће моћи 

да препозна 

различите 

прилике за учење 

(формалне, 

неформалне, 

информалне) 

ради остваривања 

сопствених 

каријерних 

циљева 

извештај 

стручног 

сарадника 

 
17. 

 
Остваривање 

сарадње са 

родитељима у 

циљу 

презентација 

занимања 

ученицима 

- развијање мреже 

сарадника; 

 

- унапређивање 

каријерног 

вођења и 

саветовања; 

 
Током 

године 

 
Одељењске 

старешине 

 
- Тим ће моћи да 

развије мрежу 

сарадника; 

 
Извештај 

 

 
18. 

 
Остваривање 

сарадње са 

Привредном 

комором, НСЗ, 

другим 

тимовима у 

школи 

- развијање мреже 

сарадника; 

 

- унапређивање 

каријерног 

вођења и 

саветовања; 

Током 

године 
Тим за КВиС 

 
директор 

-- Тим ће моћи да 

развије мрежу 

сарадника; 
 

Извештај 
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19. 

 

 
Организација 

Отворених 

врата за ученике 

основних школа 

- развијање мреже 

сарадника; 

 

- унапређивање 

каријерног 

вођења и 

саветовања; 

 
-упознавање 

ученика са 

образовним 

профилима и  

 

 
април-мај 

2021. 

Тим за КВиС 
 

Тим за 

промоцију 

школе 

- Тим ће моћи да 

развије мрежу 

сарадника; 
 
- ученици ће 

моћи да се боље 

упознају 

образовним 

профилима; 

 

 
Извештај 

20. Извештавање о 

раду Тима за 

КВиС 

- извештавање о 

раду током 

школске године; 

- планирање 

будућих 

активности; 

август 2021. Тим за КВиС - Тим ће моћи да 

планира нове 

активности и даје 

препоруке за 

даљи рад у 

складу са 

резултатима; 

Извештај 

Чланови тима: 
1. Александра Миладиновић 
2. Ивана Мезић 
3. Гордана Марковић  
4. Бранислав Јевремовић 
5. Милан Богдановић 
6. Живомир Радосављевић 
7. Емина Ловре 
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ПЛАН ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Чланови: Сузана Јованов – координатор, Ана Рашић, Верица Петровић, Марија 

Јевремовић 

Редни 

број 

Активност Време 

реализације 
Место 

реализације 
Носилац 

активности 

1. Формирање Тима за 

професионални развој 

запослених 

 

август 

школа директор 

2. Креирање плана рада за 

2020/2021. годину 
 

септембар 

школа Тим за ПРЗ 

3. Прикупљање планова стручног 

усавршавања наставника;  
школа Тим за ПРЗ 

4. Спровођење упитника о 

потребама за стручним 

усавршавањем наставника; На 

основу резултата одабрати 

обуку; 

 

октобар 

 

Школа 

 

Тим за ПРЗ 

5. Организовање акредитоване 

обуке за наставнике 
новембар школа Тим за ПРЗ 

Реализатор 

обуке 
6. Разматрање Правилника о 

стручном усавршавању; 

предлози измена; 

фебруар школа Тим за ПРЗ 

Правник 

школе 
7. Прикупљање и проверавање 

извештаја о стручном 

усавршавању наставника. 

Јануар, јун, 

август 
школа Тим за ПРЗ 

наставници 
8. Пружање помоћи новим 

колегама у планирању стручног 

усавршавања; 

Цела 

година 
школа Тим за ПРЗ 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ TИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА  животне средине, 

безбедности и здравља ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 
Циљеви/задаци реализације програма: 
1. Укључивање ученика у додатне наставе, секције и друге слободних активности 
2. Обележавање важних датума 
3. Едукација ученика кроз предавања и трибине 
4. Промоција здравог стила живота 

Редни 

број 
Активност  Време 

реализације 
Место 

реализације 
Одговорни за 

реализацију 
Напомена   

1. Анкетирање ученика 

ради увида у 

интересовање за рад у 

секцијама и слободним 

активностима 

 
6.        6. 9. 2019. 
 

 
Кабинет 

биологије 

1. Милан 

Богдановић 
2. Сузана 

Јованов 
3. Снежана 

Којадиновић 
4. Наташа 

Наранчић  
5. Предраг 

Пантић 

  

2. Понашање ученика у 

току пандемије ковида  

Cvida-19 

л Кабинет 

биологије 
1. Милан 

Богдановић 
2. Сузана 

Јованов 
3. Снежана 

Којадиновић 
4. Наташа 

Наранчић  
5. Предраг 

Пантић 

Предавања ће  се 

одржати на 

часовима 

одељенског 

старешине, 

биологије, 

физичког 

васпитања 

 

3.  Избор врсте и облика 

слободних активности 

на основу резултата 

анкете и сходно 

условима школе 

 
10. 9. 2019. 

Кабинет 

биологије 
1. Милан 

Богдановић 
2. Сузана 

Јованов 
3. Снежана 

Којадиновић 
4. Наташа 

Наранчић  
5. Предраг 

Пантић 
 

  

4. Обележавање светског 

дана очувања озонског 

омотача 

27. 9. 2019. Кабинет 

географије 
Сузана Јованов 
Наташа 

Наранчић 

  

5. Систематски преглед 4. 10 2019. Дом 

здравлја 
Разредне 

старешине 
Здраствени 

радници 
 

6. Обележавање 

међународног дана 

заштите животне 

средине 

18. 10. 

2019. 
Кабинет 

биологије 
Наташа 

Наранчић 
Сузана Јованов 

  

       
         

7. 
 

 

Дан борбе против 

АИДС-а 
 

 

2.12. 2019. Кабинет 

биологије 
Наташа 

Наранчић  
Предраг Пантић 
 Момир 

Дамјановић 
 

Активно учешће 

ученика  
 



 

53 

 

8.  Организовање 

предавања трибина  и 

хуманитарних акција у 

сарадњи са ђачким 

парламентом 

17. 12. 

20189. 
Учионица Милан 

Богдановић 
Предраг Пантић 

  

9. Акције везане за 

превенцију болести 

зависности, 

промовисање здравог 

стила живота 

29. 01. 

2020. 
Кабинет 

биологије и 

географије 

Наташа 

Наранчић 
Сузана Јованов 
Снежана 

Којадиновић 

  

 
10. 

 

 
Обележавање светског 

дана водених станишта 

(02. 02. 2018)  
 

 
26.02.2020. 

 

Кабинет 

биологије и 

географије 

и хемује 

 

 
Наташа 

Наранчић 
Сузана Јованов 
Марија 

Јевремовић 
 

Наставници  

хемије,  

биологије и 

географије на 

својим часовима 

посветиће пажњу 

овој теми 
 

 

 

       

11. 
 

 
Акција на уређењу 

животне средине 
 

 
25. 03. 

2020. 
 

 
 Све 

просторије 

 
Укључени сви 

запослени 
 

 Сређивање 

кабинета, 

учионица, 

холова, 

библиотеке- 
 

 

      12. Обележавање светског 

дана здравља (07. 04. 

2018) 
 

25. 04. 

2020. 
 

Кавинет 

биологије 
Ученици, 

наставник  
биологије  
ипредставници 

црвеног  
крста 

Ученици 

представници 

одељења који ће 

касније пренети 

садржаје својим 

вршњацима из 

одељења 

 

      13.     Дискусија на тему: 

Злостављање у 

породици. 
 

22. 05. 2020  1. Милан 

Богдановић 
2. Сузана 

Јованов 
3. Снежана 

Којадиновић 
4. Наташа 

Наранчић  
5. Предраг 

Пантић 
 

Ученици 

представници 

одељења који ће 

касније пренети 

садржаје својим 

вршњацима из 

одељења. 

 

        

14. 
Дан еколога Србије 05.05. 2020. Кабинет 

биологије 
Ученици и 

чланови тимова. 
 Одржати 

састанак са 

ученицима, 

члановима тима, 

и размотрити 

могућности и 

идеје о 

евентуалном 

организовању 

еколошке 

секције при 

граду или школи 

и активностима 

којима би могли 

да се баве, али је 

за следећу 
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школску годину 

остављено 

прављење 

програма и 

реализација исте 

идеје. 
         

15. 
Вредновање рада 

секција (евалуација) 
 
17.06.2019 

Кабинет 

биологије 
Ученици и 

чланови тимова. 
На састанку је 

закључено да 

већина планираних 

теме ЈЕСТЕ 

одрађена. 
Чланови тима: 
1. Милан Богдановић 
2. Сузана Јованов 
3. Снежана Којадиновић 
4. Наташа Наранчић  
5. Предраг Пантић 
 
           

 Председник тима : 
           

 Наташа Наранчић 
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ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА РАЗВОЈ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ПРЕВЕНЦИЈЕ РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА И ЗАШТИТУ ОД 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

ГОДИНУ 

 

Циљеви/задаци реализације програма: 

• Направити план рада тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

• Информисање ученика о њиховим правима, облицима злостављања и 

начинима заштите; 

• Мере превенција од насиља, злостављања и занемаривања код детета; 

• Вршњачка едукација у оквиру мера превенција; 

• Извештавање наставничког већа о годишњем раду тима. 

Редни 

број 

Активност  Време 

реализације 

Место 

реализације 

Одговорни за 

реализацију 

 

1 

Извештавање тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања о свом раду на 

Наставничком већу 

Септембар Учионица Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

2 

Израда плана рада тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања(укључивање свих 

интерсних група – ученика, 

наставника, родитеља, помоћног 

особља и локалне заједнице у 

доношењу и развијању програма 

превенције) 

 

Септембар и 

октобар 

 

Учионица и 

кабинет 

инорматике 

 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања  

3 Предавање на ЧОС о врстама 

насиља и превенцији 

Септембар, 

април 

Учионица Одељењске 

старешине 

 

 

4 

 

 

Обележавање Међународног дана 

борбе против насиља над женама. 

 

 

Новембар 

 

 

школа 

Ученички 

парламент 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

 

5 

 

 

Рад тима у оквиру мера превенција 

 

Реализација превентивних 

програма, сарадња са установама 

локалне заједнице, реализација 

предавања за ученике. 

 

 

Цела година 

Учионица, 

дом 

здравља, 

Центар за 

бригу о 

породици 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Тим ШРП 

 

 

6 

 

Истраживање: Однос међу 

ученицима и однос ученика и 

 

Јануар 

 

школа 

Психолог 

Тим за заштиту 

ученика од 
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наставника; Приказ резултата на 

седници НВ. 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

7 

 

Подела едукативног материјала и 

креирање вршњачких акција у 

оквиру мера превенција 

 

Друго 

полугодиште 

 

Учионица и 

канцеларија 

за младе 

Директор и тим 

за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

8 Предавање о безбедности за 

ученике завршних разреда. 

Мај Учионица Психолог 

Представник ПС 

 

 

 

9 

 

 

Анализа и састављање извештаја о 

раду тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

 

 

Мај и јун 

 

 

 

Учионица 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања и 

актив за 

школско и 

развојно 

планирање 

 

Чланови тима: 

- Александра Миладиновић 

- Верица Петровић 

- Далиборка Митровић 

- Златко Јовановић 

- Лидија Бојчовска 

- Предраг Павићевић 

- Предраг Пантић 

- Емина Ловре, координатор 
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- План  тима за развој и реализацију програма школског спорта 

2020-2021.год. 

 
Циљ и задаци 
Циљ школског спорта јесте да разноврсним моторичким активностима, у повезаности са 
осталим васпитно-образовним подручјима допринесе свестраном развоју личности ученика, 
развоју моторичких способности, усавршавању и примени моторичких умења. 
Циљ тима: 
Побољшати материјално-техничке услове за реализацију активности школског спорта 
Повећати  број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у 
оквиру школског спорта. 
 Повећано учешће ученика на школским спортским приредбама (спортским манифестацијама и 
спортским такмичењима. 
Подстакнуто значајније укључивање јединице локалне самоуправеу реализацију и унапређење 
школског спорта. 
Унапређење медијског праћења и промоција школског спорта у циљу неговања културе 
спортског  
понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским 
теренима и поред њих. 
Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности. 
 
 
Задаци 
1/ Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним 
условима живота и рада; 
2/ Формирање морално-вољних квалитета личности; 
3/ Промовисање позитивних социјалних интеракција; 
4/ Развијање креативности; 
5/ Развијање позитивне слике о себи 
6/ Оспособљавање за самостално вежбање и усмеравање надарених ученика за бављење 
спортом 
 Програм Школског спорта реализоваће се у складу са календаром општинских и градских 
такмичења, у недељи пре њихових термина. 
Месец 
 

Дефинисање рада Носилац посла Циљ и задаци 

Септембар Сређивање спортских и школских терена. 
Формирање школских спортских 

секција(рукомет,одбојка,фудбал,кошарка, 
атлетика). 

Првенство школе у малом фудбалу за дечаке и 

девојчице. 

                                                                                                            

Проф.Далиборка 

Митровић                                                                                                               

Проф.Златко 

Јовановић 

Проф.Гордана 

Марковић 

Проф.Предраг 

Павићевић 

 

Правилно држање 

тела, унапређење 

природних облика 

кретања, унапр. 
моторичких спос., 

гипкости, снаге и 

издржљивости 
Социјализација, 

унапређење 
моторичких 

способности, 

прецизности и 

издржљивости 

Октобар Припрема атлетске секције за општински и 

међуопштински крос. 
Школско такмичење у рукомету и тенису. 
Формирање и рад гимнастичке секције. 

 

Новембар Рад са школским спортским екипама за 

окружна такмичења. 
Учешће спортских екипа на окружним 

такмичењима. 

 Стицање навика о 

здравом начину 

живота и очувању 

здравља и 
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Децембар Првенство школе у одбојци.  природне средине, 

као и примена 

стечених знања 
Усавршавање    

осн. физичких 

својстава: снаге, 

брзине, гипкости, 

издржљивости, 

спретности и 

окретности 

Јануар Рад са  школским спортским екипама;   
Учешће спортских екипа на окружним 

такмичењима 

 

Фебруар Рад са школским спортским екипама. 
Учешће спортских екипа на окружним 

такмичењима 

 

Март Првенство школе у баскету. 
Учешће спортских екипа на окружним и 

међуокружним такмичењима 

 

Април Рад са  школским спортским екипама.   
Учешће спортских екипа на окружним 

такмичењима 

 

Мај Крос РТС-а 
Учешће спортских екипа на окружним 

такмичењима 

 

Јун Школско такмичење у стоном тенису. 
Активности у природи. 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА РАЗВОЈ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА 

ПОРОДИЦОМ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 
Циљеви/задаци реализације програма: 

1. ЦИЉ: 

- Подржавање и подстицање развоја ученика 

- Развијање партнерских односа између школе, породице и ученика 

- Јачање родитељске компетенције, посебно у областима процеса васпитања и 

превенције негативних појава 

- Јачање свести породице о значају превенције у борби са ковидом19 

 ЗАДАЦИ :  

• информисање родитеља о њиховим правима и обавезама, те начинима укључивања у рад 

Школе, 

• задовољавање потреба породице и њених циљева, 

• едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и 

образовања, 

• развијање партнерског деловања породице и школе у  образовању и васпитању ученика, 

• обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и Школе, 

• остваривање позитивне  интеракције  наставник- родитељ, 

• обезбеђивање информисаности  родитеља  о променама у образовању  које се остварују у 

школи и код ученика, као и о свим дешавањима у животу Школе. 

•  информисаност  родитеља  о тренутном стању и мерама које се предузимају у борби против 

ковида19 и сарадња породице и Школе 

 

 

 
Редни 

број 
Активност  Време 

реализације 
Место 

реализације 
Одговорни за 

реализацију 
Напомена  

1 Индивидуални разговори –

информације о условима, 

понашању ученика у 

породици, школи, као и о 

успеху и напредовању. 

Сваке 

недеље 

један 

термин 

Школа Наставници  

2 Отворена врата: 
размена информација о 

понашању и напредовању 

ученика 

Сваког 

првог петка 

у месецу 

(од октобра 

до маја) 

Школа Наставници, 

директор 
 

3 Одељењски родитељски 

састанци: упознавање са 

НПП, уџбеницима, 

наставницима, облицима и 

методама рада, правилима 

понашања у школи 

Септембар, 

новембар, 

јануар, 

април и јун 

Учионица Одељењске 

старешине 
 

4 Учешће родитеља у Савету 

родитеља; избор 

одељењских представника, 

редовно извештавање 

представника Савета 

родитеља на родитељским 

Током 

школске 

године 

Школа Чланови Савета 

родитеља, 

представници 

одељења у 

Савету родитеља 
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састанцима о темама  

Савета родитеља 
5 Учешће родитеља у 

Школском одбору  
У току 

школске 

године 

Школа  Чланови 

школског одбора 
 

6 Саветодавни састанци код 

директора  
Школе по потреби 

родитеља, ученика или 

наставника 

По потреби Канцеларија 

директора 
Директор, 

наставници 
 

7 Социјалне активности: 

дружење у школи, 

прославе, годишњице, 

излети 

По 

договору 
По 

договору 
Наставници, 

ученици 
 

8 Укључивање породице и 

школе у борбу против 

насиља, злостављања и 

занемаривања деце 

Током 

школске 

године 

Школа Наставници и 

родитељи 
 

9 Укључивање породице у 

промовисање здравог 

начина живота (спортске 

активности) 

Октобар  Школски 

терени 
Одељењске 

старешине 
 

10 Заједнички састанак малих 

група ученика и родитеља 

са наставницима ради 

размене информација о 

узроцима неуспеха или 

проблема (породица и 

школа) 
 

Током 

школске 

године 

Учионица Наставници, 

ученици и 

родитељи 

 

11 Помоћ у акцијама школе Током 

школске 

године 

Школа Савет родитеља  

12 Учешће у раду тимова у 

Школи 
По 

распореду 

активности 

Школа Чланови тимова  

13 Укључивање породице у 

борбу против болести 

зависности 

Током 

школске 

године 

Школа Одељењске 

старешине 
 

14 Укључивање породице у 

хуманитарне акције 
Септембар 

и март 
Школа, 

Црвени крст 
Тим за развој и 

реализацију 

програма 

сарадње са 

породицом 

 

 

 
Датум предаје: 30.8.2018. 
Чланови тима: 
Емина Ловре 

Ирена Микарић  

Наташа Наранчић 

Милка Шевић 
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6. ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА Тима за развој и реализацију 

програма сарадње са локалном заједницом  ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ 

 

Циљеви/задаци реализације програма: 

1.Успостављање сарадње са привредним,културним и јавним установама у циљу организације 

разноврсних активности у школи и ван ње 

2.Подршка развоју културе 

3.Подршка развоју спорта 

 

Редни 

број 

Активност  Време 

реализације 

Место 

реализације 

Одговорни за реализацију Напомена  

1. Коришћење библиотеке, 

учествовање на 

конкурсима,манифестацијама 

  Ресавска библиотека, 

наставници српског језика 

 

2. Позоришне представе, 

филмске пројекције, 

приредбе 

  Центар за културу, наставници 

задужени за одговарајуће 

секције 

 

3. Посете и реализације часова 

из појединих предмета 

  Природњачки центар, 

наставници 

 

4. Обележавање значајних 

годишњица из националне и 

локалне историје са 

акцентом на стогодишњицу 

завршетка Великог рата 

  Удружење ратних 

добровољаца,њихових 

потомака и поштовалаца 

1912-1918 “Стеван 

Синђелић”, наставник историје 

 

5. Систематски и стоматолошки 

прегледи ученика и 

наставника,тематска 

предавања 

  Дом здравља Ресава 

Свилајнац, 

директор,одељењске старешине 

 

6. Пружање подршке 

ученицима са породичним 

проблемима 

  Центар за социјални рад, 

директор,тим за сарадњу са 

породицом 

 

7. Добровољно давање крви, 

хуманитарне акције 

  Црвени крст, директор  

8. Екскурзије,манифестације са 

великим бројем 

ученика,завршно школовање 

матураната,тематска 

предавања и обука 

  МУП, директор  

9. Предавања о болестима 

зависности и здравом начину 

живота 

  Канцеларија за 

младе,ученички парламент 

 

10. Информисање о 

активностима у школи, 

промоција школе 

  Средства јавног 

информисања,директор 

 

11. Реализација часова физичког 

васпитања у спортској хали, 

коришћење градског базена  

  Комунално јавно предузеће 

“Морава”,директор,наставници 

физичког васпитања 

 

 

Чланови тима: 

•  Ивица Васић 

• Невена Ђиновић 

• Живомир Радосављевић 

• Далиборка Митровић 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА  ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ 

УЧЕНИЦИМА  ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
 

Циљеви/задаци реализације програма: 
6. Идентификовање осетљивих група међу ученицима и наставницима, пружање материјалне 

помоћи у виду уџбеника, свезака ученицима из осетљивих група 

7. Пружање помоћи ученицима у раду на даљину – онлајн (успостављање контакта са 

ученицима који нису у могућности да прате рад на даљину,обавештавање наставника и 

организовање слања штампаног материјала 

8. Идентификовање ученика са лошим успехом, рад са њима и пружање помоћи/ анализа 

резултата успеха на тромесечју шк.2020/2021, позивање родитеља, иницијација разговора 

ученика са предметним професорима 

9.  Идентификовање надарених ученика/ рад са њима и пружање помоћи у обезбеђивању 

додатне литературе, информатичка подршка, обезбеђивање средстава за рад 

10. Информисање педагошког колегијума, наставничког већа, директора школе о обављеним 

активностима  

Редни 

број 
Активност  Време 

реализације 
Место 

реализације 
Одговорни за 

реализацију 
Напомена  

1 Идентификовање 

осетљивих група међу 

ученицима и 

наставницима  

септембар  СШ 

„Свилајнац“ 
Тим за додатну 

подршку  

ученицима, 

предметни 

наставници 

 

2 Пружање помоћи 

ученицима у раду на 

даљину- онлајн 

септембар-јун СШ 

„Свилајнац“ 
Тим за додатну 

подршку  

ученицима, 

предметни 

наставници 

 

3 Идентификовање ученика 

са лошим успехом 
октобар 2019- 

јун 2020 
СШ 

„Свилајнац“ 
Тим за додатну 

подршку  

ученицима, 

одељенске 

старешине 

 

4 Идентификовање 

надарених ученика 
октобар 2019- 

јун 2020 
СШ 

„Свилајнац“ 
Тим за додатну 

подршку  

ученицима 

 

5 Информисање органа 

школе 
континуирано СШ 

„Свилајнац“ 
Тим за додатну 

подршку  

ученицима 

 

 
Чланови тима:  Којадиновић Снежана,Емина Ловре, Александра Миладиновић,  Јевремовић Бранислав, 

Никола Младеновић,  Мезић Ивана 
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План активности тима за додатну подршку ученицима за школску 

2020/2021 годину 
СЕПТЕМБАР: 

• Идентификовање ученика из осетљивих група, разговор са њима, пружање 

материјалне помоћи у виду књига, свезака, часописа, литературе 

• Пружање помоћи ученицима у раду на даљину – онлајн (успостављање контакта са 

ученицима који нису у могућности да прате рад на даљину,обавештавање наставника 

и организовање слања штампаног материјала 

• Идентификовање надарених ученика, одређивање степена, тј. нивоа на коме ће се 

радити са њима у оквиру редовне или ваннаставне активности, 

Редовна настава: коришћење додатне литературе, самосталан истраживачки рад, рад 

са ментором (пружити додатну подршку у сарадњи са наставницима) 

Ваннаставне активности: слободне активности, додатна настава из одређеног 

предмета, истраживачке станице, тј. Кампови (пружити додатну подршку у сарадњи са 

наставницима) 

• Израда плана рада за идентификоване ученике  

ОКТОБАР- ЈУН 
- Праћење рада и резултата ученика из осетљивих група и мотивисање 

охрабривањем, похвалама на седници Наставничког већа 

- Праћење рада и резултата надарених ученика и мотивисање кроз добијање 

повластица (карте за базен), јавно похваљивање на седници Наставничког већа, 

учешће на Сајму образовања 

- Пружање помоћи ученицима у раду на даљину – онлајн (успостављање контакта са 

ученицима који нису у могућности да прате рад на даљину,обавештавање наставника 

и организовање слања штампаног материјала 

НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 

• Уочавање проблема лошег успеха ученика на тромесечју школске 2020/2021 године  

• Разговор са ученицима са лошим успехом, повезивање предметних наставника са 

ученицима, родитељима, сарадња са Центром за социјални рад у циљу пружања додатне 

подршке 

• Уочавање надарене деце на тромесечју школске 2020/2021 године 

• Пружање помоћи ученицима у раду на даљину – онлајн (успостављање контакта са 

ученицима који нису у могућности да прате рад на даљину,обавештавање наставника и 

организовање слања штампаног материјала 

• Пружање додатне подршке надареној деци у виду техничке, информатичке помоћи, 

додатне литературе и укључивање у школске активности, тимове тј. секције 

• Информисање орана школе 

ЈАНУАР – МАЈ 
8. Праћење рада и резултата ученика са  лошим  успехом на  полугодишту школске 2020/2021 

године , као и на трећем тромесечју 

9. Пружање додатне подршке ученицима такмичарима (школско, општинско, окружно, 

републичко) кроз обезбеђивање додатне литературе, средстава за рад 
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10. Пружање помоћи ученицима у раду на даљину – онлајн (успостављање контакта са 

ученицима који нису у могућности да прате рад на даљину,обавештавање наставника и 

организовање слања штампаног материјала 

МАЈ – ЈУН 
7. Пружање додатне подршке ученицима који се упућују на разредне и поправне испите у 

виду обезбеђивања литературе, повезивања са предметним професорима 

8. Пружање помоћи ученицима у раду на даљину – онлајн (успостављање контакта са 

ученицима који нису у могућности да прате рад на даљину,обавештавање наставника и 

организовање слања штампаног материјала 

9. Информисање органа школе 

10. Евалуација рада тима за додатну подршку ученицима 
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11. План Тима за безбедност и здравље на раду: 

Чланови: Никола Младеновић – координатор, Предраг Пантић, Далиборка Митровић, Милан 

Богдановић, Александра Миладиновић, Зоран Миленковић 
Активност: Време реализације Носилац активности 

Разговор на тему безбедности 

ученика 
Септембар 2020- мај 2021. Директор, савет родитеља, 

ученички парламент, 

Одељењски старешина 

Израда упитника на тему 

безбедности 
Октобар-новембар 2020 психолог 

Решавање проблема означених 

упитником 
До краја године директор 

Предавања овлашћеног 

полицајца на тему Упознавање 

са радом полицијске службе 

новембар директор  

Предавања овлашћеног 

полицајца на тему Безбедност 

ученика 

Март-април директор 

Предавања овлашћеног 

полицајца на тему Ванредне 

ситуације и како се понашати у 

њима 

Март-април  директор 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 
 

Ц и љ :  
Придоносити сталном побољшању квалитета школе и постићи образовне циљеве 
које следи свака школа унутар оквира постављених националних стандарда. 
Креирати и одржавати репутацију пожељне школе, свих профила. 
 
Ч л а н о в и  т и м а :  
• Ивана Мезић 

• Ана Рашић 

• Емина Ловре 

• Милка Шевић 

• Никола Младеновић 

• Слађана Стојановић, директор 

• Невена Ђиновић 

• Јелена Савић, координатор 
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Редни 
број 

Активности 
Време 

реализације 
Одговорни за 
реализацију 

Напомена  

1 
Конституисање новог 

тима за самовредновање 

и вредновање рада школе 
Септембар Сви чланови  

2 
 

Одабир области и 

показатеља који ће бити 

обухваћени планом 

побољшања  

Септембар сви чланови  
на основу претходних и 

извештаја са екстерног 

вредновања 

3 
Израда оперативног 

плана рада тима за 

самовредновање  
Септембар  

Подела задужења у оквиру 

тима:  
 припрема материјала, 

сакупљање информација, 

обрада података, 

дефинисање потребних 

средстава за рад 

4 

Упознавање Н.В , Савета 

родитеља, ШО и Ђачки 

парламент са планом 

самовредновања за 

текућу годину 

Септембар 
Координатор 
или директор 

 

5 
Припрема материјала, 

сакупљање информација, 

обрада података 

Октобар - 
фебруар 

Сви чланови 
по акционом 

плану 

Периодично 
међусобно 

извештавање 

6 

Процена нивоа 

остварености одређеног 

показатеља /кључне 

области 

Фебруар Сви чланови 
Подела задужења 

према акционом плану 

7 

Писање извештаја и 

извештавање свих 

интересних група и 

формулисање препорука 

Фебруар 
Према 
акционом 
плану 

Н.В, ШО, Савет 
родитеља, Ђачки 

парламент 

8 
Праћење остварености 

препорука Март - мај Сви чланови   

9 
Извештавње свих 

интересних група   
Н.В, ШО, Савет 

родитеља, Ђачки 
парламент 
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ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА 

 

Чланови тима: Александра Миладиновић, Верица Петровић, Ирена Микарић, Снежана Којадиновић, 

Емина Ловре (координатор) 
 

Општи циљ: унапређивање квалитета живота деце / ученика са потешкоћама 
Специфични циљеви: 

1. Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи 
2. Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама 
 

 

Задаци тима за инклузивно образовање 

 
1. Доношење плана и програма рада  
2. Организовање активности на основу програма 
3. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и потреба за додатном 

подршком 
4. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, евалуација 
5. Вредновање остварености и квалитета програма рада  
6. Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика 
7. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју 
8. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју 
9. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног усавршавања наставника 
 

 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА ВРЕМЕ 

Анализа реализације програма за 

инклузивно образовање и рада тима за 

претходну школску годину 

СТИО Евиденција тима, 

извештаји 
 август 

Израда плана и програма рада тима за 

школску 2020/2021. годину 
СТИО Евиденција, план рада  

 

 

 

 

 

 

 
септембар 
 

Упознавање Н.В, Савета родитеља и 

Ученичког парламента са програмом рада 

за текућу школску годину 

 
СТИО 

Записник са Н.В, Савета 

Родитеља, У.П 

Пружање помоћи ученицима у 

прибављању уџбеника и организовању 

превоза; 

СТИО 
Одељењски 

старешина 
родитељи 

Записници, евиденција 

Анализа актуелне школске ситуације: на 

почетку и на крају школске године: 
-број ученика којима је потребна додатна 

подршка и врста додатне подршке 

СТИО 
 

Одељењске 

старешине 

 
Чек листе, база података, 

евиденције 

Пријем родитеља ученика којима је 

потребна додатна подршка; прикупљање 

података о ученицима; прибављање 

сагласности за преузимање 

документације; 

психолог 
 

одељењски 

старешина 

Интервју 
 
евиденција 

Сарадња са ОШ које су идентификовани 

ученици похађали; преузимање 

документације; 

психолог документација 

Формирање тимова за додатну подршку 

ученицима; 
СТИО 

 
Предметни 

наставници 

записник  

 

 

 

 
Октобар 
 

Обука/приручник за наставнике 
Како креирати индивидуални образовни 

план 

 
психолог 

 
Презентација, документ 

Формирање базе податаке: СТИО  
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-број деце са сметњама у развоју 
-Редовно ажурирање базе 

 
психолог 

Сагледавање потреба за израдом и 

применом ИО у првом и по потреби и 

осталим разредима 
 

СТИО, Одељењске 

старешине 
Опсервација ученика, 

процене наставника 
Септембар-

октобар 

Унапређивање програма-планирање 

наставе у складу са могућностима ученика 
Тим за ШРТ, Тим за 

Самовредновање,  

СТИО 

Планови, Евиденције, 

извештаји, продукти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године 
 

Пружање додатне подршке ученицима СТио 
 Наставници 

Евиденције, 

извештаји,педагошки 

досије 
Праћење напредовања ученика Наставници, 

психолог 
Евиденције, 

извештаји,педагошки 

досије 
Сарадња са наставницима при 

конципирању ИОП-а, праћење 

реализације, евалуација  

СТИО, 
Тим за 

професионални 

развој запослених; 

Наставници 

Евиденције, извештаји, 

педагошки досије 

Организовање и реализација активности о 

инклузивном образовању 
СТИО Продукти, фотографије, 

извештаји 
Јачање међуресорске сарадње 

-унапредити сарадњу са другим ОВ 

институцијама по питању инклузивног 

образовања 

СТИО, Директор Извештаји, евиденције 

Јачање професионалних компетенција 

наставника путем: 
-предавања 
-саветодавно 
-упућивањем на стручну литературу 

СТИО Извештаји, евиденције 

Анализа рада тима и реализације 

програма, вредновање резултата рада 
СТИО Извештаји, евиденције Јануар, јун 

Евалуација програма и предлог за израду 

програма за наредну школску годину 
СТИО Извештаји, евиденције август 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ,, ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА“ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
 

Циљеви/задаци реализације програма: 
1. Доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији. 
2. Учествује у изради школског програма. 
3. Израђује пројекте који су у вези са школским програмом. 
4. Прати реализацију школског програма. 
... 

Редни 

број 
Активност  Време 

реализације 
Место 

реализације 
Одговорни за 

реализацију 
Напомена  

 
1 

Израда и усвајање Плана 

рада Стручног актива за 

развој школског 
програма за наредну 

школску годину 

Септембар Кабинет 

Физике 
Никола 

Младеновић 
 

2 Увид у квалитет Годишњих 

планова рада за наредну 

школску годину. 
Увид у квалитет месечних 

планова рада за септембар 

Септембар Кабинет 

Физике 
Никола 

Младеновић 
 

 

 
3 

Помоћ око израде 

материјала које припремају 

стручна већа ради 
информисања родитеља о 

садржају и начину 

спровођења Школског 
програма и Годишњег 

плана рада школе 

 
Септембар 

Кабинет 

Физике 
Никола 

Младеновић 
 

4 Подела задатака у оквиру 

Актива за сваког члана 
Септембар Кабинет 

Физике 
Никола 

Младеновић 
 

      

      

 
Чланови тима: 
1. Никола Младеновић 
2. Предраг Пантић 
3. Ратомир Савић 
4. Снежана Тодоровић 
5. Бојана Богићевић 
6. Никола Кецман 
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ПЛАН РАДА ТИМА  ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ, ПРОЈЕКТНУ 

НАСТАВУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
Чланови тима:  

Верица Петровић, координатор; Александра Миладиновић, Валерија Васић, Зоран Милошевић, 

Наташа Наранчић, Бојана Богићевић, Јелена Савић, Милка Шевић, Ратомир Савић, Снежана 

Којадиновић, Невена Ђиновић, Предраг Пантић 

Садржај рада Носиоци 

активности 
Начин 
реализације 

Циљна група 

(са ким се 

ради) 

Критеријум  

успешности 

за план 
Време 

реализације 
Планиране активности 

Септембар Састанак тима  Чланови 

тима 
Стастанк тима Чланови тима Записник са 

састанка тима 
Израда плана рада Тима  Чланови 

тима 
Стастанк тима Чланови тима Записник са 

састанка тима 
Подела задужења 

члановима тима 
Координатор Стастанк тима Чланови тима Записник са 

састанка тима 
Усаглашавање предлога 

израде плана тима 
Чланови 

тима 
Стастанк тима Чланови тима Записник са 

састанка тима 
Током године Континуирано праћење 

пројекта који се појављују 

на интернету и за које је 

добијена информација од 

других извора и процена 

могућности аплицирања 

Чланови 

тима 
Договор на 

нивоу тима 
Лица кја 

објављују 

конкурс 

Записник са 

састанка Тима 

Аплицирање пројекта који 

је процењен као изводљив 
Чланови 

тима 
Рализација на 

нивоу тима 
Лица која 

објављују 

конкурс 

Документација 

израде пројекта 

Дефинисање 

предузетништва и 

предузетника 

Чланови 

тима 
Рализација на 

нивоу тима 
Лица која 

објављују 

конкурс 

Записник са 

састанка Тима 

Креативност и 

иновативност 
Чланови 

тима 
Рализација на 

нивоу тима 
Лица која 

објављују 

конкурс 

Записник са 

састанка Тима 

Тим и тимски рад Чланови 

тима 
Рализација на 

нивоу тима 
Лица која 

објављују 

конкурс 

Записник са 

састанка Тима 

Извори финансирања 

предузетнчког подухвата 
Чланови 

тима 
Рализација на 

нивоу тима 
Лица која 

објављују 

конкурс 

Записник са 

састанка Тима 

Савремено пословање Чланови 

тима 
Рализација на 

нивоу тима 
Лица која 

објављују 

конкурс 

Записник са 

састанка Тима 

 Реализација пројектне 

наставе и предузетничких 

подухвата 

Чланови 

тима 
Рализација на 

нивоу тима 
Лица која 

објављују 

конкурс 

Документација 

израде пројекта 

 Анализа пројектне наставе 

и предузетништва, израда 

извештаја  

Чланови 

тима 
Рализација на 

нивоу тима 
Лица која 

објављују 

конкурс 

Документација 

израде пројекта 

https://skolasvilajnac.edu.rs/nastavnici/timovi-u-skoli/#1536244368920-513021be-50c3
https://skolasvilajnac.edu.rs/nastavnici/timovi-u-skoli/#1536244368920-513021be-50c3
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ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

за школску 2020/21. годину 

 

Активност Време 

реализације 

Носилац 

активности 

Начин праћења 

Конституисање Актива за развојно 

планирање; креирање плана рада; 

 

 

 

септембар 

директор 

актив 

Записник 

План рада 

 

Израда и усвајање ШРП-а за 

период 2020-2023. год. Израда 

Акционог плана; 

актив 

директор 

Савет 

родитеља 

ШО 

 

 

Усвојен документ 

Представљање ШРП-а 

Наставничком већу 

октобар/новембар Секретар 

 

Записник 

Провера остварености 

испланираних активности из 

Акционог плана 

новембар/децембар  

Актив 

 

записник 

Полугодишња анализа рада Актива јануар/фебруар Актив Извештај 

Провера остварености 

испланираних активности из 

Акционог плана 

 

Април/мај 

 

Актив 

 

Записник 

Извештавање о догађајима у школи 

(сајт, друштвене мреже, огласна 

табла) 

Промовисање рада школе и 

постигнућа ученика и наставника. 

 

 

током године 

 

 

Тим за 

интернет 

презентацију 

Фотографије и 

објаве на 

друштвеним 

мрежама и сајту 

Израда и анализа  Извештаја о 

реализацији Акционог плана, 

анализа Извештаја о реализацији 

самовредновања школе и израда 

акционог плана Школског 

развојног плана за следећу 

школску годину 

 

 

јун, август 2021. 

 

 

Актив 

Извештај о раду за 

2020/21. 

 

Акциони план за 

2021/22. 

 

Александра Миладиновић, координатор 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ТИМА ЗА КВАЛТЕТ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/21. ГОДИНУ 
Циљеви/задаци реализације програма: 

• Дефинисање пословника, организационе шеме, процедура и процеса система 

управљања квалитетом Школе; 

• Дефинисање процедура координације и међусобне сарадње школских тимова; 

• Усклађивање аката Школе и дугорочних програма већа и тимова Школе са (1) 

Правилником о стандардима квалитета рада установе (Сл. гласник 14/2018), (2) 

Извештајем о спољашњем вредновању Школе, (3) Школским развојним планом и 

(4) Школским програмом; 

•  Очување и унапређење квалитета рада и подстицаји за будући развој Школе.  

Редни 

број 
Активност  Време 

реализације 
Место 

реализације 
Одговорни за реализацију 

1 Конституисање тима 
Усвајање Плана 2020/21. 
Покретање активности на изради 

дугорочног програма и акционог плана 

септембар 2020. канцеларија 

директора 
координатор Тима 

2 Усвајање Програма тима за квалитет 2020 

– 2023. 
новембар 2020. канцеларија 

директора 
координатор Тима 

3 Покретање хитних активности у вези са 

кровним документима (1-4) 
децембар 2020. канцеларија 

директора 
директор Школе 

4 Усвајање акционог плана за 2021. фебруар 2021. канцеларија 

директора 
координатор Тима 

5 Усвајање система управљања квалитетом 

Школе 
мај 2021. канцеларија 

директора 
предс. Школског одб. 

6 Усвајање годишњег Извештаја о раду 

тима за квалитет 
јун 2021. канцеларија 

директора 
координатор Тима 

Чланови тима: 

• Ивица Васић 

• Александра Миладиновић 

• Зоран Милошевић 

• Гордана Марковић 

• Јелена Савић 

• Лидија Бојчовска 

• Невена Ђиновић 

• Ратомир Савић, координатор 

+ представник ШО и ученика 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН ЈЕДНОСМЕНСКОГ ОБОГАЋЕНОГ РАДА 
 

 

Месец Назив 

активности 

Област/тема Исходи 

Ученик ће моћи да: 

Начин праћења 

реализације 

 

 

 

 

 

 

 

септембар 

 

Школа цртања 

и сликања 

Врсте уметности. 

Увод у основе 

ликовних 

уметности. 

• Упознаје се са врстама 

уметности и основним 

ликовним елементима 

• Истражују лична 

интересовања  

 

 

 

 

 

 

• дневна 

припрема 

• извештај 

• фотографије 

• евиденциони 

лист 

• есДневник 

• обрасци за 

евалуацију и 

рефлексије 

• продукти рада 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

Омладински 

бриџ клуб 

 

 

 

 

Особине 

такмичарског 

бриџа, реквизити 

и основна 

правила 

▪ идентификује елементе 

мисаоне игре, такмичарског 

спорта, тимског духа и фер-

плеја у бриџу 

▪ именује реквизите за игру, 

боје и карте у свакој боји, 

као и њихове ознаке 

▪ наведе основна правила и 

примени их у току 

симулација различитих 

ситуација у игри 

▪ понови поступке 

распоређивања за столом,  

мешања и поделе карата, 

као и одигравања у адутској 

игри 

▪ прихвати кодекс понашања 

и фер-плеја 

▪ формира однос уважавања 

партнера у игри 

 

 

Подршка 

развоју 

личности 

ученика 

 

 

Учење учења 

▪ користи различите технике 

за учење градива 

▪ конструктивније планира и 

користи време 

▪ разуме значај учења у групи 

и учествује у тимском раду 

▪ креативно приступа 

процесу учења 

▪ препозна недостатак 

мотивације за учење и 

правовремено реагује 

 

 

 

Редакција 

школског 

гласила 

 

 

 

Основе 

новинарства. 

 

▪ Разликује елементарне 

појмове и термине у 

новинарству 

▪ Разуме значај тимског рада 

▪ Прави разлику у значају 

информација 

▪ Разликује врсте, својства и 

могућности коришћења 

различитих ликовних 

техника и материјала 

 



 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

Школа цртања 

и сликања 

 

 

 

Основе цртања и 

сликања 

• Упознају се са 

материјалима потребним за 

цртање и сликање 

• Упознају се са различитим 

подлогама 

• Стицање знања о врстама, 

својствима и могућностима 

коришћења различитих 

ликовних техника и 

материјала 

•  

 

 

 

 

Омладински 

бриџ клуб 

 

 

 

 

Ток лицитације, 

правила 

одигравања и 

обрачун 

▪ дефинише све речи језика 

лицитације 

▪ примени језик лицитације у 

комуникацији са партнером 

▪ понови правилан редослед 

поступака током 

одигравања 

▪ прихвата одлуке партнера у 

духу сарадње или, по 

потреби, сам брзо доноси 

одлуке 

▪ наведе вредности којима се 

бодује исход одигране 

поделе 

▪ рачуна резултат у 

конкретним примерима 

одигравања 

▪  

▪ дневна 

припрема 

▪ извештај 

▪ фотографије 

▪ евиденциони 

лист 

▪ есДневник 

▪ обрасци за 

евалуацију и 

рефлексије 

▪ продукти рада 

ученика 

 

 

 

Подршка 

развоју 

личности 

ученика 

 

 

 

Ко сам ја? 

• разуме појмове идентитета, 

самопоштовања и слике о 

себи 

• упозна и прихвати 

различитости 

• развија самопоштовање 

• боље разуме своја 

интересовања и потребе 

• боље разуме потребе 

других људи и уважава 

њихове потребе 

• развија креативност и 

креативно приступа 

решавању проблема 

•  

 

Редакција 

школског 

гласила 

 

Текст  

 

11.  Дефинише карактеристике 

новинског чланка, 

препознаје и разликује 

његове основне елементе 

12. Изражава став о одабраним 

темама 

13. Дефинише разлике доброг 

и лошег текста 

 

 

 

 

 

 

 - Стицање функционалних 
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новембар 

 

Школа цртања 

и сликања 

 

Цртање и 

сликање 

(Копија по 

старом мајстору) 

знања из уметничког 

наслеђа 

-  Формирање свести о 

значају очувања светског и 

националног уметничког 

наслеђа 

- Развијање креативности 

 

 

 

 

- дневна 

припрема 

- извештај 

- фотографије 

- евиденциони 

лист 

- есДневник 

- обрасци за 

евалуацију и 

рефлексије 

- продукти 

рада 

ученика 

 

 

 

Омладински 

бриџ клуб 

 

 

Појмовник. Снага 

руке - онерски и 

дистрибутивни 

поени 

• утврди појмовник бриџа 

• анализира снаге и слабости 

руке 

• доведе у везу резултате 

анализе и донесе одлуку 

• током комуникације кроз 

лицитацију критички 

разматра претходне 

закључке и по потреби 

прилагођава процену руке и 

сопствену одлуку 

 

 

Подршка 

развоју 

личности 

ученика 

 

Насиље није 

решење 

• препозна различите облике 

насиља 

• препознаје учеснике у 

насиљу 

• правовремено реагује када 

се нађе у ситуацији насиља 

• активно заговара ненасилно 

решавање проблема 

• адекватно реагује на насиље 

 

 

 

 

 

Редакција 

школског 

гласила 

 

 

 

 

Текст  

4. Осмисли оригинални 

новински текст  

5. Истражује и дефинише 

сопствена интересовања, 

као и интересовања 

читалаца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

децембар 

 

 

Школа цртања 

и сликања 

 

 

Вајање  

(Материјали) 

• Развија способност 

моделовања 

• Упознаје се са различитим 

материјалима 

•  Користи ликовне елементе 

у самосталном ликовном 

изражавању и стварању 

•  Развијање креативности 

 

 

 

 

 

 

 

 

• дневна припрема 

• извештај 

• фотографије 

• евиденциони лист 

• есДневник 

• обрасци за 

евалуацију и 

рефлексије 

• продукти рада 

 

 

Омладински 

бриџ клуб 

 

 

SAYC систем 

лицитације - 

отварање 

• дефинише карактеристике 

система и критеријуме при 

отварању 

• примени процену снаге 

руке и правила система 
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лицитације на отварање 

лицитације 

• прави разлику у нијансама 

изабраног система 

лицитације 

 

 

ученика 

 

 

 

 

 

Подршка 

развоју 

личности 

ученика 

 

 

Моје боље ја у 

2021. години 

• разуме појам одлучивања; 

• лакше и брже доноси 

одлуке; 

• буде мотивисан да мења 

негативне навике; 

• да тежи ка остваривању 

сложенијих циљева 

• да самостално приступа 

решавању проблема 

• да поставља себи циљеве у 

учењу 

 

 

 

 

Редакција 

школског 

гласила 

 

 

Илустрација 

- Научи основе илустрације 

аналогно и дигитално 

- Схвати значај илустрације, 

моћ и поруку 

- Прави разлику у стиловима  

- Развија способност 

креативног размишљања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јануар 

 

 

 

Школа цртања 

и сликања 

 

 

 

Уметност данас 

(Увод) 

 

▪ Разликује елементарне 

појмове и термине у 

ликовној уметности. 

▪ Изражава став о одабраним 

ликовним делима 

▪ Изражава своје ставове, 

доживљаје и емоције 

креативно користећи 

ликовни језик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• дневна 

припрема 

• извештај 

• фотографије 

• евиденциони 

лист 

• есДневник 

• обрасци за 

евалуацију и 

рефлексије 

• продукти рада 

ученика 

 

 

 

 

Омладински 

бриџ клуб 

 

 

Формирање 

такмичарских 

парова. 

Лицитација 

након отвора на 

нивоу 1. Прва 

одигравања 

задатих подела 

• дефинише критеријуме за 

наставак лицитације 

• примени процену снаге 

руке и правила система 

лицитације на подршку 

партнеру након отвора 

• прави разлику у нијансама 

изабраног система 

лицитације 

• комуницира кодирано о 

снази руке са партнером  

• развије план одигравања 

контракта или план 

противигре на 

елементарном нивоу 
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Подршка 

развоју 

личности 

ученика 

 

 

 

Психоактивне 

супстанце 

• именује категорије и врсте 

ПАС 

• разуме значај превенције 

употребе ПАС 

• распознаје последице 

дугогодишње употребе 

ПАС 

• разуме појам вршњачког 

притиска  

• правилно реагује када 

примети да ПАС користи 

њему блиска особа 

 

 

 

 

 

Редакција 

школског 

гласила 

 

 

 

Илустрација 

- Користи различите технике 

и материјале 

- Упознаје се са дигиталним 

уметностима 

- Истражује технике колажа 

- Учи основе графичког 

дизајна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фебруар 

 

 

Школа цртања 

и сликања 

 

 

Фотографија 
- Користи ликовне елементе 

у самосталном ликовном 

изражавању и стварању 

- Учи основе фотографије и 

прави разлике у стиловима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• дневна 

припрема 

• извештај 

• фотографије 

• евиденциони 

лист 

• есДневник 

• обрасци за 

евалуацију и 

рефлексије 

• продукти рада 

ученика 

 

 

 

 

Омладински 

бриџ клуб 

 

 

Лицитација 

након осталих 

отвора. Контракт. 

Одигравања 

комплекснијих 

задатих подела 

• дефинише критеријуме за 

наставак лицитације 

• примени процену снаге 

руке и правила система 

лицитације на подршку 

партнеру након отвора 

• прави разлику у нијансама 

изабраног система 

лицитације 

• комуницира кодирано о 

снази руке са партнером  

• развије план одигравања 

контракта или план 

противигре 

 

 

 

Подршка 

развоју 

личности 

ученика 

 

 

 

Каријера и ја 

1. лакше донесе одлуку о 

избору занимања 

2. развија вештине управљања 

каријером 

3. развија интересовања и 

способности 

4. буде мотивисанији за учење 

5. учествује у тимском раду 
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6. се у најбољем светлу 

прикаже послодавцу 

 

 

 

Редакција 

школског 

гласила 

 

 

 

Фотографија 

1. Учи основе фотографије 

2. Упознаје се са значајем 

фотографије 

3. Манипулација 

фотографијом 

4. Прича кроз фотографију 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

Школа цртања 

и сликања 

 

 

 

Генетска 

уметност и 

дигитални свет 

•  Зна да објасни повезаност 

уметности и друштва, 

уметности и природе и 

уметности и науке. 

1.  Разликује врсте ликовних 

уметности у савременом 

друштву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• дневна 

припрема 

• извештај 

• фотографије 

• евиденциони 

лист 

• есДневник 

• обрасци за 

евалуацију и 

рефлексије 

• продукти рада 

ученика 

 

 

 

 

 

 

Омладински 

бриџ клуб 

 

 

 

 

Интервенције у 

лицитацији. 

Симулација 

парског турнира 

• дефинише критеријуме за 

интервенцију у лицитацији 

противника 

• примени процену снаге 

руке и правила система 

лицитације на подршку 

партнеру након 

интервенције 

• прави разлику у нијансама 

изабраног система 

лицитације 

• комуницира кодирано о 

снази руке са партнером  

• развије план одигравања 

контракта или план 

противигре 

• оцени ризике и добит од 

појединих стратегија 

лицитације или одигравања 

у конкретној подели 

 

 

 

Подршка 

развоју 

личности 

ученика 

 

 

 

Како изаћи на 

крај са стресом 

• - разуме значај очувања 

менталног здравља 

• развија вештине за 

прилагођавање и реаговање 

на стресне ситуације 

• разуме поље рада менталне 

хигијене 

• лакше доноси одлуке 

• развија интересовања и 

хобије 

• правовремено реагује у 

циљу заштите менталног 

здравља 

• се упозна са 

библиотерапијом  
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Редакција 

школског 

гласила 

 

 

Фотографија 

 

 

 

 

▪ Истражује различите 

стилове фотографија 

 

▪ Упознаје се са основама 

коришћења апарата 

▪ Развија креативно 

мишљење 

▪ Упознаје се са 

документарном 

фотографијом 

▪ Сопствено истраживање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

април 

 

 

Школа цртања 

и сликања 

 

 

 

Мурал 

Графит 

Зграфито 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• дневна 

припрема 

• извештај 

• фотографије 

• евиденциони 

лист 

• есДневник 

• обрасци за 

евалуацију и 

рефлексије 

• продукти рада 

ученика 

 

 

 

 

Омладински 

бриџ клуб 

 

 

 

Конституисање 

клуба. Учешће на 

турнирима 

• процени ниво савладаности 

система лицитације и тежи 

ка унапређењу 

• развије план одигравања 

контракта или план 

противигре и перманентно 

унапређује квалитет 

сопственог одлучивања и 

одигравања 

• обликује сопствени пут 

развоја логичког мишљења, 

памћења, концентрације, 

брзог одлучивања и 

сарадничког духа 

 

 

Подршка 

развоју 

личности 

ученика 

 

 

Репродуктивно 

здравље 

• разуме значај очувања 

репродуктивног здравља 

• разуме промене које се у 

пубертету јављају на 

биолошком плану 

• се заштити и правилно 

реагује у ситуацији 

нарушеног здравља 

• посаветује вршњаке о 

репродуктивном здрављу 

 

 

 

 

Редакција 

школског 

гласила 

 

 

 

 

Уређивање 

стране 

 

 

 

 

▪ Стиче основе графичког 

дизајна 

▪ Развије план уређења 

▪ Развија способност за 

естетско мишљење и став 

 

 

 

 

 

 

Школа цртања 

 

 

Мурал (Припема) 

1. Развијају креативно 

размишљање 

2. Граде критички став 
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мај 

и сликања 3. Упознају се са врстама 

материјала потребним за 

скице 

4. Развијају вештине цртања 

и сликања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. дневна 

припрема 

6. извештај 

7. фотографије 

8. евиденциони 

лист 

9. есДневник 

10. обрасци за 

евалуацију и 

рефлексије 

11. продукти 

рада ученика 

 

 

 

 

 

Омладински 

бриџ клуб 

 

 

 

 

Тренинзи. 

Учешће на 

турнирима 

• процени ниво савладаности 

система лицитације и тежи 

ка унапређењу 

• развије план одигравања 

контракта или план 

противигре и перманентно 

унапређује квалитет 

сопственог одлучивања и 

одигравања 

• обликује сопствени пут 

развоја логичког мишљења, 

памћења, концентрације, 

брзог одлучивања и 

сарадничког духа 

 

 

 

Подршка 

развоју 

личности 

ученика 

 

 

 

Комуникационе 

вештине 

1. разуме начин 

функционисања 

комуникације 

2. схвати значај невербале 

комуникације и личног 

простора приликом 

комуницирања 

3. разуме како настају 

неспоразуми у 

комуникацији и предупреди 

лични начин комуницирања 

4. разуме и примењује 

асертивну комуникацију у 

интеракцији са другим 

људима 

 

 

 

 

 

Редакција 

школског 

гласила 

 

 

 

 

 

Прелом текста  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Разуме начин 

функционисања припреме и 

штампе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јун 

Школа цртања 

и сликања 

Практична израда 

мурала на зиду 

школе 

• Развијају вештине за 

тимски рад 

• Упознају се са 

материјалима 

• Савладавање простора и 

великог формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• дневна 

припрема 

• извештај 

 

 

 

 

Омладински 

 

Тренинзи. 

Учешће на 

турнирима.  

План летњих 

• процени ниво савладаности 

система лицитације и тежи 

ка унапређењу 

• развије план одигравања 

контракта или план 



 

82 

 

бриџ клуб такмичарских 

активности клуба 

и промоције 

пројекта у 

другим школама 

противигре и перманентно 

унапређује квалитет 

сопственог одлучивања и 

одигравања 

• обликује сопствени пут 

развоја логичког мишљења, 

памћења, концентрације, 

брзог одлучивања и 

сарадничког духа 

• фотографије 

• евиденциони 

лист 

• есДневник 

• обрасци за 

евалуацију и 

рефлексије 

• продукти рада 

ученика 

 
Подршка 

развоју 

личности 

ученика 

Како остати 

мотивисан за 

учење? 

11. се упозна са појмом 

мотивације 

12. разуме различите типове 

потреба 

13. научи да користи технике за 

одржавање мотивације 

14. развија интересовања за 

разноврсне активности 

15. боље планира и користи 

време 

Редакција 

школског 

гласила 

Реализација 

првог штампаног 

броја 

 

 

 

 

Ратомир Савић 

Александра Миладиновић 

Анђела Мицић 
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ПРОГРАМ   ЕКСКУРЗИЈА 

 

ЗАВРШНИ РАЗРЕДИ 

 

ИЗЛЕТИ И ПОСЕТЕ 

  

1. Једнодневни излет СВИЛАЈНАЦ-РАВАНИЦА-ИВАНКОВАЦ-МАНАСИЈА-ПАРК МАКЕТА 

ДЕСПОТОВАЦ- РЕСАВСКА ПЕЋИНА-ВОДОПАД ЛИСИНЕ (Велики бук)-СВИЛАЈНАЦ 

Циљ излета: упознавање ученика са географским,историјским, привредним и културним 

карактеристикама Поморавља и Горње Ресаве 

Време реализације: друга половина априла 2020.  

Циљна група: сви ученици Школе  

Реализатори: наставници историје и географије 

2. Посета Сајму књига у Београду и Народном музеју, Музеју савремене уметности 

Реализатори: наставници српског и страних језика 

Циљна група: сви ученици 

3. Посета Сајму аутомобила у Београду 

Реализатори: наставници машинске групе предмета 

Циљна група: сви ученици 

4. Посета Сајму образовања у Београду и Крагујевцу 

Реализатори: одељењске старешине  

Циљна група: сви ученици 

5. Посета Музеју Николе Тесле и Опсерваторији у Београду 

Реализатори: наставници физике и електротехничке групе предмета 

Циљна група: ученици 3. и 4. разреда 

6.Посета позоришту у Београду и Народном музеју 

 

 

 

РЕДОВНА НАСТАВА, ПРИПРЕМНА НАСТАВА И ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 
 Редовна настава изводи се према распореду часова истакнутом на огласној табли 

у складу са поделом предмета на наставнике. Сви наставници у обавези су да имају 

глобалне и оперативне планове свог рада посебно за сваки предмет у сваком разреду на 

основу којих реализују наставу, као и писмену припрему за сваки час. 

 Допунска и додатна настава изводе се у складу са потребама и интересовањима 

ученика. Наставници који изводе ове облике наставе у обавези су да имају планове рада 

и прецизиране садржаје по темама које реализују. Распоред одржавања ових активности 

дат је на огласној табли. 

 Припремна настава организује се за ученике који полажу разредне и поправне 

испите, за ванредне ученике, као и за ученике који полажу завршне и матурске испите 

према динамици датој у оквиру календара рада школе. Наставници су у обавези да имају 

план реализације ових активности. 

 Секције и слободне активности организују се у складу са интересовањима 

и жељама ученика. Наставници који изводе ове облике наставе у обавези су да имају 

планове рада и прецизиране садржаје по темама које реализују. Распоред одржавања 

ових активности дат је на огласној табли. У оквиру ваннаставних активности, планиран 

је рад следећих секција: СПОРТСКЕ (кошарка, рукомет, одбојка, фудбал), 

РЕЦИТАТОРСКЕ, ЛИТЕРАРНЕ секције и ПРОГРАМЕРСКА секција. 
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ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

 

 Такмичења ученика организоваће се из свих предмета у складу са Правилником о 

календару такмичења ученика средњих школа које ће објавити МПНТР иинтересовањем 

ученика. Школа ће бити организатор такмичења на општинском и окружном нивоу у 

договору са ШУ Јагодина.
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ГОДИШЊИ ПЛАН АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

ОБЛИК СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАЗИВ КОМПЕ

ТЕНЦИЈ

Е 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ

ЗАЦИЈ

Е 

РЕАЛИ

ЗАТОР 

Приредба поводом обележавања дана ослобођења Свилајнца у Првом светском рату Рецитал ученика К3 Октобар 

2020. 
Ирена 

Микар

ић 

Чланство у стручном жирију (општински ниво) Литерарни 

конкурс 

Удружења ратних 

добровољаца и 

поштовалаца 

ратова 1912-1914. 

(Конкурс је 

расписан у јуну 

месецу.) 

К1, К3, 

К4 
Октобар 

2020. 
Ирена 

Микар

ић 

Интерно истраживање (на узорку од 30 испитаника) Узроци кризе 

читања 

К1 Новемб

ар 2020. 
Ирена 

Микар

ић 

Приредба поводом обележавања Савиндана Рецитал и 

драмски комади о 

Светом Сави 

К3 Јануар 

2021. 
Ирена 

Микар

ић 

Угледни час Презентација 

прикупљених 

садржаја са 

пројектне наставе  

- Стваралаштво 

Лазе Костића 

К2, К3, 

К4 
Фебруа

р 2021. 
Ирена 

Микар

ић 



 

 

86 

 

Излагање са посећених стручних усавршавања (семинара) Кооперативно 

онлајн учење и 

онлајн решавање 

домаћих задатака 

(организатор 

Удружење 

наставника ВЕТ 

Форум Параћин) 

К2 Март 

2021. 
Ирена 

Микар

ић 

Администратор званичне фејсбук странице Школе Писање вести и 

информација 

битних за 

ученике и 

наставнике 

Школе 

К4 Контин

уирано 
Ирена 

Микар

ић 

Републичка такмичења Републичко 

такмичење из 

српског језика и 

језичке културе и 

републичко 

такмичење – 

Књижевна 

олимпијада 

К1, К2 Контин

уирано 
Ирена 

Микар

ић 

Приредба поводом обележавања годишњице Чегарске битке Рецитал ученика К3 Мај-јун 

2021. 
Ирена 

Микар

ић 

Учешће у реализацији завршног испита Прегледач или 

члан комисије за 

жалбе 

К1 Јун 

2021. 
Ирена 

Микар

ић 

ИОП План за ученике 

који савладавају 

наставн план и 

програм по 

измењеним 

стандардима –  6 

ученика 

К2 Контин

уирано 
Ирена 

Микар

ић 
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Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Кооперативно 

онлајн учење и 

онлајн решавање 

домаћих задатака  

К2 Фебруа

р 2021. 
Ирена 

Микар

ић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Шекспир – наш 

савременик 

(Хамлет) 

К1, К2, 

К3, К4 
Новемб

ар 2020. 
Лидија 

Бојчовс

ка 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Шекспир – наш 

савременик (Ромео и 

Јулија) 
 

К1, К2, 

К3, К4 
Новемб

ар 2020. 
Лидија 

Бојчовс

ка 

Излагање о савладаном програму или другом облику стручног усавршавања ван 

установе 

Извештај Лидије 

Бојчовске са 

Републичког зимског 

семинара за 

наставнике српског 

језика и књижевности 

К1, К2, 

К4 
Фебруа

р 2021. 
Лидија 

Бојчовс

ка 

Приказ књиге, приручника, чланка, истраживања...(са дискусијом и анализом) Приказ књиге 

Читанка за први 

разред гимназија и 

средњих стручних 

школа, Нови логос, 

2019. 

К1, К2 Децемб

ар 2020. 
Лидија 

Бојчовс

ка 

Истраживање (пријекат и реализација) Интерно 

истраживање (узорак 

до 100 ученика): 

Правописне 

компетенције 

ученика; употреба 

ћирилице и латинице; 

ставови ученика 

према латиници и 

ћирилици 

К1, К2, 

К3, К4 
Март 

2021. 
Лидија 

Бојчовс

ка 
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Реализација програма од националног значаја у установи  Прегледач на 

Завршном испиту из 

српског језика 

 Јун 

2021. 
Лидија 

Бојчовс

ка 

Остало 

Припрема 

ученика за 

републичк

о 

такмичењ

е 

К1, К2, 

К3, К4 
Контин

уирано 
Лидија 

Бојчовс

ка 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Републички 

зимски семинар 

Душтва за српски 

језик  и 

књижевност 

Србије 

(каталошки број 

665, 24 поена) 

К1 Фебруа

р 2021.  
Лидија 

Бојчовс

ка 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Ка савременој 

настави српског 

језика и 

књижевности II 

(каталошки број 

656, 8 сати) 

К1  Лидија 

Бојчовс

ка 

Приказкњиге, приручника, чланка, истраживања...(садискусијом и анализом) Version originale bleu 
 

К2 Новемб

ар 2020. 
Снежан

а 

Којади

новић 

Приказкњиге, приручника, чланка, истраживања...(садискусијом и анализом) Лаински језик  Ain-

tu? 

К2 Септем

бар 

2020. 

Снежан

а 

Којади

новић 
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Остало Припрема ученика за 

републичко 

такмичење из 

француског језика 

К1, К2, 

К3, К4 
Контин

уирано 
Снежан

а 

Којади

новић 

Остало Припрема ученика за 

републичко 

такмичење из 

латинског језика 

К1, К2, 

К3, К4 
Контин

уирано 
Снежан

а 

Којади

новић 

Остало Дежурство на 

завршном испиту 

К1, К2, 

К3, К4 
Јун 

2021. 
Снежан

а 

Којади

новић 

Одобренипрограмистручногусавршавања (обука) Настава и учење 

француског 

језика:сазнајмо,приме

нимо,разменимо 

  Снежан

а 

Којади

новић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Disaster! К1, К2 Април 

2021. 
Ивана 

Мезић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Nikola Tesla К1, К2 Јун 

2021. 
Ивана 

Мезић 

Истраживање (прoјекат и реализација) Истраживање на 

узорку од 100 

испитаника 

`Однос ученика и 

професора` 

К2 Фебруа

р 2021. 
Ивана 

Мезић 

Извођењеугледногчаса (садискусијом и анализом) Invention К2 Јануар 

2021. 
Верица 

Петров

ић 

Извођењеугледногчаса (садискусијом и анализом) Just Do It К2 Новемб

ар 2020. 
Верица 

Петров

ић 

Приказкњиге, приручника, чланка, истраживања...(садискусијом и анализом) Focus 5 (Pearson 

Akronolo) 

К1 Март 

2021. 
Верица 

Петров

ић 
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Остало Такмичења 

(општинско, 

регионално, 

републичко) 

К2 Контин

уирано 
Верица 

Петров

ић 

Одобренипрограмистручногусавршавања (обука) English in Action – 

Data Didakta 

К2  Верица 

Петров

ић 

Остало Прегледач испита 

математике на малој 

матури основне 

школе 

 Јун 

2021. 
Ана 

Рашић 

Остало ИОП  Контин

уирано 
Ана 

Рашић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Тригонометријски 

круг(деф. триг. ф-ја) 

К1, К2 Четврто 

тромесе

чје 

Милка 

Шевић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Државни семинар 

ДМС, кат. Бр. 242;К1 

П1 

К1  Милка 

Шевић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Израда тестова и 

других облика 

провере знања из 

математике, 

кат.Бр.243 

К1  Милка 

Шевић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Видео лекције“ ОКЦ 

Бор 
 Децемб

ар 2020. 
Снежан

а 

Тодоро

вић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Употреба онлине 

игара у настави“ 

ОКЦ Бор 

 Фебруа

р 2021. 
Снежан

а 

Тодоро

вић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) „ Креирање и 

модерација обука“ 
 Мај 

2021. 
Снежан

а 
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ОКЦ Бор Тодоро

вић 

Излагање о савладаном програму или другом облику стручног усавршавања ван 

установе 

Излагање о новим 

начинима стручног 

усавршавања и 

дигитализација 

К2 Јануар 

2021. 
Марија 

Јеврем

овић 

Излагање о савладаном програму или другом облику стручног усавршавања ван 

установе 

Излагање о програму 

Е-

учионица,коришћење 

дигиталног уџбеника 

К2 Март 

2021. 
Марија 

Јеврем

овић 

Приказ књиге, приручника, чланка, истраживања...(са дискусијом и анализом) Приказ уџбеника 

ХЕМИЈА за други 

разред гимназије 

К1 Октобар 

2020. 
Марија 

Јеврем

овић 

Истраживање (пријекат и реализација) Интерна 

истраживања анкета 

и анализа анкете о 

разним начинима 

учења и усвајања 

нових знања 

К3, К4 Децемб

ар 2020. 
Марија 

Јеврем

овић 

Реализација пројекта у установи Пријава и одабир 

ученика за 

реализацију програма 

претвори знање у 

путовање 

К1, К2 Март 

2021. 
Марија 

Јеврем

овић 

Остало Припрема ученика 

завршних разреда за 

пријемни на 

природним 

факултетима где се 

полаже хемија 

К1, К2, 

К3 
Контин

уирано 
Марија 

Јеврем

овић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Планирање наставе 

хемије – смернице за 

квалитетну наставу  

796кат.број 

К1  Марија 

Јеврем

овић 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=347
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=347
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=347
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Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Наставна секција из 

хемије  811 кат.број 
К2  Марија 

Јеврем

овић 

Остало Ноћ истраживача   Септем

бар 

2020. 

Бојана 

Богиће

вић 

Остало Дај(т)е се на знање   Септем

бар 

2020. 

Бојана 

Богиће

вић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Републички семинар 

наставе физике, 

бр.815 

К2  Бојана 

Богиће

вић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Дигитализација 

наставе физике, 

бр.805 

К2  Бојана 

Богиће

вић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Вршњачко учење и 

концептуална настава 

природних наука , бр. 

803 

К2  Бојана 

Богиће

вић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Републички семинар 

наставе физике, 

бр.815 

К2  Бојана 

Богиће

вић 

Остало Администрација 

школског сајта 

К1, К2, 

К3, К4 
Контин

уирано 
Зоран 

Милош

евић 

Остало Реализација и 

одржавање блога 

К1, К2, 

К3, К4 
Контин

уирано 
Зоран 

Милош

евић 

Остало Реализација и 

одржавање фејсбук 

стране у 

едукативне сврхе 

К1, К2, 

К3, К4 
Контин

уирано 
Зоран 

Милош

евић 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=207
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=207
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=207
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Остало Администрација и 

одржавање 

платформе за е- 

учење 

К1, К2, 

К3, К4 
Контин

уирано 
Зоран 

Милош

евић 

Одобрени програми стручног 

усавршавања (обука) 

Рачунарске мреже К1  Зоран 

Милош

евић 

Акредитовани програми високошколске 

установе (облици целоживотног учења) 

Државни семинар 

Друштва 

математичара Србије 

- 

Унапређивање 

наставе рачунарства у 

основним и 

средњим школама 

Кат.бр. 250; 

К1  Зоран 

Милош

евић 

Реализација програма од националног значаја у установи Електронски дневник К4 Контин

уирано 
Јелена 

Савић 

Остало ИОП К3 Контин

уирано 
Јелена 

Савић 

Остало Развој онлајн 

курсева 
К1, К3 Контин

уирано 
Јелена 

Савић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Сарадничко 

учење, учење 

за савремени 

живот 

К2  Јелена 

Савић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Примена 

микропроцесора 

у реализацији 

пројекта 

К1 Мај 

2021. 
Никола 

Младен

овић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Ардуино и С++ 

програмирање 

К1  Никола 

Младен

овић 
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Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Програмирање 

наставних садржаја и 

наставног процеса 

Педагошко друштво 

информатичара 

Србије, Ниш 

К2  Никола 

Младен

овић 

Извођење огледног часа 

(са дискусијом и анализом 

СТЕМ интеграција у 

реалним условима и 

примена кроз 

пројектну наставу – 

оглед 

К2 Новемб

ар 2020. 
Ратоми

р 

Савић 

Приказ књиге, приручника, чланка, истраживања... 

(са дискусијом и анализом) 

СТЕМ интеграција у 

реалним условима и 

примена кроз 

пројектну наставу – 

радионица 

К2 Октобар 

2020. 
Ратоми

р 

Савић 

Реализација пројекта у установи Стандардизација 

квалитета услуга 

образовања 

К4 Септем

бар 

2020. 

Ратоми

р 

Савић 

Реализација пројекта у установи Месечева река 

стихова 
К4 Контин

уирано 
Ратоми

р 

Савић 

Реализација пројекта у установи Омладински бриџ 

клуб 
К4 Контин

уирано 
Ратоми

р 

Савић 

Остало Трибина у установи 
Трибина на локалном 

нивоу 
Планирање и 

евалуација наставног 

плана по ИОП-2 за 

једног ученика и 

један предмет: 

мерења у 

електроници у 

К1, К3, 

К4 
Контин

уирано 
Ратоми

р 

Савић 
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другом разреду – 

електротехничар 

електронике 

Администрирање 

Moodle страница за 5 

предмета 
Стручне посете: ТЕ 

Морава, Музеј 

Николе Тесле, 

Природњачки центар 

Свилајнац 
Одобрени програми стручног усавршавања (обука) 815 Републички 

семинар о настави 

физике, 
Друштво физичара 

Србије 

К2 Мај 

2021. 
Ратоми

р 

Савић 

Остало (пленарно предавање, презентација са дискусијом, изложбе...) *Администратор 

(сајта) странице за 

наставни предмет 

ИСТОРИЈА  

 

К1, К2 Контин

уирано 
Ивица 

Васић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Нова историографска 

истраживања и 

настава историје. 

Методички приступ 

К1  Ивица 

Васић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Иновације у настави 

друштвених наука 

К2  Ивица 

Васић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом)                                                                                                                                      

Суматра 
 

 
 

                                                            

К1, К2 Друго 

полугод

иште 

Сузана 

Јованов 
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Излагање о савладаном програму или другом облику стручног усавршавања ван 

установе 

Теренски рад 

као припрема 

за Географску 

олимпијаду 

К1 Септем

бар 

2020. 

Сузана 

Јованов 

Излагање о савладаном програму или другом облику стручног усавршавања ван 

установе 

Пројектна 

настава 
 

К1 Септем

бар 

2020. 

Сузана 

Јованов 

Приказ књиге, приручника, чланка, истраживања...(са дискусијом и анализом)  
Геодиверзитети 

Србије 

К4 Новемб

ар 2020. 
Сузана 

Јованов 

Истраживање (пријекат и реализација) 

 1.Предавање у установи на тему „Како се заштити од природних непогода“ 
 

 

Присуство расне 

дискриминације 

код ученика II 

године гимназије 

и економских 

техничара 

К3 Фебруа

р 2021. 
Сузана 

Јованов 

Реализација пројекта у установи Предавање у 

установи на 

тему „Како се 

заштити од 

природних 

непогода“ 
 

К2, К3 Мај 

2021. 
Сузана 

Јованов 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Теренски рад као 

припрема за 

Географску 

олимпијаду 

К1  Сузана 

Јованов 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Пројектна настава 
 

К1  Сузана 

Јованов 

Извођењеугледногчаса (садискусијом и анализом) Физичка 

активност и 

репродуктивно 

здравље 

К1, К2 Децемб

ар 2020. 
Наташа 

Наранч

ић 
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Извођењеугледногчаса (садискусијом и анализом) Здравље и 

психоактивне 

супстанце 

К1, К2 Јануар 

2021. 
Наташа 

Наранч

ић 

Излагање о савладаномпрограмуилидругомобликустручногусавршавањаванустанове Moлекуларна 

биологија- 

лакшим путем до 

функционалног 

знања 

К1, К2  Наташа 

Наранч

ић 

Излагање о савладаномпрограмуилидругомобликустручногусавршавањаванустанове Савремена 

достигнућа и 

методе у 

физиологији 

човека 

 

К1, К2  Наташа 

Наранч

ић 

Интерно истраживање (узорак до 100 испитаника) Анкeта. 

Здравствени 

аспекти 

контрацепције и 

примене 

контрацептивних 

средстава 

К2 Мај 

2021. 
Наташа 

Наранч

ић 

Интерно истраживање (узорак до 100 испитаника) Анкeта.Физичко 

вежбање спорт и 

рекреација 
 

К2 Мај 

2021. 
Наташа 

Наранч

ић 

Остало Републчка 

и 

међународ

на 

такмичењ

а 
 

К1 Контин

уирано 
Наташа 

Наранч

ић 
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Одобренипрограмистручногусавршавања (обука) 

Методе очувања 

живих врста у eks 

situ условима 

К1  Наташа 

Наранч

ић 

Одобренипрограмистручногусавршавања (обука) 

Примењена 

екологија – од 

примене до 

промене 

 

К1  Наташа 

Наранч

ић 

Одобренипрограмистручногусавршавања (обука) 

Еволуциона 

теорија у пракси 

К1  Наташа 

Наранч

ић 

Реализација пројекта у установи  Пројекат у настави: 

"Заштита и 

унапређење 

менталног здавља" 

 

 Април 

2021. 
Алекса

ндра 

Милад

иновић 

Едукативне радионице за ученике Радионица: "Како 

написати радну 

биографију" 

 

 Новемб

ар 2020. 
Алекса

ндра 

Милад

иновић 

Анкетирање ученика Заинтересованост за 

услуге каријерног 

вођења и саветовања. 

 Октобар 

2020. 
Алекса

ндра 

Милад

иновић 

Администрација Инстаграм странице за 
промоцију рада Тима за КВиС 

назив профила 

(srednjaskola_kvis) 
 Контин

уирано 
Алекса

ндра 

Милад

иновић 

Едукација у оквиру уже стучне области Едукација (Системска 

породична терапија) 
 Контин

уирано 
Алекса

ндра 
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Асоцијација 

системских терапеута 
Милад

иновић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Јачање 

професионалне 

улоге психолога у 

школи 

 

К1  Алекса

ндра 

Милад

иновић 

Извођење угледног/огледног часа и/или активности са анализом и дискусијом Хришћанство и 

однос ка другим 

религијама 

К2 Април 

2021. 
Предра

г 

Павиће

вић 

Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом. Излагање о 

савладаном 

програму 

семинара “ 

Групни рад и 

интердисциплина

рност“ 

К4  Предра

г 

Павиће

вић 

Интерно истраживање (анкета)  на узорку од 30-100 испитаника ;  

Тема: Oднос 

матураната  

према локалним 

органима  власти 

 Март 

2021. 
Предра

г 

Павиће

вић 

Стручне посете и студијска путовања дефинисана Развојним планом установе, 

предавања и радионице ван школе потврђено сертификатом установе, институције, 

организације. 

Сајмови образовања-

Ћуприја, Нови Сад  
 Април 

2021. 
Предра

г 

Павиће

вић 

Остало Ноћ истраживача  Септем

бар 

2020. 

Предра

г 

Павиће

вић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука)  К.бр.291  ; Групни 

рад и 

интердисциплинарно

ст  

  Предра

г 
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Павиће

вић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Атлетика К1, К2 Април 

2021. 
Далибо

рка 

Митров

ић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Спортске игре К1, К2 Новемб

ар 2020. 
Далибо

рка 

Митров

ић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Вежбе на справама и 

тлу 

К1, К2 Март 

2021. 
Далибо

рка 

Митров

ић 

Истраживање (пријекат и реализација) Интерно 

истраживање (анкета) 

на узорку од 100 

испитаника- тема 

везана за спорт и 

различите аспекте 

живота 

К3, К4 Јануар 

2021. 
Далибо

рка 

Митров

ић 

Остало Посета спортским 

утакмицама 

(кошарка,рукомет,од

бојка,фудбал),приказ 

попуњавања 

записника и обука 

К1, К2, 

К3, К4 
Контин

уирано 
Далибо

рка 

Митров

ић 
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ученика за вођење 

записника, и посета 

другим спортским 

дешавањима . 

Извођење угледно гчаса (са дискусијом и анализом) Каишни и ремени 

парови 

К2 Мај 

2021. 
Живом

ир 

Радоса

вљевић 

Извођење угледно гчаса (са дискусијом и анализом) Ланчани парови К2 Јун 

2021. 
Живом

ир 

Радоса

вљевић 

Истраживање (пријекат и реализација)  Интерно 

истраживање 

Однос ученика према 

запосленима у школи 

К3, К4 Јун 

2021. 
Живом

ир 

Радоса

вљевић 

Остало Супервизија К3 Јун 

2021. 
Живом

ир 

Радоса

вљевић 

Остало ИОП К2, К3 Контин

уирано 
Гордан

а 

Марков

ић 

Истраживање (прoјекат и реализација) Интерно 

истраживање о online 

настави на узорку до 

100 испитаника 

К3  Гордан

а 

Марков

ић 
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Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Безбедност и здравље 

на раду на практичној 

настави у школи и 

пракси у систему 

дуалног образовања 

(899) 

К1  Гордан

а 

Марков

ић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Дуално образовање – 

учење кроз рад (905) 

К1  Гордан

а 

Марков

ић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Електроотпорно 

заваривање 
 Март 

2021. 
Милан 

Богдан

овић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) МАГ поступак 

заваривања 
 Мај 

2021. 
Милан 

Богдан

овић 

Излагање о савладаном програму или другом облику стручног усавршавања ван 

установе 
Ефикасно 

планирање и 

креирање наставе 

вежби и блок 

наставе, 

оријентисане на 

остваривање 

циљева, каталошки 

број 908 

К1  Милан 

Богдан

овић 

Излагање о савладаном програму или другом облику стручног усавршавања ван 

установе 
Имплементација 

конвенционалних 

поступака 

заваривања,  

каталошки број 912 

К1  Милан 

Богдан

овић 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1035
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1035
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1035
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1035
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Излагање о савладаном програму или другом облику стручног усавршавања ван 

установе 
РЕПАРАТУРA 

МАШИНСКИХ 

ДЕЛОВА У 

ФУНКЦИЈИ 

ОДРЖИВОГ 

РАЗВОЈА, 

каталошки број 926 

К1  Милан 

Богдан

овић 

Излагање о савладаном програму или другом облику стручног усавршавања ван 

установе 
Специјални 

поступци 

заваривања, 

наваривања и 

метализације 

прахом, каталошки 

број 928 

К1  Милан 

Богдан

овић 

Истраживање (прoјекат и реализација) Интерно 

истраживање на 

узорку до 100 

испитаника, 

тема „Насиље у 

школи“. 

К3  Милан 

Богдан

овић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) 

Ефикасно 

планирање и 

креирање наставе 

вежби и блок 

наставе, 

оријентисане на 

остваривање 

циљева, каталошки 

број 908 

К1  Милан 

Богдан

овић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) 
Имплементација 

конвенционалних 

К1  Милан 

Богдан

овић 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=852
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=852
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=852
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=852
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=852
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=852
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1085
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1035
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1035
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поступака 

заваривања,  

каталошки број 912 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) 
РЕПАРАТУРA 

МАШИНСКИХ 

ДЕЛОВА У 

ФУНКЦИЈИ 

ОДРЖИВОГ 

РАЗВОЈА 

К1  Милан 

Богдан

овић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) 
Специјални 

поступци 

заваривања, 

наваривања и 

метализације 

прахом, каталошки 

број 928 

К1  Милан 

Богдан

овић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Мерење рН 

вредности                                                                                                                             
 

К1, К2 Мај 

2021. 
Валери

ја 

Васић 

Реализација пројекта у установи  Радионица за 

унапређење 

међупредметне 

компетенције 

К1, К2 Фебруа

р 2021. 
Валери

ја 

Васић 

Остало (пленарно предавање, презентација са дискусијом, изложбе...) Дан мола К3, К4 Октобар 

2020. 
Валери

ја 

Васић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Савремени облици 

евалуације у настави 

хемије (818) 1 дан 

ПМФ 

К1  Валери

ја 

Васић 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1035
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1035
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=852
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=852
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=852
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=852
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=852
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=852
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63
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Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Планирање наставе 

хемије – смернице за 

квалитетну наставу 

(796) 1 дан Клетт 

К1  Валери

ја 

Васић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Кроз експеримент до 

знања (809) 1 дан 

Клетт 

К2  Валери

ја 

Васић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) До личне 

професионалне 

филозофије 

применом етике 

брижности (431) 

К2  Валери

ја 

Васић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Пијани шаран К1  Зоран 

Васић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Свадбарски купус К1  Зоран 

Васић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Пилеће Печење К1  Зоран 

Васић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Говеђи филе К1  Зоран 

Васић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Шатробријан на жару К1  Зоран 

Васић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом) Роловано пилеће бело 

месо 
К1  Зоран 

Васић 

Приказ књиге, приручника, чланка, истраживања...(са дискусијом и анализом) Приказ књиге – 

“Трансакциона 

анализа у учионици” 

К1, К2, 

К3, К4 

Друго 

полугод

иште 

Емина 

Ловре 

Истраживање (пројекат и реализација) Истраживање на 

узорку до 100 

испитаника – 

Мотивација за учење 

К2 Друго 

полугод

иште 

Емина 

Ловре 
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у онлајн и 

непосредној настави  

Истраживање (пројекат и реализација) Истраживање на 

узорку до 100 

испитаника – 

Повезаност 

коришћене технике 

учења са успехом 

ученика 

К2 Друго 

полугод

иште 

Емина 

Ловре 

Остало Администратор 

школског 

психолошког блога 

К3 Контин

уирано 

Емина 

Ловре 

Одобренипрограмистручногусавршавања (обука) Ментални статус 

адолесцената – 

Образовно 

васпитни изазови 

и интервенције 

К3  Емина 

Ловре 

Одобренипрограмистручногусавршавања (обука) Вршњачко 

насиље и шта са 

њим 

 

К3  Емина 

Ловре 

Одобренипрограмистручногусавршавања (обука) Емоционални 

аспекти 

мотивације за 

школско учење 

К2  Емина 

Ловре 

Извођењеугледногчаса (садискусијом и анализом) Еколошка етика  Април 

2021. 

Бранис

лав 

Јеврем

овић 

Приказкњиге, приручника, чланка, истраживања...(садискусијом и анализом) Улрих 

Бек,Савремено 

ризично друштво. 

 Мај 

2021. 

Бранис

лав 

Јеврем

овић 
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Акредитованипрограмивисокошколскеустанове (облицицеложивотногучења) Критично 

 мишљење и 

креативност у 

настави 

филозофије. 

К1  Бранис

лав 

Јеврем

овић 

Остало (навестишта): пленарнопредавање, презентацијасадискусијом, панелдискусија, 

рад у групама, постерпрезентација, изложбе, стручнопутовање...) 

 Безбедност деце на 

интернету у сарадњи 

са родитељима  

К3  Бранис

лав 

Јеврем

овић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом)  

ПРИНЦИП РАДА 

TРАНСФОРМАТ

ОРА 

 

К2  Зоран 

Милен

ковић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Визуелно 

програмир

ање и 

примена – 

програмир

ање 

робота;  

К1  Зоран 

Милен

ковић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Интерфејс

, роботика 

и 

предузетн

иштво у 

настави 

К2  Никола 

Кецман 

Приредба поводом обележавања дана ослобођења Свилајнца у Првом светском рату  

Рецитал ученика 
К3 Октобар 

2020. 

Ђурђиј

а 

Брзано

вић 

Чланство у стручном жирију (општински ниво) Литерарни 

конкурс 

Удружења ратних 

добровољаца и 

К1, К3, 

К4 

Октобар 

2020. 

Ђурђиј

а 
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поштовалаца 

ратова 1912-1914. 

(Конкурс је 

расписан у јуну 

месецу.) 

Брзано

вић 

Приредба поводом обележавања Савиндана  

Рецитал и 

драмски комади о 

Светом Сави 

К3 Јануар 

2021. 

Ђурђиј

а 

Брзано

вић 

Излагање са посећених стручних усавршавања (семинара) Кооперативно 

онлајн учење и 

онлајн решавање 

домаћих задатака 

(организатор 

Удружење 

наставника ВЕТ 

Форум Параћин) 

К2 Март 

2021. 

Ђурђиј

а 

Брзано

вић 

Администратор званичне фејсбук странице Школе  

Писање вести и 

информација 

битних за 

ученике и 

наставнике 

Школе 

К4 Контин

уирано 

Ђурђиј

а 

Брзано

вић 

Републичка такмичења Републичко 

такмичење из српског 

језика и језичке 

културе и републичко 

такмичење – 

Књижевна 

олимпијада 

К1, К2 Контин

уирано 

Ђурђиј

а 

Брзано

вић 

Приредба поводом обележавања годишњице Чегарске битке Рецитал ученика К3 Мај 

2021. 

Ђурђиј

а 

Брзано

вић 
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Учешће у реализацији завршног испита   Прегледач или члан 

комисије за жалбе 
К1 Јун 

2021. 

Ђурђиј

а 

Брзано

вић 

ИОП План за ученике који 

савладавају наставн 

план и програм по 

измењеним 

стандардима –  6 

ученика 

К2 Контин

уирано 

Ђурђиј

а 

Брзано

вић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Кооперативно онлајн 

учење и онлајн 

решавање домаћих 

задатака  

К2 Фебруа

р 2021. 

Ђурђиј

а 

Брзано

вић 

Угледни час Сува пита са корама  Април 

2021. 

Јадранк

а 

Андреј

ић 

Угледни час Рефори – торте  Децемб

ар 2020. 

Јадранк

а 

Андреј

ић 

Угледни час Коктел парти  Март 

2021. 

Јадранк

а 

Андреј

ић 

Угледни час Начини сервирања 

посластица у 

зависности од врсте 

угоститељске услуге:-

 чајанка, 

 Јануар 

2021. 

Предра

г 

Пантић 

Угледни час Фламбирање воћа и 

посластица (банане и 

палачинке). 

 Мај 

2021. 

Предра

г 

Пантић 
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Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом)                                                                                                                

" Утицај 

психопатолошких 

болести на 

креативност и 

стваралаштво "- 

сарадња са 

професорком 

психологије                                                                                                                   

 

К1, К2 Фебруа

р 2021. 

Анђела 

Мицић 

Реализација пројекта у установи   

Предавање о графици 

 

К1, К2 Април 

2021. 

Анђела 

Мицић 

Остало Вођење блога за 

ликовну културу 

 

К1, К2 Контин

уирано 

Анђела 

Мицић 

Остало Изложба поводом 

завршетка школске 

године 

К2 Јул 

2021. 

Анђела 

Мицић 

Остало Изложба поводом 

дана школе "Јован 

Јовановић Змај" 

К1, К2 Новемб

ар 2020. 

Анђела 

Мицић 

Акредитовани програми високошколске установе (облици целоживотног учења)  Докторат 

 
К2 Мај 

2021. 

Анђела 

Мицић 

Остало Докторска изложба 

,,Метаморфоза 

колективног и 

индивидуалног 

сећања”. 

 

К2 Октобар 

2020. 

Анђела 

Мицић 

Остало Координатор тима за 

реализацију мурала у 

склопу пројекта 

,,Уметност на дар”. 

К2, К4 Октобар 

2020. 

Анђела 

Мицић 
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Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Државни  семинар о 

настави математике и 

рачунарства Друштва 

математичара Србије 

  Гордан

а 

Пешић 

Извођење угледног часа (са дискусијом и анализом)  

ПОЈАЧАВАЧИ 

СНАГЕ У 

КЛАСИ А, B i C 

 

К2  Горан 

Станоје

вић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Визуелно 

програмир

ање и 

примена – 

програмир

ање 

робота;  

К1  Горан 

Станоје

вић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Музика уз 

помоћ 

рачунара 

К1  Срђан 

Бакић 

Одобрени програми стручног усавршавања (обука) Музичке 

игре као 

део 

одрастања 

и 

учења 

К1  Срђан 

Бакић 
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ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 
 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА 

 
Активности Носиоци активности Рокови 

▪ Разговор на тему заштита 

здравља у условима пандемије 

вируса КОВИД19 

Одељењски старешина септембар 

▪ Разговор на тему: Сексуалне 

слободе и равноправност 

полова 

Одељењски старешина Октобар, новембар  
     

▪ Разговор на тему: Формирање 

зреле личности 

Одељењски старешина новембар  

▪ Разговор на тему: Изграђивање 

хуманих односа међу половима 

Одељењски старешина Октобар,новембар  

▪ Разговор на тему: Унапређење 

здравља 

Одељењски старешина Фебруар 

▪ Разговор на тему:Буди оно што 

јеси 

Одељењски старешина Новембар  

▪ Разговор на тему: Хумани 

односи међу половима 

Одељењски старешина Октобар  

▪ Разговор на тему Хигијена Одељењски старешина,  Септембар  

▪ Предавање на тему: Пушење Одељењски старешина Децембар  
▪ Разговор на тему: Алкохолизам Одељењски старешина Септембар, децембар  

 јануар 

▪ Разговор на тему: Злоупотреба 

дрога 

Одељењски старешина Септембар, децембар  

▪ Активност: Сида, путеви 

преношења и заштита 

Одељењски старешина, Наташа 

Наранџић, ученици чланови 

Црвеног крста 

Септембар  децембар  

▪ Рекреација и унапређење 

здравља 

Професор физичког, одељењски 

старешина 
Септембар  
 јун  

▪ Предавање на тему: 

Наркоманија, последице, шансе 

за излечење, превенција, дрога 

и сида 

Одељењски старешина, Наташа 

Наранџић 
Децембар  
јануар  

▪ Разговор на тему: Управљање 

љутњом, стрес, начин 

превазилажења стреса, живот 

без страха и панике. 

Одељењски старешина, 

психолог 
Фебруар  

 
Рад на реализацији програма одвијаће се у оквиру: 

▪ редовне наставе тј. интеграције здравствено-васпитних садржаја у програме 

предметне наставе, 

▪ ваннаставне активности – спортске секције, клубови, акција за унапређење школског 

простора, као и простора око школе, 

▪ ваншколских активности на уређењу  зелених површина, сарадња са заједницом на 

организовању културних и спортских активности.  



 

113 

 

Будући да појава  насиља и наркоманије на средњошколском узрасту представља 

проблем  ширих размера, активности школе на сузбијању ових негативних  облика 

понашања имају превасходно превентивну функцију. Та превентивна функција реализује 

се кроз: 

 

14. јачање васпитне функције школе, 

15. јачање сарадње са породицом и  

16. јачање сарадње са  друштвеном заједницом. 
 

Носиоци активности оваквог превентивног рада су сви наставници, одељенске 

старешине и директор.   

Посебна задужења у оквиру овог програма имају:  

12. Наставничко веће (доношење програма активности школе на спречавању насиља и 

наркоманије, подела посебних задатака из домена овог програма и праћење његове 

реализације). 

13.  директор школе  (спровођење Правилника о изрицању васпитно-дисциплинских 

мера, а у циљу поштовања кућног реда школе). 

14. наставници (истицање наставних јединица у редовној настави и ваннаставним 

активностима које су погодне за реализацију циљева овог програма). 

15. одељењске старешине (благовремено реаговање на сваку промену у понашању 

ученика, организовање часова одељенске заједнице  са тематиком  насиље и 

наркоманија, успостављање што боље сарадње са родитељима и стручним 

институцијама). 

Посебне активности школе у домену реализације циљева овог програма 

обухватају: 

16. Спровођење мера за адаптацију ученика на нову школску средину кроз сарадњу са 

основном школом. 

17. Спровођење мера на сузбијању неоправданог изостајања са наставе. 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

  

УВОД 

Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања саставни је део 

анедкса Годишњег плана рада школе, а у изради Програма учествовали су чланови Тима 

за развој и реализацију програма превенције ризичног понашања ученика и заштиту од 

насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту Тим), уз подршку осталих тимова 

и запослених. 

Програмом су дефинисани појмови насиља, злостављања и занемаривања и њихова 

различита испољавања, представљен је Тим и план рада за школску 2019/20. годину. 

Такође, саставни део Програма јесу превентивне и интервентне активности усмерене ка 

ученицима, наставницима и родитељима, затим план унутрашње и спољашње заштитне 

мреже, као и подаци о евиденцији и документацији, анализи и извештавању о 

случајевима насиља. 

Програм заштите ОБАВЕЗУЈУЋИ је за сва лица запослена у Средњој школи 

„Свилајнац“. 

 

НАСИЉЕ 1 

Врсте насиља 

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, 

односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу 

стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета 

и ученика или запосленог. 

Насиље и злостављање може да се јави од стране: запосленог према детету, ученику, 

другом запосленом, родитељу, односно старатељу или другом лицу које је преузело 

бригу о детету и ученику (у даљем тексту: родитељ); детета и ученика према другом 

детету и ученику или запосленом; родитеља према свом детету, другом детету и ученику 

и према запосленом.Насиље и злостављање може да јави као физичко, психичко 

(емоционално), социјално и електронско. 

Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; физичко 

кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа. 

Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или трајног 

угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или 

запосленог.Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете и 

ученик из групе вршњака и различитих облика социјалних активности, одвајањем од 

других, неприхватањем по основу различитости, ускраћивањем информација, 

изоловањем од заједнице, ускраћивањем задовољавања социјалних потреба. 

Електронско насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија 

која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и 

остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта 

(web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл. 

Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, 

сексуално насиље, насилни екстремизам, трговину људима, експлоатацију детета и 

ученика и др. 

 

Нивои насиља 

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ 

обезбеђивање уједначеног поступања (интервенисања) установа у ситуацијама насиља и 

злостављања када су актери деца, односно ученици (дете – дете, ученик – ученик, дете и 

ученик – запослени). Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се 

појаве на више нивоа, али се разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, 
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последицама и учесницима. 

Први ниво: 

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: ударање чврга, гурање, 

штипање, гребање, гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, 

уништавање ствари.Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: 

омаловажавање, оговарање, вређање, ругање, називање погрдним именима, псовање, 

етикетирањe, имитирање, „прозивање”. 

Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: добацивање, подсмевање, 

искључивање из групе или заједничких активности, фаворизовање на основу 

различитости, ширење гласина. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито, неумесно, са сексуалном 

поруком: добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, 

сексуално недвосмислена гестикулација. 

Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија и других 

комуникационих програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, слање 

узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом. 

Други ниво: 

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: шамарање, ударање, гажење, 

цепање одела, „шутке”, затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, измицање 

столице, чупање за уши и косу. 

Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: уцењивање, претње, 

неправедно кажњавање, забрана комуницирања, искључивање, манипулисање. 

Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: сплеткарење, ускраћивање 

пажње од стране групе (игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање, 

искоришћавање. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: сексуално додиривање, 

показивање порнографског материјала, показивање интимних делова тела, 

свлачење.Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, 

нарочито: оглашавање, снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форумa и 

четовања, снимање камером појединаца против њихове воље, снимање камером 

насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика. 

Трећи ниво: 

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: туча, дављење, бацање, 

проузроковање опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, излагање ниским 

температурама, напад оружјем.Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: 

застрашивање, уцењивање 

уз озбиљну претњу, изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, навођење на 

коришћење наркотичких средстава и психоактивних супстанци, укључивање у 

деструктивне групе и организацијеОблици социјалног насиља и злостављања су, 

нарочито: претње, изолација, малтретирање групе према појединцу или групи, 

организовање затворених група (кланова) које има за последицу повређивање других. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: завођење од стране 

ученика и одраслих, подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда 

на сексуални чин, силовање, инцест. 

Облици насиља и злостављања злоупотрeбом информационих технологија су, 

нарочито: снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија 

порнографија. 

Ради уједначеног и примереног поступања, установа у превенцији и интервенцији 

на насиље, злостављање и занемаривање, општим актом утврђује као лакше повреде 

обавеза ученика:понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није 

делотворан; 

– насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан. 

Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као тежа повреда обавеза и као 

повреда забране утврђене законом, у зависности од околности (последице, интензитет, 

учесталост, учесници, време, место, начин и др.), што процењују тим за заштиту и директор. 
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ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ 

Акциони план превентивних активности усмерених ка ученицима 

 

Активност Носилац Време реализације 

„Добродошлица за прваке“ 

Одабрани ученици завршних разреда 

представиће 

ученицима првог разреда образовни 

профил који 

похађају из свог угла. Том приликом 

поделиће 

флајере у којима ће прваци моћи да 

добију прве 

информације о томе коме у школи могу 

да се обрате 

за помоћ и подршку. 

- Емина Ловре (флајери) 

- одељењске старешине првих 

и 

завршних разреда 

(координација) 

- одабрани ученици 

(представљање) 

Септембар 

Упознавање ученика са правилима 

понашања у 

школи. 

- одељењске старешине Септембар 

Програм примарне превенције 

„Електронско 

насиље“ 

Програм ће бити спроведен у свим 

одељењима. 

Чланови Тима за развој и реализацију 

програма превенције ризичног понашања 

ученика и заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања биће 

распоређени у складу са обавезама. 

Чланови тима за развој и 

реализацију програма 

превенције ризичног 

понашања ученика и заштиту 

од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Новембар – 

децембар 

Спровођење анкете међу ученицима: 

„Односи између ученика и односи 

између ученика и наставника“ 

Емина Ловре Новембар 

Радионица намењена ученицима првог 

разреда „Борба против трговине људима“ 

Волонтери Црвеног крста Децембар 

„Петком у један“ 

Сваког последњег петка у месецу 

реализује се пројекција филмова за 

ученике. Ученици ће моћи да погледају и 

филмове који се баве темом насиља. 

Емина Ловре 

Александра Мицић 

Ратомир Савић 

Континуирано 

Обележавање Међународног дана људске 

солидарности 

Вршњачки тим Децембар 

Ученички пројекат: припрема материјала 

и представљање филма „Борим се за 

позитивне промене у друштву“ 

Ученици Друго полугодиште 

„Зидови“ 

Формирање паноа на зидовима који ће се 

бавити одређеном тематиком. Један зид 

биће намњен заштити ученика од насиља 

и дискриминације. 

Вршњачки тим Континуирано 
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Радионице и разговори на тему насиља 

на часу одељењског старешине и часу 

Грађанског васпитања. 

- одељењске старешине 

- наставници Грађанског 

васпитања 

Континуирано 

Ликовни конкурс на тему: - Анђела Мицић Март 

Јавна дебата: Разрешавање конфликата Ученици и наставници Мај 

Турнир у фудбалу  Јун  

 

 

Акциони план превентивних активности усмерених ка наставницима 

 

 

Активност Носилац Време реализације 

Упознавање чланова Наставничког већа 

са правном регулативом 

Војка Бобић Континуирано 

Усклађивање правних аката Војка Бобић Континуирано 

Формирање Тима за развој и реализацију 

програма превенције ризичног понашања 

ученика и заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Директор Септембар 

Израда распореда дежурства наставника Емина Ловре Септембар 

Испитивање наставника о потребама 

стручног усавршавања 

У сарадњи са Тимом за ПРЗ 

организовати предавање за наставнике. 

Емина Ловре 

Ана Рашић 

Сузана Јованов 

Октобар 

Анкетирање наставника на тему насиља Емина Ловре Новембар 

„Како препознати насиље код ученика“-

приручник за наставнике и родитеље; 

Слађана Стојановић 

Емина Ловре 

Друго полугодиште 
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Акциони план превентивних активности усмерених ка родитељима 

 

Активност Носилац Време реализације 

Упознавање родитеља са правима, 

обавезама и одговорношћу ученика на 

родитељским састанцима 

Одељењске старешине На родитељским 

састанцима 

Саветовање са директором Слађана Стојановић Континуирано 

Саветовање са психологом Емина Ловре Континуирано 

Консултација са одељењским 

старешинама у складу са распоредом 

Одељењске старешине Континуирано 

Aнкетирање родитеља Емина Ловре 

Одељењске старешине 

Новембар 

„Како препознати насиље код ученика“-

приручник за наставнике и родитеље; 

Слађана Стојановић 

Емина Ловре 

Друго полугодиште 

Презентација филма: „Борим се за 

позитивне промене у својој средини“ 

Пројекција филма који су осмислили 

ученици; 

Јелена Савић 

Ученици 

Јун  

 

ПЛАН ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

Акциони план интервентних активности 

 

 

 

Активност Носилац Време реализације 

Усклађена и доследна примена 

утврђених поступака и процедура у 

ситуацијама насиља; 

Сви запослени Континуирано 

Успостављање ефикасне спољашње и 

унутрашње заштитне мреже 

Тим за развој и реализацију 

програма превенције 

ризичног понашања ученика 

и заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Децембар 

Сарадња са релевантним службама Сви запослени Континуирано 

Континуирано евидентирање случајева 

насиља (другог и трећег степена) 

Емина Ловре Континуирано 

Саветодавни рад са учесницима у насиљу 

и њиховим родитељима 

- одељењске старешине 

- психолог 

- чланови Тима 

Континуирано  
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КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ  

Циљ интервенције је да се, пре свега заустави насиље и злостављање, да се обезбеди 

сигурност, смањи ризик од понављања и да се ублаже и отклоне последице. 

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. 

Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да ученик трпи 

насиље, злоставање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, догађа или где 

се припрема. 

Разврставање насиља, злостављање и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање 

уједначеног поступања установе у ситуацијама насиља и злостављања када су актери 

ученици (ученик – ученик, ученик – запослени). Исти облици насиља, злостављања могу 

да се појаве на више нивоа, али се разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, 

последицама и учесницима. 

Интервентне активности 

Да би се интервенција у заштити ученика била планирана и реализована на најбољи 

начин, неопходно је узети у обзир следеће критеријуме: 

1. Да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље, 

2. Где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње, 

3. Ко су актери насиља, злостављања и занемаривања, 

4. Облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања. 

 

Циљеви интервенције 

1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацији насиља. 

2. Успостављање система ефикасне заштите деце у сучајевима насиља. 

3. Стално праћење и евидентирање врста учесталости насиља и процењивање 

ефикасности програма заштите. 

4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграције ученика у заједницу 

вршњака и живот установе. 

5. Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиља и који 

посматрају насиље. 

 

УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

У оквиру унутрашње заштитне мреже Програма заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања укључени су сви запослени у установи, као и сви ученици. 

На паноима у обе зграде Школе постављени су плакати са свим видовима насиља и 

нивоима истих. На огласним таблама налазе се имена чланова Стручног тима за развој и 

реализацију програма превенције ризичног понашања ученика и заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања са бројевима телефона ,као и служби ( Дом здравља, Хитна 

помоћ, Полицијска станица, Центар за социјални рад) са којима Школа непосредно 

сарађује у превенцији насиља ( такође са бројевима телефона наведених служби ). У обе 

зграде Школе постоје тзв. “кутије поверења“, у које ученици могу анонимно пријавити 

или указати на било који вид насиља. 

Стручни тим за развој и реализацију програма превенције ризичног понашања ученика 

и заштиту од насиља, злостављања и занемаривања има обавезу да едукује остале 

запослене у установи ( наставнике, административно особље, помоћно особље),као и 

ученике о видовима насиља и начинима реаговања уколико се исто догоди кроз 

предавања. О свим активностима и предузетим радњама сачињавају се записници и 

месечни извештаји. 
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Наставници имају обавезу да се упознају са законском регулативом и да без одлагања 

пријаве сваки облик насиља на стандардизованим обрасцима који постоје у Школи. 

Разредне старешине су дужне да барем 1 ( један ) час одељенског старешине , месечно, 

посвете теми „Насиља“ на којима ће ученике ближе упознати са врстама насиља и 

мерама превенције. 

О изреченим мерама, појачаном васпитном раду и покренутим васпитно-дисциплинским 

поступцима у оквиру свог одељења , одељењске старешине су дужне да предају извештај 

једном месечно стручном сараднику Школе који је координатор Тима за развој и 

реализацију програма превенције ризичног понашања ученика и заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања. 

У ванредним ситуацијама, наставник је обавезан да без одлагања позове горе поменуте 

стручне службе. 

Административно и помоћно особље, такође, без одлагања морају пријавити било који 

вид насиља који примете и то : дежурном наставнику, одељенском старешини, 

руководству школе, Стручном тиму . 

Ученици имају обавезу да пријаве било који вид насиља (одељенском старешини, 

дежурном наставнику, предметном наставнику, стручном сараднику, стручном тиму, 

директору Школе). 

Ученички парламент има обавезу да барем једном месечно има састанак на тему насиља 

и превенције истог. Такође, представници Ученичког парламента су дужни да 

присуствују састанцима Стручног тима како би узели активно учешће у превенцији 

насиља и ризичног понашања. На састанцима Стручног тима биће позвани и 

представници Савета родитеља. 

 

 

СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 

Спољашњу заштитну мрежу Средње школе „Свилајнац“ у Свилајнцу чине: 

-Полицијска станица „Свилајнац“ 

-Дом здравља „Свилајнац“ 

-Центар за социјални рад „Свилајнац“ 

-Центар за бригу о породици „Свилајнац“ 

-Центар за културу 

-Спортски савез 

 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О НАСИЉУ 

Евидентирање 

Запослени у школи –одељењски старешина, стручна служба и Тим–у обавези су да воде 

евиденцију о појавама насиља у образац за евиденцију о случајевима насиља који треба 

да садржи: 

o Шта се догодило 

o Ко су учесници 

o Како је пријављено насиље 

o Врсте интервенције 

o Какве су последице 

o Који су исходи предузетих корака 

o На који начин су укључени родитељи, одељењски старешина, стручна служба 

o Праћење ефеката предузетих мера 

 

 

Потребно је пратити: 
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o понашање детета које је трпело насиље (да ли се повлачи, да ли постаје агресивно, 

да литражи подршку и на који начин...), детета које се понашало насилно ( да ли 

наставља санападима, да ли тражи друге жртве, да ли га група одбацује, да ли га 

група подржава...) и осталих учесника у чину насиља; 

o како реагују пасивни посматрачи (да ли се обраћају старијима за помоћ, да ли сви 

знајукако да се повежу са унутрашњом заштитном мрежом и ко је њихова особа 

од поверења,да ли се препознаје страх, да ли сами предузимају неке акције и сл.); 

o шта се дешава у васпитној групи, одељењу (да ли се издвајају нове групе,каква је 

атмосфера ...); 

o колико су родитељи сарадници у активностима на смањивању насиља; 

o како функционише Тим и унутрашња заштитина мрежа (како унапредити рад); 

o колико су друге институције (спољна заштитна мрежа) укључене и који су ефекти 

њиховог укључивања 

 

Извештавање 

Извештавање о појединим случајевима насиља путем саопштења даваће директор школе 

водећи рачуна о поверљивости података, заштити приватности стављајући интересе 

детета изнад интереса родитеља, школе, струке и др. 

Резултате спроведених упитника међу ученицима, наставницима и родитељима Тим ће 

представљати на седницама Наставничког већа. 

Подаци до којих се дође су поверљиви и могу се ставити на располагање само службеним 

лицима ангажованим у поступцима заштите деце од насиља. 

Све субјекте укључене у решавање проблема треба обавезати на дискрецију и заштиту 

права ученика. 
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НАСТАВНИ ПЛАНОВИ У ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ 

 
 

 

 
  НАСТАВНИ ПЛАН  

Месечни и годишњи фонд часова за образовни профил: КУВАР 

  

  

  

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 11 2   374 68     9     288       8     240 p      902 68     970 

1. Српски језик и књижевност 3     102       2     64       2     60       226       226 

1.1  ____________ језик  књижевност* 3     102       2     64       2     60       226       226 

2.  Српски  као нематерњи језик* 2     68       2     64       2     60       192       192 

3. Страни језик  2     68       2     64                     132       132 

4. Физичко васпитање 2     68       2     64       2     60       192       192 

5. Математика 2     68       2     64       1     30       162       162 

6. Рачунарство и информатика   2     68                                   68     68 

7. Историја                             2     60       60       60 

8. Хемија 1     34                                   34       34 

9. Екологија и заштита животне средине               1     32                     32       32 

10. Географија 1     34                                   34       34 

11. Социологија са правима грађана                             1     30       30       30 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 12   204 408   90 2 12 6 64 384 192 150 1 14 6 30 420 180 120 298 1212 372 360 2242 

12. Здравствена култура 2   68                  68    68 

13. Основе туризма и угоститељства 2   68                  68    68 

14. Куварство  12   408  60  12 6  384 192 90  10 6  300 180 120  1092 372 270 1734 

15. Националне кухиње                2   60    60   60 

16. Основе услуживања               1   30    30    30 

17. Eкономика туристичких и угоститељских предузећа        1   32           32    32 

18. Туристичка географија        1   32           32    32 

19. Предузетништво                2   60    60   60 

20. Исхрана 2   68                  68    68 

21. Професионална пракса       30       60           90 90 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1     34       3     96       3     90       220       220 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1   34    1   32    1   30    96    96 

2. Изборни предмети према програму образовног профила        2   64    2   60    124    124 

Укупно А1+A2+Б 
18 14  612 476  90 14 12 6 448 384 192 150 12 14 6 360 420 180 120 1420 1280 372 360 3432 

Укупно 32 1178 32 1174 32 1080 3432 
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Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине 

 

 

 

Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 

   

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД    

I II III    

Стручни предмети    

1. Пословни страни језик   2 2    

2. Путеви хране   2     

3. Познавање животних намирница   2     

4. Пословна информатика  у туризму и угоститељству  2     

5. Психологија у туризму и угоститељству   2    

6. Маркетинг у туризму и угоститељству    2    

7. Општа туристичка географија   2    

Општеобразовни предмети    

1. Страни језик I   1    

2. Изабрани спорт   1 1    

3. Историја (одабране теме)     1    

4. Ликовна култура   1     

5. Музичка култура   1     
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

  
I  РАЗРЕД 

часова 
II  РАЗРЕД 

часова 
III  РАЗРЕД 

часова 
УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине  68 64 60 192 

Додатни рад *  до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад *  до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад *  до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

 

 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

 

  

I  РАЗРЕД 

 
II  РАЗРЕД 

 
III  РАЗРЕД 

 

Екскурзија  до 3 дана до 5 дана 
до 5 наставних 

дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички  парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом 
 других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети. 
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Остваривање школског програма по недељама 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 34 32 30 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 3 5 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит     3 

Укупно радних недеља 39 39 39 

 

 

Подела одељења у групе 

р
аз

р
ед

 

предмет / модул 

годишњи фонд часова 
број ученика у 

групи - до вежбе 
практична 

настава 
настава у 

блоку 

I 

Рачунарство и информатика 68     12 

Увод у куварство  168  18 12 

Термичке - топлотне обраде намирница 36  12 12 

Фондови и сосови 84  12 12 

Салате 24  6 12 

Прилози и варива  96  18 12 

Професионална пракса   30 12 

II 

Бистре и густе супе, чорбе 84 42 12 12 

Топла предјела  108 54 24 12 

Готова јела  168 84 36 12 

Национална јела  24 12 6 12 

Печења 168 84 36 12 
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Професионална пракса   60 12 

III 

Куварство  300  180 120 12 

Националне кухиње 60   12 

Предузетништво 60     12 

 

*Професионална пракса се обавља у периоду од 01.09. до 15.08. текуће школске године у првом и другом разреду. Закључна оцена утврђује 

се на седници одељенског већа после 15.08. текуће школске године. На истој седници утврђује се и општи успех ученика о завршеном разреду 

 

 

 

 
 

2.НАСТАВНИ ПЛАН  
Месечни и годишњи фонд часова за образовни профил:КОНОБАР 

  

  

  

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 11 2  374 68   9   288    8   240    902 68   970 

1. Српскијезик и књижевност 3   102    2   64    2   60    226    226 

1.1  ____________ језик и књижевност* 3   102    2   64    2   60    226    226 

2.  Српски  као нематерњи језик* 2   68    2   64    2   60    192    192 

3. Страни језик 2   68    2   64           132    132 

4. Физичко васпитање 2   68    2   64    2   60    192    192 

5. Математика 2   68    2   64    1   30    162    162 

6. Рачунарство и информатика  2   68                  68   68 

7. Историја               2   60    60    60 

8. Хемија 1   34                  34    34 

9. Екологија и заштита животне средине        1   32           32    32 

10. Географија 1   34                  34    34 

11. Социологија са правима грађана               1   30    30    30 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 6 6 204 204 204 90 8 6 6 256 192 192 150 5 10 6 150 300 180 120 548 606 576 330 2242 

12. Страни језик II 2   68    2   64    2   60    192    192 

13. Здравствена култура 2   68                  68    68 

14. Основе туризма и угоститељства 2   68                  68    68 

15. Свечани пријеми                3   90  30     120 

16. Услуживање  6 6  204 204 60  6 6  192 192 90  5 6  150 180 90  546 576 240 1362 

17. Исхрана        2   64           64    64 

18. Економика туристичких и угоститељских предузећа        1   32           32    32 

19. Психологија у туризму и угоститељству               2   60    60    60 

20. Основе куварства        2   64           64    64 

21. Основе посластичарства               1   30        30 
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22. Туристичка географија        1   32               32 

23. Предузетништво                2   60    60   60 

24. Професионална пракса       30       60           90 90 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1   34    3   96    3   90    220    220 

1. Грађанско васпитање / Версканастава 1   34    1   32    1   30    96    96 

2. Изборни предмети према програму образовног профила        2   64    2   60    192    124 

Укупно А1+A2+Б 18 8 6 612 272 204 90 20 6 6 640 192 192 150 16 10 6 480 300 180 120 1670 674 576 330 3432 

Укупно 32 1178 32 1174 32 1080 3432 

Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине 

 

Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III 

Стручнипредмети 

1. Пословна информатика у туризму и угоститељству  2  

2 Барско пословање  2  

3. Маркетинг у туризму и угоститељству   2 

4. Општа туристичка географија   2 

Општеобразовнипредмети 

1. Страни језик I   2 

2. Изабрани спорт   1 1 

3. Историја (одабране теме)     1 

4. Ликовна култура   1  

5. Музичка култура   1  
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

  
I  РАЗРЕД 

часова 
II  РАЗРЕД 

часова 
III  РАЗРЕД 

часова 
УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине 68 64 60 192 

Додатнирад *  до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунскирад *  до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремнирад *  до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

  

I  РАЗРЕД 

 
II  РАЗРЕД 

 
III  РАЗРЕД 

 

Екскурзија до 3 дана до 5дана 
до 5 наставних 

дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часанедељно 

Трећи страни језик 2 часанедељно 

Други предмети * 1-2 часанедељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часовагодишње 

Друштвене активности – ученички  парламент, ученичке задруге 15-30 часовагодишње 

Културна и јавна делатност школе 2 раднадана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који  
су утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије,  
или по програмима који су претходно донети. 
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Остваривање школског програма по недељама 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 34 32 30 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 3 5 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит     3 

Укупно радних недеља 39 39 39 
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Подела одељења у групе 

р
аз

р
ед

 

предмет / модул 

годишњифондчасова 
број ученика у 

групи - до вежбе практичнанастава 
настава у 

блоку 

Рачунарство и информатика 68     12 

Хигијенски стандарди и заштита на раду 30 30  12 

Основе угоститељског услуживања 174 174 30 12 

Професионална пракса   30 12 

II 

Пословна комуникација 60 60 30 12 

Услуживање пића и напитака 132 132 60 12 

Професионална пракса   60 12 

III 

Услуживање јела и посластица 120 144 90 12 

Припрема јела пред гостом 30 36  12 

Свечани пријеми 90  30 12 

Предузетништво 60   12 

**Професионална пракса се обавља у периоду од 01.09. до 15.08. текуће школске године у првом и другом разреду. Закључна оцена утврђује 

се на седници одељенског већа после 15.08. текуће школске године. На истој седници утврђује се и општи успех ученика о завршеном разреду. 
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Годишњи фонд часова  обавезних наставних предмета према Плану образовања за гимназију – општи тип („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“, број 8/95) 

 
 

 

А) ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
I разред II  разред III разред IV разред УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

2. Српски језик и књижевност 4 148 4 140 4 144 4 128 16 560 
3. Први страни језик 2 74 2 70 4 144 3 96 11 384 
4. Други страни језик 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280 
5. Латински језик 2 74 2 70     4 144 

6. Устав и права грађана       1 32 1 32 

7. Социологија       2 64 2 64 

8. Психологија   2 70     2 70 

9. Филозофија     2 72 3 96 5 168 

10. Историја 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280 
11. Географија 2 74 2 70 2 72   6 216 

12. Биологија 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280 
13. Математика 4 148 4 140 4 144 4 128 16 560 
14. Физика 2 74 2 70 3 108 2 64 9 316 
15. Хемија 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280 
16. Рачунарство и информатика 2v 74v  0+60 1 36+30 1 32+30 (3+1)+ 

120 

105+157 

17. Музичка култура 1 37 1 35     2 72 
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А) ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
I разред II  разред III разред IV разред УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

18. Ликовна  култура 1 37 1 35     2 72 

19. Физичко васпитање 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280 
СВЕГА: 30 1110 30 1110 30 1110 30 990 120 4320 
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Годишњи фонд часова  који се јавља због поделе одељења на групе, 
а на основу наставног плана и програма образовања и васпитања 
 

 I разред II разред III разред IV разред УКУПНО 
Трогодишње образовање      

12. Рачунарство и информатика 2*74    148 
      

Практична настава-аутомеханичар 

Практична настава-машинбравар 
Практична настава-механичар грејне и 

расхладне технике 
Услуживање са практичном наставом-

конобар  
Куварство са практичном наставом 
 

 
 

 

 

60 

 

60        

 
444 
259 

 

352+150 

 

384+150                     

448 

 

448 

 

319+150 

 

312+150 

       448 

444 

           706 

 

671+360 

 

         696+360 

Четворогодишње образовање      
5. Рачунарство и информатика 2* 74     
6. Савремена пословна кореспонденција 2* 74 2* 72   2* 74*2  

3.   Рачуноводство 2* 74 2* 72       2+ 72       2+ 66       2 

(74+72+72+66) 
4.  Пословна информатика   2*72 2.*66 2*(72+66) 

                                  
ГИМНАЗИЈА       

5. Рачунарство и информатика( по 

одељењу) 
6. Физика 

2*74=148 
 

2*10 

2*60=120 
 

2*12 

2*30=60 
 

2*18 

2*30=60 
 

2*8 

2(74+60+30+30) 

 

96 
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Ученик  је обавезан да изабере један од два изборна предмета која ће изучавати  току школске. 

 

 

В.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

I разред 

 

II разред 

 

III разред 

 

IV разред 

     

• Верска настава 1 час недељно  1 час недељно   1 час недељно  1 час недељно 

  
• Грађанско васпитање 1 час недељно  1 час недељно   1 час недељно  1 час недељно  
     
     

 

Годишњи  фонд часова ваннаставних активности и факултативних ваннаставних кативности 
 

 

 

 

I разред II разред III разред IV разред 

Обавезне ваннаставне активности     

• Додатни рад       до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 

• Припремни и допунски рад       до 30  часова до 30 часова до 30  часова до 30 часова 

• Друштвено-користан рад       до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 

• Час одељенског старешине - заједнице 74 70 70 66 

     
Факултативне ваннаставне активности     

• Стваралачке и слободне активности 30 до 60 часова 30 до 60 часова 30 до 60 часова 30 до 60 часова 

• Друштвене активности – заједнице 

ученика 
15 до 30 часова 15 до 30 часова 15 до 30 часова 15 до 30 часова 

• Екскурзије до 3 дана  до 3 дана  до 7 дана  до 7 дана  

• Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 2 радна дана 2 радна дана 2 радна дана 

Припремна настава биће организованa за ученике који се упућују на полагање разредних и поправне испита, а допунска за ученике који 

заостају у савлађивању програма образовања.  
Екскурзије ученика биће изведене ако за то буду испуњени услови предвиђени законом.   
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

  

I  РАЗРЕД 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

IV  РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

 

Час одељенског старешине  74 72 72 66 284  

Додатни рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120  

Допунски рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120  

Припремни рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120  

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада  

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

  

I  РАЗРЕД 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

IV  РАЗРЕД 

часова 

Екскурзија  до 3 дана до 5 дана 
до 5 наставних 

дана 

до 5 наставних 

дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Други страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 
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Друштвене активности – ученички  парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других 

образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

1. Остваривање програма по недељама 

 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 
37 36 36 33 

Настава у блоку 
 1 1 1 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит       3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ  
• НАСТАВНИ ПЛАН 

за образовни профил Бравар - заваривач  
     I РАЗРЕД     II РАЗРЕД     III РАЗРЕД     УКУПНО  
                               

  недељно   годишње   недељно  годишње   недељно  годишње    годишње  

  Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН  Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 15 2   595 70    13   455     11   341    1391 70   1461 

1 Српски језик и књижевност 3    105    2   70     2   62    237    237 

1.1 __________ језик и књижевност* 3    105    2   70     2   62    237    237 

2 Српски као нематерњи језик* 2    70    2   70     2   62    202    202 

3 Страни језик 2 
   

70 
   

2 
  

70 
  

 

 

1 
  

31 
   

171 
   

171                    

4 Физичко васпитање 2 
   

70 
   

2 
  

70 
  

 

 

2 
  

62 
   

202 
   

202                    

5 Математика 2    70    2   70     1   31    171    171 

6 Историја 2 
   

70 
                   

70 
   

70                          

7 Рачунарство и информатика  2    70                    70   70 

8 Географија 1    35                    35    35 

9 Екологија и заштита животне средине         1   35            35    35 

10 Социологија са правима грађана                  1   31    31    31 
                               

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 4 6 6  140 210 210 60  2 6 12 70 210 420  60  5 18  62 651 90 210 575 1188 210 2183 

11 Техничко цртање  3    105                    105   105 

12 Машински материјали 2 
   

70 
                   

70 
   

70                          

13 Техничка механика 2 
   

70 
                   

70 
   

70                          

14 Машински елементи           3   105            105   105 

15 Техничка физика 
        

2 
  

70 
           

70 
   

70                         

16 Технологија браварских радова  3    105                    105   105 

17 Основе браварских радова   6    210 60                   210 60 270 

18 
Технологија металних конструкција и 

          

3 

  

105 

           

105 

  

105 
                         

процесне опреме                          
                           

19 Металне конструкције и процесна опрема 
           

12 
  

420 
 

60 
         

420 60 480                       

20 Технологија заварених конструкција 
                  

3 
   

93 
  

93 
  

93                          

21 Заварене конструкције                    18   558 90   558 90 648 

22 Предузетништво                   2   62    62   62 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1    35     2   70     2   62    167    167 

1 Грађанско васпитање / Верска настава 1    35    1   35     1   31    101    101 

2 Изборни предмети         1   35     1   31    66    66 

Укупно А1+А2+Б 20 8 6  770 280 210 60 17 6 12 595 210 420 60 13 5 18 403 62 651 90 1768 645 1188 210 3811 

Укупно А1+А2+Б  34    1320    35   1285    36   1206    3811    
Напомена:* За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине 
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Б. Листа изборних предмета према програму образовног профила 
 

  
Рб Листа изборних предмета 

 РАЗРЕД   
 

 

      

 

I 
 

II 
 

III       

  Стручни предмети      

 1 Репаратура машинских делова   *  *  

 2 Алати, прибори и мерења   *  *  

 3 Основне методе испитивање без разарања     *  

  Општеобразовни предмети      

 1. Страни језик   1  1  

 2. Изабрани спорт   1  1  

 3. Историја (одабране теме)   1  1  

 4. Изабрана поглавља математике     1  

 5. Индустријска географија   1  1  

 6. Ликовна култура   1  1  

 7. Музичка култура   1  1  

 8 Биологија   1    

 

Остали облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

 часова часова часова часова 
     

Час одељењског старешине 70 70 62 202 

Додатни рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада     
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Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године  

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД  III РАЗРЕД 

 часова часова  часова 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана  дo 5 наставних дана 
    

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе  2 часа недељно 
   

Трећи страни језик  2 часа недељно 
   

Други предмети*  1-2 часа недељно 
    

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секција и друго)  30-60 часова годишње 
    

Друштвене активности (ученички парламент, ученичке задруге)  15-30 часова годишње 
    

Културна и јавна делатност школе  2 радна дана  
      

*Поред наведених предмета, школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени 

наставним плановима других образовних профила истог или другог подручја рада, наставним плановима гимназије или по програмима који су 

претходно донети. 

 

Остваривање школског програма по недељама  

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

 часова часова часова 

Разредно часовна настава 35 35 31 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 2 3 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 
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Подела одељења у групе 
 р а з р е д

 

  вежбе практична настава настава у блоку  до 

 предмет/модул    годишњи фонд часова  број ученика у групи - 

          

 Рачунарство и информатика  70      15 

I 
Техничко цртање  105      10 

Технологија браварских радова 

 

105 

     

10        

 Основе браварских радова    210  60  10 

 Машински елементи  105      10 

II Технологија металних конструкција процесне опреме 

 

105 

     

10       
 

Металне конструкција и процесне опреме 

   

420 

 

60 

 

10       

 Технологија заварених конструкција  93      10 

III Заварене конструкције 

   

558 

 

90 

 

10      
 

Предузетништво 

 

62 

     

10        
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Подела одељења у групе 
 р а з р е д

 

  вежбе практична настава настава у блоку  до 

 предмет/модул    годишњи фонд часова  број ученика у групи - 

          

 Рачунарство и информатика  70      15 

I 
Техничко цртање  105      10 

Технологија браварских радова 

 

105 

     

10        

 Основе браварских радова    210  60  10 

 Машински елементи  105      10 

II Технологија металних конструкција процесне опреме 

 

105 

     

10       
 

Металне конструкција и процесне опреме 

   

420 

 

60 

 

10       

 Технологија заварених конструкција  93      10 

III Заварене конструкције 

   

558 

 

90 

 

10      
 

Предузетништво 

 

62 

     

10        
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 

• НАСТАВНИ ПЛАН  
за образовни профил Индустријски механичар 

      I РАЗРЕД        II РАЗРЕД       III РАЗРЕД      УКУПНО  
                                          

  недељно   годишње  недељно   годишње   недељно    годишње      годишње  
                                          

  Т В  ПН Т  В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В  ПН Т В ПН Б Т  В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 2    481  74     12     300     14     140       921  74     995 

1 Српски језик и књижевност 3     111       3     75    6     60       246       246 

1.1 ____________језик и књижевност* 3     111       3     75    5     50       236       236 

2 Српски као нематерњи језик* 2     74       3     75    5     50       199       199 

3 Страни језик I 2     74       3     75    2     20       169       169 

4 Физичко васпитање 2     74       3     75    3     30       179       179 

5 Математика 2     74       3     75                 149       149 

6 Историја 2     74                             74       74 

7 Рачунарство и информатика  2      74                            74     74 

8 Географија 1     37                             37       37 

9 Екологија и заштита животне средине 1     37                             37       37 

10 Социологија са правима грађана 

                     

3 

           

30 

       

                         30             30 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 6  4  222  222  148   3  14   75 350  360   13      130   720  297  702  148  1080 2227 

11 Техничко цртање  2      74                            74     74 

12 Машински материјали 2     74                             74       74 

13 Техничка механика 2     74                             74       74 

14 Машински елементи 
            

2 
 

3 
 

 

50 75 
               

50 75 
    

125                                  

15 Техничка физика 2     74                             74       74 

16 Пнеуматика и хидраулика             1  2   25 50                25 50     75 

17 Технологија машинске обраде 
 

2 
    

 

74 
      

3 
   

75 
    

4 
     

40 
     

189 
    

189                                 

18 Технологија монтаже               3    75     4      40      115     115 

19 Oдржавање индустријских машина  2      74       3    75                 149     149 

20 Методе праћења учесталости кварова                        3      30      30     30 

21 Ручна обрада   4      148                             148   148 

22 Одржавање и монтажа                     360            720        1080 1080 

23 Предузетништво                        2      20      20     20 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1     37       2     50     5     50       137       137 

1 Грађанско васпитање / Верска настава 1     37       1     25    3     30       92       92 

2 Изборни предмети             1     25    2     20       45       45 

Укупно А1+А2+Б 19 8 4  740  296  148   17  14   425 350  360 19 13    190  130   720  1318 776  148  1080 3359 

Укупно А1+А2+Б  31     1184      31    1135   32   1040      3359   
                                            

Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине                                      

 ** Ученик бира предмет са листе изборних општеобразовних или стручних предмета                                  
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Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила 
 

 Рб Листа изборних предмета  РАЗРЕД  
    

   I II III 

 Општеобразовни предмети   
      

1. Страни језик  1 2 
     

2. Изабрани спорт  1 2 
     

3. Историја (одабране теме)  1 2 
     

4. Индустријска географија  1 2 
     

5. Ликовна култура  1 2 
     

6. Музичка култура  1 2 
     

7 Биологија  1  
      

 Стручни предмети   
      

1. Репаратура машинских делова  *  
     

2. Aлати, прибори и мерења  * * 
     

3. Мехатронски системи  * * 
      

 
 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

  I  РАЗРЕД   II  РАЗРЕД   III РАЗРЕД   УКУПНО  

  часова   часова   часова   часова  
             

Час одељенског старешине 
74 

 
50 

 
10 

 
134 

 
     

Додатни рад *  
до 30 

 
до 30 

 
до 30 

 
до 90      

Допунски рад *  
до 30 

 
до 30 

 
до 30 

 
до 90      

Припремни рад *  
до 30 

 
до 30 

 
до 30 

 
до 90      

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 
 

  I  РАЗРЕД  II  РАЗРЕД III РАЗРЕД 
  часова  часова часова 

 Екскурзија до 3 дана  до 5 дана до 5 наставних дана 
      

 Језик другог народа или националне мањине са елементима   
2 часа недељно 

 
 

националне културе    

     

 Трећи страни језик   2 часа недељно  
      

 Други предмети*   1-2 часа недељно  
     

 Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго)  30-60 часова годишње  
     

 Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге  15-30 часова годишње  
      

 Културна и јавна делатност школе   2 радна дана  
       
*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета 
који су утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима 
гимназије, или по програмима који су претходно донети. 

 
 

Остваривање школског програма по недељама 
 

 I РАЗРЕД II  РАЗРЕД III РАЗРЕД 
     

Разредно-часовна настава  37 25 10 
     

Менторски рад (настава у блоку, пракса)   12 24 
     

Обавезне ваннаставне активности  2 2 2 
     

Завршни испит    3 
     

Укупно радних недеља  39 39 39 
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Подела одељења у групе 
 

р а з р е д 

   годишњи фонд часова    
  вежбе  практична настава настава у блоку до 

 предмет/модул        број ученика у групи - 
         

          

 Рачунарство и информатика  74      10 

I 
Техничко цртање  74      10 

Технологија машинске обраде 
 

74 
     

10        

 Ручна обрада    148    10 

 Машински елементи  75      10 
 

Пнеуматика и хидраулика 
      

10   50      

II 
Технологија машинске обраде 

      

10  75      

Технологија монтаже 
 

75 
     

10        
 

Одржавање индустријских машина 
      

10   75      
 

Одржавање и монтажа 
     

360 
 

10        
 

Технологија машинске обраде 
      

10   40      
 

Технологија монтаже 
      

10   40      

III Методе праћења учесталости кварова 
      

10  30      

 Одржавање и монтажа      720  10 
 

Предузетништво 
 

20 
     

10         
ГАНТОГРАМ ОБАВЕЗНИХ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ, СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ДРУГИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД ЗА ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР 
 

 НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  36  37 ∑  
                                             

   Т 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17          17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17      425  

 
ДРУГИ РАЗРЕД 

 В 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14          14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14      350  
  

ПН 
                                         

                                            

   Б             30 30 30 30 30 30 30 30 30              30  30  30 360  

   Т             19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                  190  
                

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

                   

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 В                              130  
  ПН                                          
                                            
                                      

завршни 
  

                                        

   Б 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30           30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  испит  720   


