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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „СВИЛАЈНАЦ“ 

У СВИЛАЈНЦУ 

за школску 2022/2023. 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: 

- конобар, 

- посластичар 

 

                       ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

- електротехничар електронике 

- техничар мехатронике 

- електричар 

  

 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 гимназијa (општег типа и друштвено-језичког 

смера). 

 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 
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четворогодишњег образовања електротехничар електронике, 27.1.2021. за образовни профил техничар 

мехатронике, и 26.8.2022. за трогодишњи профил електичар. 

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) 

● 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 2022/2023. годину 

(“Службени гласник РС”: 5/2022) 
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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 је око 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 5 мултимедијалних 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. 

- сали за физичко васпитање површине 950 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, посластичар 

УР„MOCART“, Топличина 2, Свилајнац 
„ФИЛИ“ ДОО Краља Петра Првог 70;  
УР “Prestige” С.Н. Стевана Синђелића 2 
У.Р. „Talija crystal gold“ Свилајнац 
Ј.П. Спортско-туристички – Природњачки центар Свилајнац 

Бравар - заваривач Alfatechnics Свилајнац 

Индустријски механичар Wossloch-Schwabe, Свилајнац 
Еврометал, Свилајнац 
SHE Ariston, Свилајнац 

Техничар мехатронике SHE Ariston, Свилајнац 
Регент, Свилајнац, 
Wossloch-Schwabe, Свилајнац 
 

 

Школа поседује салу за физичко васпитање. Настава физичког васпитања реализоваће се у сали, 

и на школским теренима. 
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 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, уколико то епидемиолошке мере дозволе. 

   

           

 

   Број ученика по одељењима и разредима 
 

 

одељење образовни профил број ученика број дечака број девојчица 

1/1 Гимназија 30 11 19 

1/2 Техничар 

мехатронике 

30 28 2 

1/3 Електричар 12 12 / 

1/4 Бравар-заваривач 6 6 / 

Индустријски 

механичар 

11 11 / 

укупно  89 68 21 

2/1 Гимназија 23 9 14 

2/2 Техничар 

мехатронике 

30 28 2 

2/3 Посластичар 8 / 8 

2/4 Бравар-заваривач 13 13 / 

Индустријски 

механичар 

9 8 1 

укупно  83 58 25 

3/1 Гимназија 31 13 18 

3/2 Техничар 

мехатронике 

30 30 / 

3/3 Конобар 4 2 2 

Посластичар 10 2 8 

3/4 Бравар-заваривач 11 11 / 

Индустријски 

механичар 

15 15 / 

укупно  101 73 28 
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4/1 Гимназија 33 14 19 

4/2 Електротехничар 

електронике 

28 22 6 

укупно  61 36 25 

укупно у 

школи 

 334 235 96 

 
 

 

 

 

 

Број ученика по образовним профилима 
 

 

образовни 

профил 

 

гимназија 

 

електротехничар 

електронике 

Техничар 

мехатронике 

 

електр

ичар 

 

конобар 

 

посластичар 

Бравар 

заваривач 

Индустријски 

механичар 

разред 

 

1 

 

30 / 30 12 / / 6 11 

 

2 

 

23 / 30 / / 8 13 9 

 

3 

 

31 / 30 / 4 10 11 15 

 

4 

 

33 28 / / / / / / 

 

укупно 

 

117 28 90 12 4 18 30 35 
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СТРУКТУРА УЧЕНИКА 

одељење Број ученика из 

других општина 

Број ученика 

који путују 

1/1 3 8 

1/2 6 16 

1/3 2 7 

1/4 6 14 

2/1 2 7 

2/2 5 18 

2/3 0 3 

2/4 8 18 

3/1 2 9 

3/2 6 17 

3/3 5 11 

3/4 9 16 

4/1 4 0 

4/2 5 14 

укупно 63 158 
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РАСПОДЕЛА УЧЕНИКА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

 

Одељење 1/

1 

1/

2 

1/

3 

1/

4 

2/

1 

2/2 2/

3 

2/

4 

3/

1 

3/

2 

3/

3 

3/

4 

4/1 4/

2 

Укупн

о 

Верска 

настава 

11 15 6 11 6 19 / 17 8 13 10 7 9 8 140 

Грађанско 

васпитање 

19 15 7 5 17 11 7 5 23 17 5 19 24 20 164 

Језик, 

медији и 

култура 

22 / / / 23 / / / / / / / / / 45 

Здравље и 

спорт 

23 / / / 23 / / / / / / / / / 46 

Примењене 

науке 

15 / / / / / / / / / / / / / 15 

Основе 

геополитике 

/ / / / / / / / 31 / / / 30 / 61 

Савремене 

технологије 

/ / / / / / / / 31 / / / 20 / 51 

Електричне 

инсталације 

/ / / / / / / / / 15 / / / / 15 

Музичка 

култура 

/ / / / / / / / / 15 / / / / 15 

Страни језик / / / / / / 8 / / / 4 11 / / 23 

Меркетинг у 

туризму и 

/ / / / / / / / / / 11 / / / 11 
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угоститељств

у 

Методологиј

а научног 

истраживањ

а 

/ / / / / / / / / / / / 16 / 16 

Пословни 

страни језик 

/ / / / / / 8 13 / / / / / / 21 

Репаратура 

машинских 

делова 

/ / / / / / / 9 / / / / / / 9 

Алати, 

прибори и 

мерења 

/ / / / / / / / / / / 15 / / 15 
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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 

 
30 

 
1 

 
 
 

виша стручна 
спрема 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
3 

пети степен стручне 
спреме 

    
           1 
 

четврти степен 
стручне спреме 
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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 11 8 2 

стручни 
сарадник 

 
 

 1  
 

 

наставник 
практичне 

наставе 

 
2 

 
1 

 
1 

 
 

 
 

сремачице 2  2 1 1 

домар-ложач     1 

шеф 
рачуноводства 

  1   

секретар    1  

 

 

 

 

 

 

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

 

разред  
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

обр. профил 

укупно 3 0 0 0 
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РАСПОДЕЛА ЧАСОВА 
 

 предмет 
одељ
ење 

број 
часова 

недељно 

број 
часова 

годишњ
е 

Лидија Бојчовска Српски језик и књижевност 1-1 4 148 

Верица Петровић Енглески језик 1-1 2 74 

Снежана Којадиновић Француски језик 1-1 2 74 

Снежана Којадиновић Латински језик 1-1 2 74 

Ивица Васић Историја 1-1 2 74 

Сузана Јованов Географија 1-1 2 74 

Наташа Наранчић Биологија 1-1 2 74 

Милка Шевић Математика 1-1 4 148 

Ратомир Савић Физика 1-1 2 74 

Валерија Васић Хемија 1-1 2 74 

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

Срђан Бакић Музичка култура 1-1 1 37 

Виолета Гвоздић Ликовна култура 1-1 1 37 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 1-1 2 74 

Валерија Васић Грађанско васпитање 1-1 1 37 

Лазар Радић Верска настава 1-1-2 1 37 

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

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

Валерија Васић Примењене науке-ИЗ 1-1 1 37 

Александра Ацић Српски језик и књижевност 2-1 4 148 

Верица Петровић Енглески језик 2-1 1 37 

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

Емина Ловре Психологија 2-1 2 74 

Ивица Васић Историја 2-1 2 74 

Сузана Јованов Географија 2-1 2 74 

Наташа Наранчић Биологија 2-1 2 74 

Ана Рашић Математика 2-1 4 148 

Бојана Богићевић Физика 2-1 1 37 

Бојана Богићевић Физика-вежбе 2-1 0,5+0.5 37 

Валерија Васић Хемија 2-1 1 37 

Валерија Васић Хемија-вежбе 2-1 0,5+0,5 37 

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

Срђан Бакић Музичка култура 2-1 1 37 

Виолета Гвоздић Ликовна култура 2-1 1 37 

Далиборка Митровић Физичко и здравствено васпитање 2-1 2 74 
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Снежана Којадиновић Језик, медији и култура-ИЗ 2-1 1 37 

Наташа Наранчић Здравље и спорт-ИЗ 2-1 1 37 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 2-1-2 1 37 

Лазар Радић Верска настава 2-1-2 1 37 

Марина Рајичевић Српски језик и књижевност 3-1 4 148 

Верица Петровић Енглески језик 3-1 2 74 

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

Снежана Којадиновић Француски језик 3-1 1 37 

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

Владимир 
Радосављевић Филозофија 3-1 2 74 

Ивица Васић Историја 3-1 2 74 

Сузана Јованов Географија 3-1 2 74 

Наташа Наранчић Биологија 3-1 2 74 

Милка Шевић Математика 3-1 5 185 

Ратомир Савић Физика 3-1 1 37 

Ратомир Савић Физика-вежбе 3-1 1+1 74 

Валерија Васић Хемија 3-1 1 37 

Валерија Васић Хемија-вежбе 3-1 0,5+0,5 37 

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

Далиборка Митровић Физичко васпитање 3-1 2 74 

  3-1 2  

Зоран Милошевић Савремене технологије-ИЗ 3-1 2 74 

Ивица Васић Основе геополитике-ИЗ 3-1 2 74 

Милена Миланковић Грађанско васпитање 3-1 1 37 

Лазар Радић Верска настава 3-1-2 1 37 

Александра Ацић Српски језик и књижевност 4-1 4 132 

Верица Петровић Енглески језик-теорија 4-1 1 33 

Верица Петровић Енглески језик-вежбе 4-1 1+1 66 

Снежана Којадиновић Француски језик-теорија 4-1 1 33 

Снежана Којадиновић Француски језик-вежбе 4-1 0.5+0.5 33 

Милена Миланковић Социологија 4-1 2 66 

Владимир 
Радосављевић Филозофија 4-1 3 99 

Ивица Васић Историја 4-1 2 66 

Наташа Наранчић Биологија 4-1 2 66 

Милка Шевић Математика 4-1 4 132 

Бојана Богићевић Физика-теорија 4-1 2 66 

Бојана Богићевић Физика-вежбе 4-1 0.5+.05 33 

Валерија Васић Хемија 4-1 2 66 

Зоран Милошевић Рачунарство и информатика 4-1 1+1 66 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 4-1 2 66 

Валерија Васић Грађанско васпитање 4-1 1 33 

Лазар Радић Верска настава 4-1-2 1 33 

Ратомир Савић Методологија научног истраживања 4-1 2 66 

Зоран Милошевић Савремене технологије-ИЗ 4-1 2 66 
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Ивица Васић Основе геополитике-ИЗ 4-1 2 66 

Марина Рајичевић Српски језик и књижевност 1-2 3 111 

Ивана Мезић Енглески језик 1-2 2 74 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 1-2 2 74 

Милка Шевић Математика 1-2 3 111 

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

Ивица Васић Историја 1-2 2 74 

Виолета Гвоздић Ликовна култура 1-2 1 37 

Валерија Васић Хемија 1-2 2 74 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 1-2 1 37 

Лазар Радић Верска настава 1-1-2 1 37 

Гордана Марковић Техничко цртање 1-2 2+2 148 

Бојана Богићевић Физика 1-2 2 74 

Гордана Марковић Механика 1-2 3 111 

Никола Кецман Основе електротехнике 1-2 3 111 

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

Милан Богдановић Електромашинска припрема - ПН -прва група 1-2 3 111 

Ратомир Савић 

Електромашинска припрема - ПН - друга 
група 1-2 3 111 

Александра Ацић Српски језик и књижевност 2-2 3 102 

Ивана Мезић Енглески језик 2-2 2 68 

Сузана Јованов Географија 2-2 2 68 

Наташа Наранчић Биологија 2-2 2 68 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 2-2 2 68 

Ана Рашић Математика 2-2 3 102 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 2-1-2 1 34 

Лазар Радић Верска настава 2-1-2 1 34 

Никола Кецман Основе електротехнике 2-2 2 68 

Никола Кецман Основе електротехнике-вежбе 2-2 1+1 68 

Душан Стевановић Машински елементи 2-2 2 68 

Душан Стевановић Машински елементи -вежбе 2-2 2+2 136 

Јелена Савић Програмирање 2-2 2+2 136 

Гордана Марковић Техничка механика са механизмимима 2-2 3 102 

Зоран Милић Хидрауличке и пнеуматске компонете 2-2 2+2 136 

Зоран Милић Хидрауличке и пнеуматске компонете-УКР 2-2 90+90 180 

Никола Младеновић Електроника 2-2 2 68 

Никола Младеновић Електроника-вежбе 2-2 1+1 68 

Александра Ацић Српски језик и књижевност 3-2 3 102 

Верица Петровић Енглески језик 3-2 2 68 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 3-2 2 68 

Ана Рашић Математика 3-2 3 102 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 3-2 1 34 

Лазар Радић Верска настава 3-1-2 1 34 

Срђан Бакић Музичка култура - Изборни 3-2 2 68 

Никола Младеновић Дигитална електроника и микроконтролери 3-2 1 34 
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Никола Младеновић 

Дигитална електроника и микроконтролери-
вежбе 3-2 2+2+2 204 

Никола Младеновић Системи управљања у мехатроници 3-2 1 34 

Зоран Миленковић Системи управљања у мехатроници-УКР 3-2 2+2+2 204 

Зоран Миленковић Системи управљања у мехатроници-блок 3-2  90 

Ратомир Савић Електрични погон и опрема у мeхатроници 3-2 2 68 

Зоран Миленковић 

Електрични погон и опрема у мeхатроници-
вежбе 3-2 1+1+1 102 

Зоран Миленковић 

Електрични погон и опрема у мeхатроници-
УКР 3-2 1+1+1 102 

Зоран Миленковић 

Електрични погон и опрема у мeхатроници-
блок 3-2  90 

Јелена Савић 

Опрема, погон и управљање мехатронским 
системима-УКР 3-2 6+6+6 612 

Зоран Миленковић 

Хидраулички и пнеуматски системи као 
објекти управљања-УКР 3-2 3+3+3 306 

Никола Кецман 

Хидраулички и пнеуматски системи као 
објекти управљања-блок 3-2 3*30 90 

Никола Кецман Електричне инсталације-изборни 3-2 2 68 

Марина Рајичевић Српски језик и књижевност 4-2 3 93 

Верица Петровић Енглески језик 4-2 2 62 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 4-2 2 62 

Ана Рашић Математика 4-2 4 124 

Предраг Павићевић Устав и права грађана 4-2 1 31 

Владимир 
Радосављевић Филозофија 4-2 2 62 

Невена Ђиновић Економика и организација предузећа 4-2 2 62 

Никола Младеновић Електронски медицински уређаји 4-2 3 93 

Никола Младеновић Електронски медицински уређаји-блок 4-2  96 

Горан Станојевић Основе аутоматског управљања 4-2 3 93 

Горан Станојевић Основе аутоматског управљања-вежбе 4-2 1+1+1 93 

Горан Станојевић Основе аутоматског управљања-блок 4-2  36 

Горан Станојевић 
Микропроцесори са елементима 
програмирања 4-2 2 62 

Ратомир Савић 
Микропроцесори са елементима 
програмирања-вежбе 4-2 1+1+1 93 

Горан Станојевић Високофреквенцијска електроника 4-2 2 62 

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

Никола Младеновић Високофреквенцијска електроника-блок 4-2  24 

Ратомир Савић Електроенергетика 4-2 2 62 

Ратомир Савић Електроенергетика-блок 4-2  24 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 4-2 1 31 

Лазар Радић Верска настава 4-1-2 1 31 

Александра Ацић Српски језик и књижевност 1-3 3 111 

Ивана Мезић Енглески језик 1-3 2 74 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 1-3 2 74 

Милка Шевић Математика 1-3 2 74 

Ивица Васић Историја 1-3 2 74 
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Зоран Милошевић Рачунарство и информатика 1-3 2 74 

Сузана Јованов Географија 1-3 1 37 

Наташа Наранчић Екологија и заштита животне средине 1-3 1 37 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 1-3-4 1 37 

Лазар Радић Верска настава 1-3-4 1 37 

Бојана Богићевић Физика 1-3 2 74 

Никола Кецман Техничко цртање и документација 1-3 2 74 

Ратомир Савић 

Основе практичних вештина-практична 
настава 1-3 6 222 

Никола Кецман Основе електротехнике 1-3 3 111 

Никола Младеновић Основе електротехнике-вежбе 1-3 1 37 

Никола Кецман Електричне инсталације 1-3 2 74 

Марина Рајичевић Српски језик и књижевност 2-3 2 64 

Верица Петровић Енглески језик 2-3 2 64 

Дејан Никодијевић Физичко васпитање 2-3 2 64 

Ана Рашић Математика 2-3 2 64 

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

Сузана Јованов Туристичка географија 2-3 1 32 

Невена Ђиновић Посластичарство-вежбе 2-3 12 384 

Јадранка Андрејић Посластичарство-практична настава 2-3 6 192 

Ивана Мезић Посластичарство-блок 2-3  90 

Александра Ацић Професионална пракса-посластичар 2-3  60 

Снежана Којадиновић Пословни страни језик-Изборни-посластичар 2-3 2 64 

Невена Ђиновић 

Економика туристичких и угоститељских 
предузећа 2-3 1 32 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 2-3-4 1 35 

Лазар Радић Верска настава 2-3-4 1 35 

Лидија Бојчовска Српски језик и књижевност 3-3 2 60 

Дејан Никодијевић Физичко васпитање 3-3 2 60 

Ана Рашић Математика 3-3 1 30 

Ивица Васић Историја 3-3 2 60 

Предраг Павићевић Социологија са правима грађана 3-3 1 30 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 3-3-4 1 30 

Лазар Радић Верска настава 3-3-4 1 30 

Ивана Мезић Страни језик 2 енглески-конобар 3-3 2 60 

Јадранка Андрејић Услуживање-вежбе-конобар 3-3 6 180 

Наташа Наранчић Услуживање-практична настава-конобар 3-3 11 330 

Невена Ђиновић Услуживање-блок-конобар 3-3  120 

Снежана Којадиновић 

Изборни страни језик 1- Француски-изборни 
конобар 3-3 2 60 

Јадранка Андрејић Посластичарство-вежбе 3-3 12 360 

Виолета Гвоздић Посластичарство-ПН 3-3 6 180 

Јадранка Андрејић Посластичарство-блок 3-3  120 

Јадранка Андрејић Основе услуживања 3-3 1 30 

Невена Ђиновић Предузетништво 3-3 2 60 

Невена Ђиновић 
Маркетинг у туризму и угоститељству-изборни 
посластичар 3-3 2 60 
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Марина Рајичевић Српски језик и књижевност 1-4 3 105 

Верица Петровић Енглески језик 1-4 2 70 

Дејан Никодијевић Физичко васпитање 1-4 2 70 

Ана Рашић Математика 1-4 2 70 

Ивица Васић Историја 1-4 2 70 

Зоран Милошевић Рачунарство и информатика - прва група 1-4 2 70 

Сузана Јованов Географија 1-4 1 35 

Гордана Марковић Техничко цртање - прва група 1-4 3 105 

Валерија Васић Машински материјали 1-4 2 70 

Гордана Марковић Техничка механика 1-4 2 70 

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

Милан Богдановић Технологија ручне и машинске обраде-IM 1-4 2 70 

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

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

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 1-3-4 1 35 

Лазар Радић Верска настава 1-3-4 1 35 

Зоран Милошевић Рачунарство и информатика - друга група 1-4 2 70 

Гордана Марковић Техничко цртање - друга група 1-4 3 105 

Душан Стевановић Технологија браварских радова - БЗ 1-4 3 105 

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

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

Марина Рајичевић Српски језик и књижевност 2-4 2 70 

Верица Петровић Енглески језик 2-4 2 70 

Далиборка Митровић Физичко васпитање 2-4 2 70 

Ана Рашић Математика 2-4 2 70 

Душан Стевановић Машински елементи Вежбе - ИМ 2-4 3 105 

Душан Стевановић Хидраулика и пнеуматика Вежбе - ИМ 2-4 2 70 

Гордана Марковић Технологија машинске обраде - ИМ 2-4 2 70 

Душан Стевановић Oдржавање индустријских машина - ИМ 2-4 2 70 

Милица Росић Одржавање и монтажа - ИМ 2-4 12 420 

Душан Стевановић Одржавање и монтажа Блок - ИМ 2-4  60 

Снежана Којадиновић изборни - Француски језик - бравар 2-4 1 35 

Зоран Милић изборни - Репаратура машинских делова - ИМ 2-4 1 35 

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

Зоран Милић Машински елементи Вежбе - БР 2-4 3 105 

Бојана Богићевић Техничка физика - БР 2-4 2 70 

Душан Стевановић 

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

Зоран Милић 

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

Татјана Гавриловић 

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

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 2-3-4 1 35 

Лазар Радић Верска настава 2-3-4 1 35 

Марина Рајичевић Српски језик и књижевност 3-4 2 62 

Ивана Мезић Енглески језик 3-4 1 31 
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Предраг Павићевић Социологија са правима грађана 3-4 1 31 

Дејан Никодијевић Физичко васпитање 3-4 2 62 

Милка Шевић Математика 3-4 1 31 

Предраг Павићевић Грађанско васпитање 3-3-4 1 31 

Лазар Радић Верска настава 3-3-4 1 31 

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

Татјана Гавриловић Заварене конструкције-БР 3-4 18 558 

Милан Богдановић Заварене конструкције-БР-блок 3-4  90 

Невена Ђиновић Предузетништво-бравар 3-4 2 62 

Невена Ђиновић Предузетништво-ИМ 3-4 2 62 

Душан Стевановић Одржавање индустријских машина-ИМ 3-4 1 31 

Душан Стевановић 

Одржавање индустријских машина-вежбе-
ИМ 3-4 2 62 

Милица Росић Одржавање и монтажа-УКР-ИМ 3-4 18 558 

Зоран Милић изборни-Алати, прибори и мерења-ИМ 3-4 1 31 

Снежана Којадиновић изборни-француски језик--бравар 3-4 1 31 

Милица Росић Одржавање и монтажа-блок-ИМ 3-4  90 

 
 

 
 

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНСТВА 
 

одељење одељењски  старешина 

1/1 Зоран Милошевић 

1/2 Милка Шевић 

1/3 Александра Ацић 

1/4 Милан Богдановић 

2/1 Ивица Васић  

2/2 Никола Младеновић  

2/3 Невена Ђиновић  

2/4 Милица Росић 

3/1 Верица Петровић     

3/2 Јелена Савић  

3/3 Ивана Мезић  

3/4 Гордана Марковић  

4/1 Снежана Којадиновић 

4/2 Ратомир Савић  
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КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

  

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

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 30. 

децембра 2022. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2023. године, a завршава се у уторак, 20. јуна 

2023. године. 

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у уторак, 23. маја 2023. године, а 

за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у 

уторак, 30. маја 2023. године. 

Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег образовања (конобар и посластичар) 

професионална праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, 

завршава се најкасније у уторак, 15. августа 2023. године. 

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

Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 13. јануара 

2023. године. 

Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се у уторак, 18. 

априла 2023. године. 

За ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике I и 

II разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2023. 

године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. 

За ученике IV разреда гимназије, IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих 

средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава 

се у четвртак, 31. августа 2023. године. 

Члан 7. 

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 празнују и: 

1) 21. октобар 2022. године, као Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату; 

2) 27. јануар 2023. године, Свети Сава – Дан духовности, школска слава; 

3) 22. април 2023. године, као Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату; 

4) 9. мај 2023. године, као Дан победе; 

5) 28. јун 2023. године, Видовдан – спомен на Косовску битку. 

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 дане када школа и иначе не ради. 

У школи се обележавају и: 
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1) 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника; 

2) 21. фебруар 2023. године, као Међународни дан матерњег језика; 

3) 10. април 2023. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља 

и првог српског министра просвете. 

Поводом јубилеја гимназије, последњи петак у октобру биће ненаставни, а радни, и обележиће се 

приредбом. Надокнада часова извршиће се на 7. часовима. 

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

Посебна пажња биће посвећена мерама заштите здравља ученика и запослених у школи, што 

подразумева едукацију ученика, родитеља и свих запослених у школи са циљем подизања свести о 

заштити у условима пандемије, уз обавезно дезинфиковање просторија и радних површина, ношење 

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

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОНОБАР И ПОСЛАСТИЧАР 
 

 1. разред 2. разред 3. разред 

разредно-часовна настава  32 недеље 30 недеља 

настава у блоку, пракса  5 недеља 4 недеље 

ваннаставне активности  2 недеље 2 недеље 

завршни испит   3 недеље 

укупно недеља  39 39 

 

Распоред блок наставе 

 

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: уторак 30. мај 2023. 

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред: среда 31. мај 2023. 

Пријављивање матурског испита: 1. јун 2023. 8.00-13.00 у секретаријату Школе 

Припрема за израду завршног рада: од 2. јуна до 6. јуна 2023. 

Израда и одбрана практичног рада: од 7. јуна до 13. јуна 2023. 

Подела диплома: петак 16. јуна 2023. 

Завршетак наставе за ученике  1. и 2.  разреда: уторак 20. јун 2023. 

Проф. пракса за ученике 2. разреда: од 1. јула до 15. јула 2023. 

Подела сведочанстава за ученике  2. разреда: 17. августа 2022. 

 

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: уторак 30. мај 2023. 

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред: среда 31. мај 2023. 

Пријављивање матурског испита: 1. јун 2023. 8.00-13.00 у секретаријату Школе 

Припрема за израду завршног рада: од 2. јуна до 6. јуна 2023. 

Израда и одбрана практичног рада: од 7. јуна до 13. јуна 2023. 

Подела диплома: петак 16. јуна 2023. 

Завршетак наставе за ученике 1. и 2.  разреда: уторак 20. јун 2023. 
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OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР 
 

 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: уторак 30. мај 2023. 

Саопштавање успеха на крају наставне године за 3. разред: среда 31. мај 2023. 

Пријављивање матурског испита: 1. јун 2023. 8.00-13.00 у секретаријату Школе 

Припрема за израду завршног рада: од 2. јуна до 6. јуна 2023. 

Израда и одбрана практичног рада: од 7. јуна до 13. јуна 2023. 

Подела диплома: петак 16. јуна 2023. 

Завршетак наставе за ученике 1. и 2.  разреда: уторак 20. јун 2023. 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ГИМНАЗИЈА -ОПШТИ ТИП 
 

 

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

разредно-часовна настaва 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: уторак 23. мај 2023. 

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред:  среда 31. јун 2023. 

Пријављивање матурског испита:  1. јун 2023. 8.00-13.00 у секретаријату Школе 

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника 

Писмени испит из српског језика: понедељак, 5. јун 2023. у 9.00 

Писмени испит из страног језика или математике: уторак, 6. јун 2023. у 9.00 

 Одбрана матурског рада: од 7. јуна до 14. јуна 2023. 

Подела диплома: петак, 16. јуна 2023. 

 

Завршетак наставе за ученике 1, 2.  и 3. разреда: 20. јун 2023. 

Подела сведочанстава за ученике 1, 2.  и 3. разреда: 28. јун 2023. 
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OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ 

 
 

 4. разред 

разредно-часовна настaва 31 недеље 

настава у блоку 3 недеља 

ваннаставне активности 2 недеље 

матурски испит 3 

укупно недеља 39 

 
Блок настава за ученике 4. разреда реализоваће се континуирано током године. 

Завршетак наставе за ученике 3. разреда: уторак 30. мај 2023.  

Припрема за полагање матурског испита: према плану предметних наставника 

Саопштавање успеха на крају наставне године за 4. разред: среда 31. мај 2023. 

Пријављивање матурског испита: 1. јун 2023. 8.00-13.00 у секретаријату Школе 

Припрема за израду завршног рада: 1. јуна и 2. јуна 2023. 

Писмени испит из српског језика: понедељак 5. јун 2023. у 9 сати. 

Израда матурског практичног рада: уторак 6. јун 2023. 

Одбрана практичног рада: од 7. јуна до 12. јуна 2023. 

Усмени испит из изборног предмета: од 13. јуна до 15. јунa 2023. 

 

Подела диплома: петак 16. јуна 2023. 

 

 

 

 

OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ 

 
 

 1.разред 2. разред 3. разред 

разредно-часовна настaва 37 недеља 37 37 

настава у блоку    

ваннаставне активности 2 недеље 2 недеље 2 недеље 

матурски испит    

укупно недеља 39 недеља 39 недеља 39 недеља 

 

Завршетак наставе за ученике 1, 2. и 3.  разреда: 20. јун 2023. 

Подела сведочанстава: 28. јун 2023. 
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OБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРИЧАР 
 

 1. разред 

разредно-часовна наства 35 недеља 

настава у блоку 2 недеље 

ваннаставне активности 2 недеље 

матурски испит  

укупно недеља 39 

 
Завршетак наставе за ученике 1. разреда: уторак 20. јун 2023. 

Подела сведочанстава: 28. јун 2023. 

 

 

 

 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

  

Школа ће вршити анализе успеха ученика на седницама одељењских и Наставничког већа на 

крају:  

- првог тромесечја - 4.11.2022. године, 

- првог полугодишта -  29.12.2022. године,  

- трећег тромесечја – 31.3.2023. године, 

- наставне године и то: 

за ученике 4.  разреда гимназије 30.5.2023.  

за ученике 4. разреда eлектротехничар електронике 30.5.2023.  

за ученике 3. разреда посластичар и конобар 30.5.2023. 

за ученике 3. разреда бравар-заваривач и индустријски механичар 30.5.2023.  

за ученике 1. и 2. разреда конобар и посластичар 15.08.2023. 

за ученике нижих разреда 22.6.2023. године, 

- школске године 25.08.2023. године. 

Школа ће организовати родитељске састанке на почетку наставне године и после седница 

одељењских већа, а по потреби и чешће:   

- на крају првог тромесечја - 5.11.2022. године, 

- на крају првог полугодишта - 31.12.2022. године,  

- на крају трећег тромесечја – 1.4.2023. године, 

- на крају наставне године за ученике завршних разреда 17.6.2023, 

                                              за 2. разред посластичар и конобар 16.8.2023. 

                                              за све остале разреде 28.6.2023. 

Припремна настава за полагање разредних и поправних испита за завршне разреде организоваће 

се у јунском испитном року од 23.5.2023. до 3.6.2023, а у августовском испитном року од 15.8.2022. до 

21.8.2023. 

Разредни и поправни испити за ученике завршних разреда организоваће се у јунском испитном 

року од 5.6.2023. до 7.6.2023, а у августовском испитном року од 21.8.2023. до 23.8.2023. 

Друштвено-користан рад реализоваће се уколико то епидемиолошка ситуација будде 

дозвољавала. 

Школа ће обележити Дан Св. Саве 27. јануара пригодним програмом за све ученике. 
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РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 
 Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник стручних 

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

члана 62. став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) овог закона. Педагошким колегијумом преседава и 

руководи директор.  

 

Питања којима се бави Педагошки колегијум:  

- планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;  

- стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању 

образовно - васпитног рада; 

 - стара се о остваривању развојног плана установе; 

 - организује и врши педагошко - инструктивни увид и прати квалитет образовно - васпитног рада и 

педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и 

стручног сарадника;  

- планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника, васпитача и 

стручног сарадника; 

 

Педагошки колегијум у Средњој школи „Свилајнац“ чине председници стручних актива и тимова:  

● 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 Ивица 

Васић 

● наставника машинске групе предмета – председник Зоран МИлић 

● наставника посластичарства и услуживања – председник Невена Ђиновић 

● наставника електротехничке групе предмета – председник Горан Станојевић 

● председнике тимова 

 Педагошки колегијум сазива и њиме руководи директор школе. 

Слађана Стојановић – записничар.  

 

 Програм рада Педагошког колегијума  

 

 Септембар - Октобар  

-Извештаји о претходној школској години – разматрање и усвајање 

- Договор о организацији рада у наредној школској години 

- Усвајање плана писмених провера знања и тестова дужих од 15 минута 

 -Планирање стручног усавршавања наставника  

-Упознавање са програмом - планом рада инклузивног образовања и индентификовање ученика за 

евентуални рад по овом програму 

- Усвајање ШРП-а 

 -Договор о реализацији акционих планова за унапређење васпитно образовног рада (Извештај о 

посећеним часовима у прошлој школској години са посебним акцентом на стандарде који се најмање 

примењују и акционим планом како унапредити исте) 

 -Текућа проблематика  
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Новембар - Децембар  

-Анализа остварених резултата у настави у току првог класификационог периода и предлог мера за 

побољшање истог 

- Усвајање писмених провера знања и тестова дужих од 15 минута  

-Договор о праћењу напредовања ученика  

-Договор око организовања приредбе за Светог Саву  

-Договор о реализацији акционих планова из свих тимова  

-Текућа проблематика 

  

Јануар - Фебруар  

-Анализа рада стручних већа за претходни период са предлогом мера за побољшање  

-Анализа извештаја директора и стручног сарадника о посећеним часовима  

-Анализа остварених резултата у настави на крају првог полугодишта   

- Усвајање писмених провера знања и тестова дужих од 15 минута 

-Анализа рада ваннаставних активности  

- Анализа реализација обогаћеног једносменског рада и других програма 

- Анализа реализације ИОП-а 

- Текућа проблематика  

 

Март - Април  

-Анализа планираних акција које су у функцији маркетинга школе 

 -Самовредновање рада школе – шта смо урадили?  

-Анализа остварених резултата у настави у току трећег класификационог периода 

 -Анализа досадашњег рада задужених за реализацију дела годишњег програма  

-Текућа проблематика  

 

Мај - Јун  

-Успех и дисциплина ученика завршних разреда 

 -Анализа професионалне орјентације за ученике завршних разреда /извештај одељенског старешине/  

-Анализа реализације наставног плана и програма 

 -Договор о предлогу плана рада за наредну школску годину 

 -Самовредновање рада школе – шта смо урадили  

-Извештаји о раду свих тимова у школи  

-Извештај о реализацији угледних  

-Извештаји о раду ПП службе, библиотекара, стручних већа, и ваннаставних активности, 

- стручно усавршавање  

- Договор о реализацији акционих планова из ШРП-а 

 -Текућа проблематика  

 

 Август  

-Анализа рада педагошког колегијума (на основу анализе стања у предходној години)  

-Анализа извештаја директора и стручног сарадника о посећеним часовима  

-Анализа рада свих стручних органа у школи са предлогом мера за побољшање истих и договор за 

наредну школску годину  

-Текућа проблематика 

 

 Задужена особа: директор и стручни сарадник школе. 
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ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

 СЕПТЕМБАР: ● Разматрање и усвајање извештаја о реализацији годишњег плана рада за 
школску 2021/2022. 

● 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 2022/2023. г.: 
● Самовредновање рада школе. 
● Усвајање задатака планираних ШРП-ом за школску 2022/2023. 
● 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 насиљазлостављања и занемаривања  

● Разматрање извештаја о раду школе 

● Разматрање извештаја о раду директора 

● Текућа питања. 

  

 МАРТ: ● 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   

Електротехничаре електронике 
● Избор уџбеника за наредну школску годину 

● Текућа питања. 

            МАЈ: ● Формирање Испитног одбора за спровођење матурског испита. 
● Формирање Испитног одбора за спровођење завршног испита. 
● Анализа успеха ученика завршних разреда. 
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● 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. 

 

 
 

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.  
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● 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.  

 

 
 

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. 

 ● Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја.  
● Буди смешан, буди здрав, буди оно што јеси, одабери друштво.  
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НОВЕМБАР 

● 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 ? 

 
             ФЕБРУАР 

● Разговор на тему: које особине код људи не прихватају млади и зашто? 
● 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 ученичког парламента за школску 2022/2023. годину 

 

 

Активности Временска динамика 

● Конституисање УП 
● Упознавање са пословником о раду УП 
● Креирање и усвајање плана рада УП 
● Избор два пунолетна члана представника 

ШО 
● Избор председника и заменика председника 

УП 
● Избор записничара 
● Упознавање са извештајем о раду школе за 

претходну школску годину 
● Упознавање са извештајем о 

самовредновању квалитета рада установе 
● Упознавање са ГПРШ 
● Упознавање са Правилником о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање 

Септембар 

Укључивање у планирање различитих културних 
активности (приредбе, журке, сусрети) 

Током године 

Укључивање у различите хуманитарне акције, 
уређење школе, школског дворишта и очување 
животне средине 

Током године 

Разматрање успеха ученика Квартално 

Учествовање у превентивним мерама за 
спречавање насилног и неодговорног понашања 

Током године 

Разматрање услова за обављање ваннаставних 
активности ученика у школи  

Током године 

Обележавање значајних датума за школски живот Током године 

Учешће у организацији прославе матуре Мај - јун 

Сарадња са тимовима у школи Током године 

Анализа рада УП и израда извештаја рада УП Полугодишње 

Предлози и рализација радионица и презентација у 
сарадњи са локалном канцеларијим Црвеног крста, 
Домом здравља, МУП - ом 

Током године 
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ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. Директор за 

свој рад одговара органу управљања и министру. Осим послова утврђених законом и статутом установе, 

директор: 

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

установе; 

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

унапређивању образовно-васпитног рада; 

3. стара се о остваривању развојног плана установе; 

4. одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање 

и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 

5. сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

6. организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно- васпитног 

рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, 

васпитача и стручног сарадника; 

7. планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника, 

васпитача и стручног сарадника; 

8. предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. Овог закона и недоличног 

понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике; 

9. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као 

и других инспекцијских органа; 

10. стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о установи 

у оквиру јединственог информационог система просвете; 

11. стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља 

односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за 

рад установе и ових органа; 

12. сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, 

без права одлучивања; 

13. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи; 

14. сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика; 

15. подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања, најмање два пута 

годишње; 

16. доноси општи акт о организацији и систематизацији послова; 

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

посебним законом. 
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Оперативни план и програм рада директора школе по месецима: 
 

 

Рб Месец Послови и задаци 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Септембар 

- Подела задужења и решења о радним обавезама 

- Контрола програма и плана рада за све облике рада 

- Утврђивање распореда часова за све облике рада 

- Родитељски састанци 

- Припрема документације за школску 2022 – 2023. годину 

- Организација израде и ажурирање нормативних аката школе 

- Припреме и учешће на седницама школског одбора 

- Припрема за избор Савета родитеља 

- Припреме и руковођење седницама Наставничког већа 

- Педагошко инструктивни послови у вези са радом стручних 

актива 

- Организација стручног усавршавања 

- Праћење реализације годишњег програма рада школе 

- Утврђивање распореда часова и дежурства наставника 

- Утврђивање броја часова редовне наставе, изборне наставе, 

допунске наставе и додатног рада и других ваннастаних 

активности 

- Увид у планове рада запослених 

- Организовање рекреативне наставе и зимовања, у зависности од 

предлога Савета родитеља 

- Планирање набавке енергената за грејање 

- Планирање финансијско материјалног пословања школе 

- Утврђивање финансијског плана школе за следећу годину 

- Ажурирање јединственог информационог система „Доситеј“ 

- Припрема документације за конкурисање за пројекте 

- Учешће у јавним промоцијама школе 

- Праћење уноса података у есДневника 

- Усмеравање и усклађивање рада стручних тимова у установи  

 
 
2. 

 
 
Октобар 

- Израда плана набавке опреме, наставних средстава и плана 

инвестиционог одржавања 

- Праћење реализације наставе, посета часовима редовне 

наставе 

- Анализа текућих васпитно образовних проблема и помоћ 

запосленима у успешнијем васпитно-образовном деловању 

- Контрола планова и реализација допунског и додатног рада 
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  - Одржавање седница стручних органа 

- Припреме за стручно усавршавање 

- Обезбеђиваењ енергената за грејање – јавна набавка за лож уље 

- Праћење реализације материјалних трошкова (локална 

самоуправа) 

- Праћење реализације есДневника 

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новембар 

- Посета часовима с циљем увида у организацију наставног рада 

и квалитет припрема за наставу 

- Индивидуални разговори са наставницима после посећених часова 

у циљу пружања помоћи у планирању и програмирању 

- Сарадња у идентификацији даровитих ученика 

- Седнице Одељењских већа 

- Седница Наставничког већа – анализа успеха и владања на крају 

првог класификационог периода 

- Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

- Анализа успеха из појединих предмета 

- Предлог мера за побољшање успеха 

- Праћење реализације есДневника 

- Сарадња са родитељима, локалном заједницом 

- Учешће у раду тима за самовредновање школе 

- Решавање актуелних проблема ученика 

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 

- Праћење реализације развојног планирања и самовредновања 

 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
Децембар 

- Саветодавни рад са наставницима и стручним службама 

- Подстицање ученика са тешкоћама у раду и понашању 

- Контрола планова и реализација допунског и додатног рада, 

спровођење мера за побољшање успеха 

- Анализа обављања административно-финансијских послова 

- Припрема за израду завршног рачуна 

- Припрема новог финансијског плана 

- Попис основних средстава и ситног инвентара 

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 

- Праћење реализације есДневника 

- Прављење плана уписа за наредну годину 

- Сарадња са локалном самоуправом на тему уписа у 1. разред  

  - Седница школског одбора 
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5. 

 
 
 
 
 
 
Јануар 

- Праћење утрошка финансијских средстава и праћење 

законских прописа 

- Праћење утрошка енергената 

- Праћење и увид у реализацију планираног фонда часова 

- Седнице Одељенских већа 

- Седница Наставничког већа – анализа успеха и владања на крају 

првог полугодишта 

- Праћење реализације обогаћеног једносменског рада 

- Праћење и извештавање о реализацији школског програма 

(заштите ученика од насиља и др.) 

- Организација припреме и прославе школске славе Свети Сава 

- Писање и подношење извештаја о раду директора школе 

- Организација припремне наставе за ученике завршних разреда 

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 

- Праћење реализације есДневника 

- Праћење реализације стручног усавршавања 

 
 
 
 
 

6. 

 
 
 
 
 

Фебруар 

- Преглед школске документације 

- Анализа проблема у вези са оцењивањем, педагошко- 

инструктивни рад и сарадња са наставницима у циљу 

отклањања истих 

- Анализа материјално финансијског стања 

- Корелација активности са Министарством просвете и школском 

управом Пожаревац 

- Организација и припрема школских такмичења 

- Планирање набавке уџбеника за следећу школску годину 

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 

- Праћење реализације есДневника 

- Организација такмичења 
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7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 

- Праћење и реализација плана и програма образовно васпитног рада 

- Праћење ефеката васпитно-образовног рада, успеха и 

понашања ученика 

- Анализа рада стручних актива и тимова 

- Одржавање планираних састанака 

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 

- Праћење реализације есДневника 

- Обавештавање запослених, чланова школског одбора и савета 

родитеља о свим питањима од интереса за рад школе 

- Организација и план рада око уписа ученика у први разред 

- Решавање актуелних проблема ученика 

 
 

8. 

 
 

Април 

- Седнице Одељењских већа 

- Седница Наставничког већа – анализа успеха и владања на крају 

трећег класификационог периода 

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

  планова рада 

- Праћење реализације есДневника 

- Праћење реализације развојног планирања и самовредновања 

 
 
 
 

9. 

 
 
 
 

Мај 

- Педагошко инструктивни рад у вези са професионалном 

оријентацијом ученика  

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 

- Анализа постигнутих резултата ученика на разним 

такмичењима 

- Праћење реализације есДневника 

 
 
 
 
 
 
10. 

 
 
 
 
 
 
Јун 

- Седнице стручних органа 

- Организација разредних испита, поправних испита 

- Организавција припремне наставе 

- Сарадња са Министарством просвете у вези са организацијом уписа 

ученика у средње школе 

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 

- Праћење реализације есДневника 

- Припремање награда за одличне ученике и ђака генерације 

- Анализа успеха и дисциплине ученика завршних 

разреда 

- Анализа успеха ученика на завршним и матурским 
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испитима 

- Анализа успеха ученика на крају 4. класификационог 

периода 

- План радова у школи за време школског распуста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Јул и 

Август 

- Упознавање са актима приспелим у току школског распуста 

- Сарадња са Министарством просвете 

- Израда извештаја о раду у школској 2020/21 години 

- Организација припремне наставе 

- Организација поправних испита 

- Седница одељенских и наставничког већа – анализа извештаја о 

успеху 

- Седница Наставничког већа 

- Анализа вредноване области из самовредновања 

- Израда распореда рада, плана задужења и решења о радним 

обавезама наставника 

- Израда плана рада директора, извештаја о раду директора, извештаја 

о раду школе, школског програма, школског развојног плана, плана 

рада школе... 

- Организациони послови око припреме за почетак школске 

године 

- Учешће у јавним промоцијама школе 

- Праћење реализације развојног планирања и самовредновања 

 

Осим ових послова планом утврђених бавићу се по потреби и следећим активностима: 

- обезбеђивање одговарајућег кадра, стручно усавршавање кадра, 

- проналажење замене за одсутне наставнике, стимулисање рада или санкционисање нерада, 

дисциплинским поступцима, 

- опремање учионица и кабинета, 

- набавка наставних средстава, 

- програмирање рада школе, распоред наставних и ваннаставних активности према школском 

календару, праћење рада наставника, 

- Примене Посебног протокола о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

- руковођење радом Наставничког већа и Одељенских већа, 

- руковођење радом Педагошког колегијума, 

- сарадња са стручним већима за област предмета и активом учитеља, 

- одређивање ментора за приправнике, педагошко – инструктивни рад, 

- усклађивање критеријума оцењивања, обилазак угледних, јавних и 

мултидисциплинарних часова, часова приправника, 

- унапређивање односа наставник – ученик, 

- унапређенем међуљуских односа у колективу, 

- унапређењем тимског рада, 

- сарадњом са локалном заједницом, 
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- организација излета за колектив, похвале, награде, мере, 

- праћење пројекта самоевалуације и Школског развојног плана, 

- план финансијског пословања за целу годину, прорачуни издатака за одржавање зграде 

(струја, вода, грејање, грађевинско земљиште, телефон, осигурање), 

- контрола дознака за боловање, 

- плаћање текућих рачуна за потрошни материјал, набавка учила, инвентар на крају 

календарске године, стална сарадња са Школским одбором, 

- правна документација и персонални досијеи, 

- уговори о сарадњи, 

- контрола уноса података у јединствену базу података МПНТР Србије 

- припрема школе за почетак наставе 

- контрола одржавања зграде, састанци са помоћним особљем 

- контрола рада помоћног особља 

- праћење рада стручних сарадника 

- контрола фонда књига, набавка нових књига 

- информисање о резултатима провере психофизичких способности и здравља ученика 

- праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, ваннаставних активности, 

јавних и угледних часова, реализација плана личног професионалног развоја, 

- објављивање вести од значаја за локалну заједницу путем сајта и профила школе 

- рад на развоју маркетинга школе. 

- Сарадња са локалном самоуправом по питању ангажовања персоналних асистената 
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План рада психолога школе за школску 2022/2023. годину 
 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ, ОДНОСНО ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА  

 

септембар 

● Учествовање у припреми школског програма, 
● Учествовање у припреми делова годишњег плана рада школе  
● Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога 
● Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја 
● Израда распореда дежурства 
 

 

октобар 

● Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике 
● Припремање плана посете психолога часовима у школи 
 

мај ● Учествовање у избору уџбеника у школи 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

септембар ● Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе  
 

 

јануар 

● Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног 
образовног плана за децу 

● Учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада 
школе  

 

мај ● Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног 
образовног плана за децу 

 

континуиран
о 

● Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада установе и 
предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и успешности 
установе у задовољавању образовних иразвојних потреба ученика 

● Иницирање различитих истраживања ради унапређивања образовно-васпитног 

рада установе  
III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

септембар ● Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања и њиховог 
професионалног развоја. 

октобар ● Саветовање наставника у индивидуализацији наставе 
● Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка.  
● Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности (талентовани 

и обдарени)  

 
 

континуиран
о 

● Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији непосредног 
образовно-васпитног рада са ученицима 

● Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију 
заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и 
комисија 

● Пружање подршке васпитачима у примени различитих техника и поступака 
самоевалуације 

● Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни рад са 
приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања. 
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●  Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива, 
указивање на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у групама, 
односно одељењским заједницама и предлагање мера за њихово превазилажење 

● Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно старатељима 
● Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о посећеном 

часу, као и предлагањем мера за унапређење наставе 
● Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група  
● Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен 

психолошки узрок неуспеха 
● Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима: комуникација 

и сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју 
личности детета, односно ученика, подучавање и учење, организација средине и 
дидактичког материјала,  

● Упознавање наставника са психолошким принципима успешног процеса учења, 
групне динамике, социјалне интеракције, природом мотивације за учење, 
методама за подстицање различитих врста интелигенције, стиловима и облицима 
учења, стратегијама учења и мотивисања за учење 

● Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и склоности 
ученика које су у функцији развоја професионалне каријере ученика 

 

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

септембар ● Учешће у организацији пријема деце, праћења процеса адаптације и подршка 
деци у превазилажењу тешкоћа адаптације 

 

октобар ● Учешће у тимском идентификовању деце којој је потребна подршка у процесу 
васпитања и образовања и осмишљавању и праћењу реализације 
индивидуализованог приступа у раду са децом 

континуиран
о 

● Учешће у праћењу напредовања у развоју и учењу 
● Примена стандардизованих психолошких мерних инструмента и процедура 
● Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, 

развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме 
понашања  

● Пружање подршке ученицима који се школују по индивидуалном образовном 
плану 

● Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених група 
● Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити и талентовани) 

и пружање подршке таквим ученицима за њихов даљи развој. 
● Рад са децом, односно ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова 

и вредности потребних за живот у савременом друштву 
● Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним 

информисањем и саветовањем 
● Пружање психолошке помоћи ученику, групи, односно одељењу у акцидентним 

кризама, 
● Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи или се не придржавају одлука директора и органа школе, 
неоправдано изостану са наставе пет часова, односно који својим понашањем 
угрожавају друге у остваривању њихових права, 

● Организовање и реализовање предавања, трибина и других активности за ученике 
из области менталног здравља, педагошке, развојне и социјалне психологије. 

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 



42 

 

 ● Прикупљање података од родитеља, односно старатеља  
● Саветодавни рад са родитељима, односно старатељима деце, односно ученика 

који имају различите тешкоће уразвоју, учењу и понашању, 
● Подршка јачању родитељских васпитних компетенција,  
● Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше 

повреду правила понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад,  
● Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке ученицима 

који се школују по индивидуалном образовном плану,  
● Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају карактеристике своје 

деце које указују на њихове изузетне способности и сарадња на пружању 
подршке у проналажењу различитих могућности подстицања и усмеравања 
њиховог општег и професионалног развоја 

● Сарадња са саветом родитеља 

● Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су деца у 
акцидентној кризи.  

 

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ 
УЧЕНИКА 

септембар ● Сарадња са директором на припреми докумената установе, прегледа, извештаја 
и анализа, 

јануар ● Сарадња са директором на припреми докумената установе, прегледа, извештаја 
и анализа, 

јун ● Сарадња са директором на припреми докумената установе, прегледа, извештаја 
и анализа, 

 
 
 
 
 
 
 

континуиран
о 

● Сарадња са директором о пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности, 
економичности и флексибилности образовно-васпитног рада установе 

● Сарадња са директором и библиотекаром у организовању трибина, предавања, 
радионица за ученике, запослене, родитеље, 

● Сарадња са другим библиотекаром на припреми и реализацији разних облика 
стручног усавршавања (предавања, радионице, прикази стручних чланака и сл.) 
за васпитаче, односно наставнике у оквиру установе,  

● Сарадња са директором по питању приговора и жалби ученика и његових 
родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања,  

● Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у 
посао васпитача, односно наставника, стручног сарадника,  

● Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са 
библиотекаром 

●  Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем детета ученика  

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 
 
 

континуиран
о 

● Учествовање у раду васпитно-образовног, односно наставничког, односно 
педагошког већа 

● Учествовање у раду тимова установе који се образују ради остваривања 
одређеног задатка, програма или пројекта, 

● Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање и развој школског 
програма и педагошког колегијума,  

● Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа предшколске установе. 

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
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континуиран
о 

● Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама 
значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити 
ученика,  

●  Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за 
остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика, 

● Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, 
организацијама, удружењима од значаја за остваривање образовно-васпитног 
рада и добробити ученика 

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

континуиран
о 

● Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада 
психолога и евиденција о раду са учеником-психолошки досије (картон) ученика 

● Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима, 
психолошким тестирањима, посећеним активностима, односно часовима и др.,  

● Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним 
плановима рада психолога,  

● Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи 
личне податке о деци, односно ученицима,  

● Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем 
у активностима струковног удружења похађањем акредитованих семинара и др. 

 

Септембар, 2022. 

Емина Ловре, стручни сарадник



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 – Ивица Васић 

● наставника машинске групе предмета – председник Зоран Милић 

● наставника посаластичарства и услуживања – председник Невена Ђиновић 

● наставника електротехничке групе предмета – председник Горан Станојевић 

 

 

 

План рада стручног већа 

   

Назив стручног већа: Стручно веће наставника друштвених наука 

Чланови стручног већа: Сузана Јованов, Милена Миланковић, Емина Ловре, Предраг 

Павићевић, Владимир Радосављевић, Лазар Радић, Ивица Васић 

Активности Временска динамика 

●   Конституисање стручног већа 

● Усвајање плана рада стручног већа 

●  Предлог поделе предмета на наставнике 

●  Текућа питањаТекућа питања 

СЕПТЕМБАР 2022. 

●     Анализа успеха ученика на крају првог 

тромесечја: 

● Припреме у вези са спровођењем матурског 

испита: 

● Стручно усавршавање 

● Текућа питања 

НОВЕМБАР 2022. 
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● Припрема ученика за такмичење 

● Припреме у вези са спровођењем матурског 

испита: 

-опредељење ученика за изборни предмет 

дела матурског испита 

● Анализа успеха  ученика на крају првог 

полугодишта и мере за побољшање успеха 

ДЕЦЕМБАР 2022. 

● Припреме у вези са спровођењем матурског 

испита: 

-подела ученицима тема за матурски рад 

ФЕБРУАР 2023. 

● Припрема ученика: 

- Припрема ученика за полагање матурског 

практичног рада 

- Припрема ученика за пријемни испит 

● Анализа успеха на такмичењима 

● Текућа питања 

АПРИЛ 2023. 

● Организација и начин полагана матурског 

испита 

● Анализа успеха  ученика на крају наставне 

године 

● Текућа питања  

МАЈ-ЈУН 2023. 

● Усвајање плана рада стручних већа 

● Конституисање стручног већа 

● Предлог поделе предмета на наставнике 

● Текућа питања  

АВГУСТ 2023. 
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План рада стручног већа за стручне предмете из области електротехника  
за школску 2022/2023 

  

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 
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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 
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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 
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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 

Текућа питања 
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План рада стручног већа 

Назив стручног већа: Језици 

Чланови стручног већа: 

Активности Временска 

динамика 

1. Доношење плана рада за школску 2021./2021.годину 

2. Договор о уџбеницима, приручницима, литератури, 

сређивању средстава неопходних за извођење 

наставе 

3. Организовање рада секција, допунске и додатне 

наставе (планови). Припремање и подела руитма 

писмених задатака 

Септембар 

1. Уједначавање критеријума оцењивања, дискусија 

2. Актуелности и корелација са другим већима 

3. Посета сајму књига 

Октобар 

1.       Анализа постигнутог успеха из језика и друштвених 

предмета на крају првог тромесечја 

2.       Мере за побољшање успеха ученика, дискусија 

3.       Припреме за такмичење и план припреме 

4.       Припреме за прославу Светог Саве у сарадњи са 

ТКДСНСА 

Новембар 

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 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 

1.       Анализа такмичења 

2.       Успех ученика и реализација програмских садржаја на 

крају трећег класификационог периода 

3.       Набавка уџбеника за наредну школску годину 

Март 

Април 

Мај 
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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 

Јун 

 

Назив стручног већа: Стручно веће  машинске групе предмета 

Чланови стручног већа: Гордана Марковић,  Милан Богдановић, Милица Росић, Зоран 

Милић, Душан Стевановић и Татјана Гавриловић 

Активности Временска динамика 

 1.  Конституисање стручног већа наставника 

машинске групе предмета; 

2. Подела часова на нставнике; 

3. Усвајање плана рада стручног већа по месецима 

4. Планирање градива и усклађивање са сродним 

предметима 

5. Oпремање кабинета новим наставним средствима 

6. Oдређивање места извођења практичне наставе и 

склапање уговора са одговарајућим предузећима 

7.Примена нових наставних метода у настави 

8. Утврђивање критеријума оцењивања 

 Август, Септембар 
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  1. Анализа успеха ученика после првог тромесечја 

2. Припреме у вези спрвођења завршних испита 

3. Утврђивање тема за изборни део завршног испита 

4.Стручно усавршавање наставника 

5.Утврђивање тема за изборни део завршног испита 

6. Анализа успеха у првом полугодишту,мере за 

побољшање успеха 

  

 Новембар, Децембар 

1. Анализа успеха ученика после трећег 

тромесечја 

2. . Договор око одређивања задатака за 

практичан рад на завршном испиту 

3. Посета сајму технике и сајму аутомобила 

Фебруар, Март 

1. Договор око одређивања задатака за 

практичан рад на завршном испиту 

2. Утврђивање критеријума оцењивања 

  

3. Избор уџбеника за школску 2022/2023. 

годину; 

4.  Анализа успеха ученика на крају школске 

године 

5.  Предлог за похвале и награде ученика 

  

Мај, Јун 
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Назив стручног већа: Стручно веће наставника математике, рачунарства и 

информатике 

Чланови стручног већа: Ана Рашић-председник, Шевић Милка и Милошевић Зоран 

Активности Временска динамика 

Избор председника и записничара за школску 

2021/22 

 август 

Предлог годишњег плана рада већа август 

Предлог распореда коришћења школске опреме август 

Снабдевеност уџбеницима август 

Прикупљање информација о стручном усавршавању 

у школи 

август 

Усвајање годишњег плана рада стручног већа септембар 

Усаглашавање критеријума оцењивања септембар 

Усвајање распореда коришћења школске опреме септембар 

Усаглашавање планова рада септембар 
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Размена позитивних искустава из наставе октобар 

Разматрање примене нових метада у настави октобар 

Анализа успеха на крају првог класификационог 

периода 

новембар 

Одржавање допунске и додатне наставе и 

планирање писмених провера 

новембар 

Разматрање проблема у настави новембар 

Планирање такмичења новембар 

Избор тема за матурски испит децембар 

. Државни семинар децембар 

Анализа успеха на крају првог полугодишта децембар 

Организација такмичења школског-договор децембар 

Извештај са семинара фебруар 
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Извештај са такмичења школског фебруар 

Анализа успеха на крају трећег класификационог 

периода 

април 

Одржавање допунске и додатне наставе и 

планирање писмених провера 

април 

Разматрање проблема у настави април 

Извештаји са такмичења април 

Избор уџбеника за наредну школску годину април 

Анализа успеха на крају школске године јун 

Размена информација о усавршавању јун 

Прелиминарна расподела часова за нареднз школску 

годину 

јун 

Извештај о раду стручног већа август 

Успех ученика након поправних испита август 
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План рада стручног већа за област природних наука за школску 2022/2023. 

Чланови стручног већа: Наташа Наранчић, Бојана Богићевић, Рајко Савић и Валерија 

Васић 

  

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 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Наставници 

природних наука, 

стручни сарадник, 

директор 
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4.Договор о организацији 

и реализацији угледних 

часова  

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 

2.Анализа рада додатне и 

допунске наставе и 

припрема за такмичења 

3.Фестивал науке  

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Наставници 

природних наука, 

стручни сарадник, 

директор 
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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 
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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 

 

План рада стручног већа угоститељских и ЕГ предмета за школску 

2022/2023. годину 

     I.            Септембар: 

● Конституисање стручног већа. 

● Усвајање плана рада стручног већа. 

● Предлог поделе предмета на наставнике. 

● Распоред блок наставе. 

● Набавка наставних средстава 

● Текућа питања 

  II.            Октобар: 

● Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 

● Стручно усавршавање у установи 

● Сарадња са другим институцијама. 

III.            Новембар: 

● Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја: 

● Мере за побољшање успеха 

● Праћење напредовања ученика са недовољним успехом одељења 2/3, 3/3, ¾, 4/2. 

Новембар: 

● Стручно усавршавање 

● Текућа питања 

IV.            Децембар: 
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● Анализа успеха  ученика на крају првог полугодишта 

●  Мере за побољшање успеха 

III    Март: 

● Праћење напредовања ученика са недовољним успехом 

● Припрема ученика за полагање завршног испита. 

● Текућа питања 

IV.            Април: 

● Анализа успеха  ученика на крају трећег тромесечја. 

● Мере за побољшање успеха. 

  V.            Мај: 

● Анализа успеха  ученика на крају првог полугодишта. 

● Организација и начин полагана Завршног испита. 

● Текућа питања 

VI.            Јун: 

● Извештај са завршног испита 

  

04.09.2022.године 

Невена Ђиновић 

Председник стручног већа  

 

Назив стручног већа: Стручно веће за уметности и вештине (физичко, музичко и 

ликовно). 

Чланови стручног већа:Далиборка Митровић, Дејан Никодијевић, Анђела Мицић, 

 Срђан Бакић. 

Активности Временска динамика 
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 Информисање са педагошког колегијума. 

Конституисање већа за 2022/23.год. и предлог 

стручног усавршавања чланова већа. 

Подела предмета на наставнике. 

Предлози за набавку реквизита неопходних за 

нормално извођење наставе. 

Питања одржавања хигијене дворишта и сређивање 

спортских терена. 

 Август 2022. 

  Планирање иницијалног тестирања физичких 

способности ученика. 

Анализа резултата и повратних информација о стању 

раста физичких способности ученика. 

 Планирање посета ликовних изложби у Центру за 

културу. 

Формирање школског хора и организација рада. 

Конституисање спортских секција (подела 

задужења). 

Обавештавање Наставничког већа о ученицима који 

су ослобођени наставе физичког васпитања.  

 Септембар 2022. 

Усвајање календара такмичења у оквиру Школе. 

Усвајање календара такмичења на нивоу Општине и 

града. 

Усвајање календара такмичења са другим Школама. 

Анализа успеха ученика и мере за побољшање 

успеха на крају првог тромесечја. 

Новембар 2022. 
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Уједначавање критеријума оцењивања. 

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

и мере за побољшање успеха. 

Анализа изостајања ученика са наставе. 

Јануар 2023. 

Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода и мере за побољшање 

успеха. 

Анализа изостајања ученика са наставе. 

Април 2023. 

Организација финалног мерења. Мај 2023. 

Анализа успеха ученика на крају наставне године и 

мере за побољшање успеха. 

Анализа изостајања ученика са наставе. 

Извештај о реализацији свих облика васпитно-

образовног рада. 

Предлог наставничком већу, награде и похвале. 

Организовање завршне изложбе ученичких радова у 

Центру за културу 

Јун 2023. 
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ПЛАНОВИ ТИМОВА 

 

Назив тима: Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Чланови тима: Слађана Стојановић (директор), Емина Ловре (школски психолог, тим за инклузивно 

образовање, тим за реализацију програма превенције ризичног понашања), ? (представник Савета 

родитеља), ? (представник Ученичког парламента), Виолета Гвоздић (представник актива за ОЈР); 

координатори тимова: Александра Ацић (за развој школског програма), Јелена Савић (за праћење и 

реализацију ШРП, за каријерно вођење и саветовање), Снежана Којадиновић (за пружање додатне 

подршке ученицима), Сузана Јованов (за професионални развој запослених) и Ана Рашић (за 

самоевалуацију) 

Координатор тима: Ратомир Савић 

Активност Одговорни за 

реализацију 

Начин праћења Време реализације 

разматрање и 

усвајање годишњег 

плана рада 

Ратомир Савић Записник тима за 

квалитет 

До 16.9.2022. 

праћење 

реализације Плана 

побољшања 2021. 

 Ана Рашић Извештај тима за 

самоевалуацију 

До 23.9.2022. 

предлог Еразмус+ 

пројекта развоја 

компетенција 

наставника за СТЕМ 

наставу 

Ратомир Савић Апликација До 30.9.2022. 

предлог Еразмус+ 

пројекта малог 

партнерства Moon 

River of Words 

Јелена Савић Апликација До 30.9.2022. 
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омасовљење 

чланства 

Алумни 1877 

Александра Ацић Гугл упитник До 9.10.2022. 

план циљаних обука 

за освремењење 

наставе 

Сузана Јованов План обука 

наставника за 

2022/23. годину 

До 9.10.2022. 

темељно планирање 

самоевалуације у 

контексту 

унапређења 

квалитета рада 

Школе 

Ана Рашић Прогам 

самоевалуације за 

2022/2023. год. 

До 9.10.2022. 

израда новог 

Првилника о 

бодовању 

усваршавања у 

установи 

Сузана Јованов Правилник о 

бодовању усвојен 

До 30.10.2022. 

кампања против 

предрасуда о родној 

одређености 

занимања 

Емина Лове 

родитељ 

Програм кампање До 31.1.2023. 

студија случаја за 

алтернативне 

профиле који се у 

будућности могу 

понудити основцима 

Александра Ацић 

Јелена Савић 

ученик 

Студије случаја за 

предложене 

образовне профиле 

До 31.1.2023. 

анализа ефеката ОЈР 

и могућег 

унапређења 

Виолета Гвоздић 

Снешка Којадиновић 

анкета за ученике 

извештај ОЈР 

До 31.5.2023. 



 

65 

 

дефинисање нацрта 

Система управљања 

квалитетом (QMS) 

Слађана Стојановић 

Ратомир Савић 

Нацрт QMS До 31.5.2023. 
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ПЛАН ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Чланови: Сузана Јованов – координатор, Ана Рашић, Верица Петровић, Јелена Савић 

  

Редни 

број 

Активност Време 

реализације 

Место 

реализације 

Носилац 

активности 

1. Формирање Тима за 

професионални развој 

запослених 

  

август 

школа директор 

2. Креирање плана рада за 

2022/2023. 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. Евалуација рада тима у 

првом полугодишту и слање 

извештаја психологу школе 

децембар школа Координатор 
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7. Разматрање Правилника о 

стручном усавршавању; 

предлози измена; 

фебруар школа Тим за ПРЗ 

Правник школе 

8. Прикупљање и проверавање 

извештаја о стручном 

усавршавању наставника. 

Јануар, јун, 

август 

школа Тим за ПРЗ 

наставници 

9. Пружање помоћи новим 

колегама у планирању 

стручног усавршавања; 

Цела година школа Тим за ПРЗ 

10. Евалуација рада тима у 

другом полугодишту и слање 

извештаја психологу школе 

јуни школа Координатор 

 

Назив тима: Тим за развој и реализацију програма сарадње са локалном заједницом 

Чланови тима: Васић Ивица, Митровић Далиборка, Ђиновић Невена, Росић Милица, 

Активност Одговорни за 

реализацију 

Начин праћења Време 

реализације 

Коришћење библиотеке, 

учествовање на 

конкурсима,мани- 

фестацијама 

Ресавска 

библиотека, 

наставници српског 

језика 

 Записник тима 

Радови ученика 

 Школска 

2022/2023 

Позоришне представе, 

филмске пројекције, 

приредбе 

Центар за културу, 

наставници 

задужени за 

одговарајуће секције 

 Записник тима 

Школски сајт 

  Школска 

2022/2023 
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Посете и реализације часова 

из појединих предмета 

Природњачки 

центар, наставници 

Записник тима 

Дневне 

припреме 

наставника 

 Школска 

2022/2023 

Обележавање значајних 

годишњица из националне 

и локалне историје 

Удружење ратних 

добровољаца,њи-

хових потомака и 

поштовалаца 1912-

1918 “Стеван 

Синђелић”, 

наставник историје 

Записник тима 

Снимци ТВ-

Цантар 

Септембар 2022. 

Октобар 2022. 

Фебруар 2023. 

Мај  2023. 

Систематски и 

стоматолошки прегледи 

ученика и наставника,темат-

ска предавања 

Дом здравља Ресава 

Свилајнац, 

директор,одељењ-

ске старешине 

Записник тима 

Протокол Дома 

здравља 

 Школска 

2022/2023 

Пружање подршке 

ученицима са породичним 

проблемима 

Центар за социјални 

рад, директор,тим за 

сарадњу са 

породицом 

Записник тима  Школска 

2022/2023 

Добровољно давање крви, 

хуманитарне акције 

Црвени крст, 

директор 

Записник тима 

Евиденција 

Црвеног крста 

 Школска 

2022/2023 

Екскурзије,манифестације са 

великим бројем 

ученика,завршно 

школовање 

матураната,темат-ска 

предавања и обука 

МУП, директор Записник тима 

  

 Школска 

2022/2023 
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Предавања о болестима 

зависности и здравом 

начину живота 

Дом здравља, 

ученички парламент 

Записник тима  Школска 

2022/2023 

Информисање о 

активностима у школи, 

промоција школе 

Средства јавног 

информисања, 

директор 

Записник тима 

Снимци 

средстава 

информисања 

 Школска 

2022/2023 

 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ САВЕТОВАЊЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

Циљ: 

-          развој компетенција наставника за спровођење активности каријерног вођења 

и саветовања (КВиС) 

-          пружање подршке ученицима у развоју вештине тражења и процене 

информација о свету рада и образовања 

Чланови тима: 

·         Јелена Савић, коoрдинатор 

·         Гордана Марковић 

·         Емина Ловре 

·         Ивана Мезић 
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Назив и опис 

активности 

 Циљ активности 
Динамика и 

трајање 

активности 

Носиоци 

активности 

Исходи Начин праћења 

Конституисање 

Тима за КВиС и 

израда плана рада 

Тима и Програма 

КВиС-а 

-          

обезбеђивање 

квалитета рада 

школе 

-          - развој КВиС-

а 

септембар Директор 

Тим за КВиС 

-          формиран Тим 

за КВиС 

-           план и 

програм рада 

урађен 

  

Остваривање 

сарадње са Тимом 

за каријерно 

вођење ЕУШ „Вук 

Караџић“ из 

Велике Плане 

-          Учешће у 

креирању мреже 

тимова за 

каријерно вођење 

у региону 

-          Размена 

искустава и 

добрих пракси 

Тим за КВиС -          Успостављен 

контакт 

  

  

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; 

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 

Креирање и 

потписивање 

уговора са 

послодавцима који 

организују учење 

кроз рад; 
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Прикупљање 

података о 

ученицима који су 

2021/2022. године 

завршили 

школовање у 

Средњој школи 

„Свилајнац“ 

-          креирање 

извештаја о 

праћењу ученика; 

октобар стручни 

сарадник 

Тим за КВиС 

-   Тим ће моћи да 

прати каријерни развој 

ученика у наредном 

периоду; 

 Извештај о 

праћењу ученика 

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 

Остваривање 

сарадње са Тимом 

за професионалну 

оријентацију у 

основној школи 

-          успостављање 

сарадње са 

Тимом; 

 унапређивање 

процеса праћења 

ученика; 

Тим за КВиС 

директор 

-          Тим ће моћи 

да настави 

пружање помоћи 

ученицима у 

развијању 

Тим ће моћи да 

развије мрежу 

сарадника; 

Извештај 

Сређивање 

Каријерног кутка* 

-          информисање 

ученика и 

наставника о 

различитим 

високошколским 

установама, 

компанијама и 

занимањима; 

новембар 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 

Извештај Тима за 

КВиС 
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лични и 

професионални 

развој; 

Радионица: „Како 

написати радну 

биографију“ 

-           

унапређивање 

компетенција 

ученика за 

представљање 

тржишту рада; 

Тим за КВиС -          ученик ће 

моћи да 

самостално 

напише радну 

биографију, 

Извештај 

Новогодишњи 

базар 

-          подстицање 

ученика да 

реализују и 

учествују у 

хуманитарним 

акцијама; 

децембар Ученички 

парламент 

Тим за КВиС 

-          код ученика ће 

бити развијена 

свест о значају 

волонтерских 

акција и 

хумнитарних 

догађаја; 

Извештај УП 

Промоција 

високошколских 

установа у Србији и 

иностранству 

-          пружање 

помоћи 

ученицима да 

одаберу будуће 

замимање; 

Директор 

Тим за КВиС 

-          ученици ће 

моћи да сазнају 

информације о 

студирању и 

будућем 

запослењу; 

Извештаји стручног 

сарадника и Тима 

за КВиС 

Праћење 

мотивације и 

задовољства 

ученика и 

послодаваца током 

учења кроз рад 

-          пружање 

помоћи 

ученицима у 

прилагођавању 

радном 

окружењу; 

Децембар.-

април 

Ментори 

Тим за КВиС 

-          ученици ће 

моћи да прате свој 

напредак и 

мотивисаност; 

Извештај ментора 
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Радионица: „Мој 

профил-лична 

промоција на 

друштвеним 

мрежама“ 

-           упознавање 

ученика са 

предностима 

друштвених 

мрежа на 

тржишту рада и 

сајтовима за 

запошљавање; 

јануар јун Тим за КВиС -          ученик ће 

моћи да истакне 

своје 

карактеристике, 

вештине и 

способности на веб 

платформама; 

Извештај о 

реализованој 

активности 

Реални сусрети -          информисање 

ученика и 

наставника о 

различитим 

високошколским 

установама, 

компанијама и 

занимањима; 

фебруар 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 

Тема за часове ОС: 

Планирање 

каријере 

-           

информисање 

ученика 

фебруар, март 

и април 

Одељењске 

старешине 

-          ученици ће 

моћи да сазнају 

информације о 

студирању и 

будућем 

запослењу; 

Извештај 

Организација 

посете Сајму 

образовања 

информисање 

ученика и наставника 

о различитим 

високошколским 

установама, 

компанијама и 

занимањима; 

март Тим за КВиС 

Тим за сл. и фак. 

Акт. 

-          ученик ће 

моћи да се 

информише о 

занимањима и 

факултетима у РС и 

иностранству; 

Извештај Тима за 

сободне и 

факултативне 

активности 
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 Индивидуални 

разговори са 

ученицима у циљу 

професионалне 

оријентације 

-          пружање 

помоћи у одабиру 

будућег 

занимања; 

април Стручни 

сарадник 

-          ученик ће 

моћи да препозна 

различите прилике 

за учење 

(формалне, 

неформалне, 

информалне) ради 

остваривања 

сопствених 

каријерних циљева 

извештај стручног 

сарадника 

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 

Организација 

Отворених врата 

за ученике 

основних школа 

-          развијање 

мреже сарадника; 

-          

унапређивање 

каријерног 

вођења и 

саветовања; 

-          упознавање 

ученика са 

образовним 

профилима 

Током године Тим за КВиС 

Тим за 

промоцију 

школе 

-          Тим ће моћи 

да развије мрежу 

сарадника; 

-          ученици ће 

моћи да се боље 

упознају 

образовним 

профилима; 

Извештај 

Извештавање о 

раду Тима за КВиС 

и евалуација 

-          извештавање 

о раду током 

школске године; 

април-мај Тим за КВиС -          Тим ће моћи 

да планира нове 

активности и даје 

препоруке за даљи 

рад у складу са 

резултатима; 

Извештај 
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-          планирање 

будућих 

активности; 
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ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

Циљ: 

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. 

  

Чланови тима: 

·         Далиборка Митровић 

·         Марина Рајичевић 

·         Јелена Савић, координатор 

·         Милан Богдановић, 

·         Милица Росић 

·         Слађана Стојановић 

 

  

Редни 

број 

Активности Време 

реализације 

Одговорни за 

реализацију 

Напомена 

1 Конституисање 

новог тима за 

праћење школског 

развојно плана 

Септембар Сви чланови   

2 

  

Договор са тимом за 

самовредновање и 

осталим сродним 

тимовима ради 

координације 

деловања 

Септембар координатор   
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3 Подела задужења 

унутар тима 

Септембар чланови Подела задужења у 

оквиру тима: 

 припрема 

материјала, 

сакупљање 

информација, 

обрада података, 

дефинисање 

потребних средстава 

за рад 

4 Праћење 

остварености 

циљева 

Током 

године 

чланови   

5 Припрема 

материјала, 

сакупљање 

информација, 

обрада података, 

извештавње 

квартално 

Током 

године 

Сви чланови 

по акционом 

плану 

Периодично 

међусобно 

извештавање 

9 Извештавње свих 

интересних група 

  Координатор, 

директор 

Н.В, ШО, Савет 

родитеља, Ђачки 

парламент 

10 Креирање акционог 

плана за наредну 

школску годину 

мај Координатор   
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ТИМ ЗА РАЗВОЈ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА КУЛТУРНИХ, СЛОБОДНИХ И 

ФАКУЛТАТИВНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Напомена: Реализација великог броја планираних активности зависиће од епидемиолошке 

ситуације. 

Чланови тима: 

Александра Ацић, координатор 

Верица Петровић, 

Ивана Мезић 

Лидија Бојчовска 

Снежана Којадиновић 

  

Активност Време 

реализације 

Докази   Носилац активности   

Избор врсте и 

облика 

слободних 

активности на 

основу 

резултата 

анкете и сходно 

условима 

школе  

Септембар Записник Тима Чланови Тима   

Свечана 

академија 

поводом 

обележавања 

145 година 

Гимназије 

Октобар Записник Тима, 

фотографије 

Професори Српског 

језика и књижевности 
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Приредба 

поводом 

обележавања 

дана 

ослобођења 

Свилајнца у 

Првом 

светском рату 

Октобар Записник Тима, 

фотографије 

Професори Српског 

језика и књижевности 

и професор историје 

  

Јесењи крос Октобар Записник 

Тима, 

фотографије 

Професори физичког 

васпитања 

  

Едукација 

ученика на 

тему 

добровољног 

давања крви  

Новембар Записник 

Тима 

Чланови Црвеног крста 

Професор биологије 

  

  

Акције 

добровољног 

давања крви  

Новембар-

мај 

Фотографије Лекари и чланови 

Црвеног крста 

  

Хуманитарна 

акција 

(предавања и 

акције)  

Новембар-мај 

  

Фотографије 

  

Одељењске старешине 

и чланови рвеног крста  

  

Обележавање 

дана УНЕСКО-

а,дана 

толеранције и 

дана детета 

Новембар Записник Тима Одељењске старешине 

и професори ликовне 

културе 
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Обележавање 

дана људских 

права  

Децембар   

Записник Тима  

Одељењске старешине 

и професори историје и 

географије 

  

Дан борбе 

против АИДС-а 

  

 Децембар   

Записник Тима 

Професор биологије и 

активисти Црвеног 

крста 

  

  

Обележавање 

дана Светог 

Саве 

Јануар Записник Тима, 

фотографије 

Сви запослени у школи   

Вече поезије и 

прозеИлиПром

оција 

књигеИлиПесн

ичко вече 

фебруар Фотографије Професори српског 

језика и књижевности 

  

Обележавање 

Међународног 

дана борбе 

против расне 

дискриминациј

е  

Март 

 

  

  

Записник Тима 

Професори историје и 

географије 

  

  

  

Дани 

франкофоније  

 Фотографије Професор француског 

језика 

  

  

Сајам 

образовања 

 Фотографије 

  

 Професори страних 

језика 
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Обележавање 

светског дана 

здравља 

април Записник Тима 

  

Професор биологије и 

активисти црвеног 

крста 

  

 Посета сајму 

аутомобила  

  Фотографије 

  

Професори машинске 

групе предмета  

  

Пролећни крос 

 

  Фотографије 

 

Професори физичког 

васпитања 

 

  

Дан планете 

Земље 

  Записник Тима 

  

Професори 

физике,хемије,биологи

је и географије 

  

Дани филма   Фотографије 

  

Професори енглеског и 

француског језика 

  

Екскурзија за 

ученике I и II 

разреда 

 

   

 Фотографије, 

записник Тима 

Одељењске старешине 

 

  

Екскурзија за 

ученике III и IV 

разреда 

  Записник Тима, 

фотографије 

Одељењске старешине 
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Вредновање 

рада секција 

(евалуација) 

јун Записник Тима 

  

Чланови тима 
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Тим за развој школског програма у школској 2022/23. год. 

Чланови тима: 

Александра Ацић  (координатор), Бојана Богићевић, Никола Кецман, Ратомир Савић, Марина Рајичевић 

Тима за развој школског програма обавља следеће послове: 

v  Доноси план рада и подноси извештај о његовој реализацији; 

v  Учествује у изради школског програма; 

v  Израђује пројекте који су у вези са школским програмом; 

v  Прати реализацију школског програма; 

Активност Одговорни за 

реализацију 

Начин 

праћења 

Време 

реализације 

1.  Конституисање Актива за развој школског 

програма; 

2. Израда и усвајање Плана рада Стручног актива 

за развој школског програма за наредну школску 

годину; 

2. Увид у квалитет Годишњих планова рада за 

наредну школску годину и квалитет месечних 

планова рада за септембар; 

3. Помоћ око израде материјала које припремају 

стручна већа ради информисања родитеља о 

садржају и начину спровођења Школског 

програма и Годишњег плана рада школе; 

 директор 

актив 

 Записник 

План рада 

 септембар 

1. Провера педагошке документације-

индивидуалних, годишњих и месечних планова 

рада и припрема за час, ради контроле примене 

Школског програма; 

2. Провера квалитета планова рада; 

3. Анализа извештаја о успеху за први 

класификациони период; 

4. Анализа броја и квалитета јавних наступа; 

 актив Записник   новембар 
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1. Провера педагошке документације – месечних 

планова и припрема за час,ради контроле 

примене школског програма; 

2. Организовање и праћење одржавања додатне 

наставе за ученике такмичаре; 

3. Организовање и праћење реализације 

слободних активности; 

4. Разматрање извештаја о раду школе у првом 

полугодишту; 

5. Анализа стања опремљености наставним 

средствима; 

актив Записник 

Извештај 

јануар 

1.  Анализа извештаја о успеху за трећи 

класификациони период; 

2. Присуствовање интерним часовима и 

родитељским састанцима у циљу прикупљања 

информација о квалитету и реализацији 

Школског програма; 

3. Контрола реализације наставе; 

4. Контрола усклађености рада на нивоу 

стручних већа и школе у целини; 

актив Записник април 

1. Вредновање резултата рада наставника – 

давање предлога за избор најуспешнијег 

наставника; 

2. Праћење припрема за завршне и годишње 

испите и годишње смотре; 

3. Присуствовање годишњим испитима и 

анализа резултата – провера остварености 

циљева и стандарда постигнућа; 

4. Анализа квалитета и примене Школског 

програма на основу увида у квалитет годишњих и 

месечних планова рада и припрема за час; 

5. Анализа стања опремљености наставним 

средствима и степена њихове искориштености 

(по одсецима) у складу за захтевима Школског 

програма; 

актив Записник мај - јун 

1.  Израда извештаја о реализацији годишњег 

плана рада стручног актива за развој Школског 

програма у протеклој школској години; 

2. Помоћ стручним већима око припреме 

материјала (годишњи план активности – смотре, 

испити, минимум градива итд.); 

3. Сугестије за израду коначне верзије годишњег 

плана рада; 

актив Записник 

Извештај 

јун 
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Тим за самовредновање 

 
 

Тим за безбедност ученика: 

Чланови: Никола Младеновић – координатор, Далиборка Митровић, Милан Богдановић, Зоран 

Миленковић 

Активност: Време реализације Носилац активности 

Разговор на тему 

безбедности ученика 

Септембар 2022- мај 2023. Директор, савет родитеља, 

ученички парламент, 

Одељењски старешина 
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Израда упитника на тему 

безбедности 

Октобар-новембар 2022 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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Тим за реализацију програма заштите животне средине. 

•         Чланови тима: Наташа Наранчић, Сузана Јованов, Милан Богдановић, и 

Зоран Милић 
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 .Утврђивање плана 

рада тима за 2023. 

Годин. 

2.Обележавање 

светског дана очувања 

озонског омотача 16. 

септембар 

  

3.Аутомобили 

загађивачи животне 

средине 

  

4. Обележавањењ 1. 

децембра светског 

дана борбе против 

сиде 

  

5. Болести зависности-

промоција здравих 

стилова живота 

  

6. Уређење животне 

средине 

 7 Обележавање 

светског дана здравља 

(7. Април -предавање о 

корони)8.Здрава 

исхрана младих 

 9.Обележавање 

светског дана заштите 

животне средине (5. 

јун) 

 Анализирање рада 

тима у току наставне 

године 

 Чланови 

тима: 

  

Сузана 

Јованов и  

  

Милан 

Богдановић 

  

Наташа 

Наранчић 

  

Наташа 

наранчић 

  

Наташа 

Наранчић 

  

Наташа 

Наранчић 

 

Зоран Милић 

  

Чланови тима 

  

Чланови тима 

 Састанак чланова 

тима 

  

Предавање 

  

Предавање , 

  

Обележавање у 

сарадњи са црвеним 

крстом 

  

Предавања, учешће 

ученика, прављење 

паноа. 

  

Школско двориште-

уређење 

  

предавање 

 Прављење 

декорација од воћа и 

поврћа у сарадњи са 

ученицима 

 Предавање у 

сарадњи са 

ученицима 

Састанак чланова 

тима 

 Септембар 

  

Септембар-

октобар 

  

Новембар 

  

Децембар 

  

Јануар-

фебруар   

  

Март 

  

Април  

  

Мај  

  

Јун  

  

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

насиља, злостављања и занемаривања 

Чланови тима: Емина Ловре (координатор), Војка Бобић, Верица Петровић, Далиборка 

Митровић, Лидија Бојчовска, Предраг Павићевић 

Циљеви/задаци реализације програма: 

1. Направити план рада тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

2. Информисање ученика о њиховим правима, облицима злостављања и начинима заштите; 

3. Мере превенција од насиља, злостављања и занемаривања код детета; 

4. Вршњачка едукација у оквиру мера превенција; 

5. Извештавање наставничког већа о годишњем раду тима. 

  

Активност Одговорни за 

реализацију 

Начин праћења Време реализације 

 Извештавање тима 

за заштиту ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања о 

свом раду на 

Наставничком већу 

 Чланови тима  Записник са 

седнице НВ 

 Септембар 

Израда плана рада 

тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 Чланови тима План рада Септембар 
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Упознавање ученика 

првака и 

новопридошлих 

ученика и родитеља 

са Кућним редом 

школе и правилима 

понашања 

Одељењске 

старешине 

Дневник рада Септембар 

Информисање 

родитеља на 

родитељским 

састанцима о стању 

безбедности у школи, 

мерама за 

побољшање 

Одељењске 

старешине 

Записници са 

родитељских 

састанака 

Септембар 

Анкетирање ученика, 

наставника и 

родитеља о 

присуству насиља у 

школи 

Чланови тима, 

стручни сарадник 

Анкете, извештај Октобар 

Предавање на ЧОС о 

врстама насиља и 

превенцији 

Одељењске 

старешине 

Дневник рада Током године 

Предавање на ЧОС о 

разним облицима 

ризичног понашања 

и превенцији 

Одељењске 

старешине 

Дневик рада Током године 

Обележавање 

Међународног дана 

борбе против насиља 

над женама. 

Чланови тима, 

Ученички парламент 

Фотографије, 

извештај о 

изведеним 

активностима 

Новембар 
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Реализација 

превентивних 

програма, сарадња 

са установама 

локалне заједнице, 

реализација 

предавања за 

ученике. 

  

Чланови тима, 

директор школе 

Фотографије, 

извештаји о 

изведеним 

активностима 

Током године 

Обележавање 

Међународног дана 

борбе против 

вршњачког насиља 

Чланови тима, 

Ученички парламент 

Фотографије, објаве 

на школском сајту, 

извештаји 

Прва недеља 

фебруара 

Предавање о 

безбедности за 

ученике завршних 

разреда. 

Стручни сарадни, 

представници МУП-а 

Записници, 

фотографије 

Мај 

Дежурство 

наставника на 

ходницима 

Наставници Распоред дежуства, 

Евиденција у књизи 

дежурства 

Током године 

Континуирано 

праћење случајева 

насиља 

Одељењске 

старешине, стручни 

сарадник, чланови 

тима 

Евиденције, 

записници 

Током године 

Израда плана 

заштите 

Чланови тима, 

одељењске 

старешине 

Планови заштите Током године 
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Појачан васпитни рад Одељењске 

старешине, стручни 

сарадник 

Евиденције о 

појачаном 

васпитном раду 

Током године 

Рад са ученицима и 

пружање подршке 

ученицима који трпе 

насиље, која врше 

насиље и 

охрабривање 

посматрача 

Наставници, 

одељењске 

старешине, стручни 

сарадник 

Евиденције и 

записници о раду 

Током године 

Саветодавни рад са 

родитељима ученика 

Одељењске 

старешине, стручни 

сарадник 

Евиденције рада и 

записници 

Током године 

Сарадња са 

релевантним 

службама (ПУ, ЦСР, 

здравствене 

установе) 

Чланови тима, 

директор 

Записници Током године 

Спровођење 

поступака и 

процедура у кризним 

ситуацијама 

Чланови тима, 

стручни сарадник, 

одељењске 

старешине 

Записници Током године 

Анализа и 

састављање 

извештаја о раду 

тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Чланови тима, актив 

за школско и 

развојно планирање 

Таписници, 

извештаји 

Јун 
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Тим за инклузивно образовање 

Чланови тима: Емина Ловре (координатор), Верица Петровић, Свежана Којадиновић, 

Александра Ацић, Милица Росић 

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 Одговорни за 

реализацију 

Начин праћења Време 

реализације 

Анализа 

реализације 

програма за 

инклузивно 

образовање и рада 

СТИО Евиденција тима, 

извештаји 

 август 
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тима за претходну 

школску годину 

Израда плана и 

програма рада 

тима за школску 

2022/2023. 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 

 септембар 

Пружање помоћи 

ученицима у 

прибављању 

уџбеника и 

организовању 

превоза; 

СТИО 

Одељењски 

старешина 

родитељи 

Записници, 

евиденција 

 септембар 

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 

 септембар 
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Пријем родитеља 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка; 

прикупљање 

података о 

ученицима; 

прибављање 

сагласности за 

преузимање 

документације; 

психолог 

  

одељењски 

старешина 

Интервју 

  

евиденција 

 септембар 

Сарадња са ОШ 

које су 

идентификовани 

ученици похађали; 

преузимање 

документације; 

психолог документација  септембар 

Формирање 

тимова за додатну 

подршку 

ученицима; 

СТИО 

  

Предметни 

наставници 

записник октобар 

Обука/приручник 

за наставнике 

Како креирати 

индивидуални 

образовни план 

  

психолог 

  

Презентација, 

документ 

октобар 
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Формирање базе 

податаке: 

-број деце са 

сметњама у 

развоју 

-Редовно 

ажурирање базе 

СТИО 

  

психолог 

База октобар 

Сагледавање 

потреба за 

израдом и 

применом ИО у 

првом и по 

потреби и осталим 

разредима 

  

СТИО, Одељењске 

старешине 

Опсервација ученика, 

процене наставника 

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 

Током године 

Праћење 

напредовања 

ученика 

Наставници, 

психолог 

Евиденције, 

извештаји,педагошки 

досије 

Током године 
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Сарадња са 

наставницима при 

конципирању 

ИОП-а, праћење 

реализације, 

евалуација 

СТИО, 

Тим за 

професионални 

развој запослених; 

Наставници 

Евиденције, 

извештаји, 

педагошки досије 

Током године 

Организовање и 

реализација 

активности о 

инклузивном 

образовању 

СТИО Продукти, 

фотографије, 

извештаји 

Током године 

Јачање 

међуресорске 

сарадње 

-унапредити 

сарадњу са другим 

ОВ институцијама 

по питању 

инклузивног 

образовања 

СТИО, Директор Извештаји, 

евиденције 

Током године 

Јачање 

професионалних 

компетенција 

наставника путем: 

-предавања 

-саветодавно 

-упућивањем на 

стручну литературу 

СТИО Извештаји, 

евиденције 

Током године 
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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 

 

Тим за пројектну наставу 

Чланови тима: 

Активност Одговорни 

за 

реализациј

у 

Начин праћења Време 

реализације 

Састанак тима за 

mеђупредметну 

компентенцију, пројектну 

наставу и предузетништво, 

подела задужења члановима 

тима, усаглашавање предлога 

израде плана тима 

Наставниц

и 

стручни 

сарадници 

Извештаји и 

презентације Током године 

Континуирано праћење 

пројекта који се појављују на 

интернету и за које је добијена 

информација од других извора 

и процена могућности 

аплицирања 

Наставниц

и 

стручни 

сарадници 

Извештаји и 

презентације Током године 
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Аплицирање пројекта који је 

процењен као изводљив 

Наставниц

и 

стручни 

сарадници, 

ученици 

Извештаји и 

презентације Током године 

*Радионице о учењу 

 *Тематски часови 

*Тимски часови 

*Истраживачки радови 

*Пројектна настава 

Наставниц

и, 

стручни 

сарадници 

Актив  за 

развојно 

планирање 

Извештајсарадиони

це 

Плановиучења 

Извештајисапосете

часовима 

Током године 

*Радионице 

„Асертивнетехнике“ 

*Ваннаставне активности-

секције 

 *Јавни 

наступи(такмичења,трибине,пр

едавања,Дан школе, Свети 

Сава) 

*Тимски часови 

*Спортска такмичења 

 *Промоција школе 

наставници 

УП,Тим за 

заштиту од 

НЗЗ 

стручни 

сарадници 

секција 

,,Да ли сте 

знали 

Извештајсарадиони

це 

Фотографије 

Извештајисекција 

Током 

школске 

године 

*Истраживачки радови 

ученика 

*Презентације ученика 

*Пројектна настава 

*Настава на даљину 

Наставниц

и 

Ученици 

Извештаји и 

презентације Токомшколске

године 
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*Умеју да претражују, 

процењују релевантност и 

поузданост, анализирају и 

систематизују информације у 

електронском облику 

користећи одговарајућа ИКТ 

средства (уређаје, софтверске 

производе и електронске 

услуге)-презентације,пројекти 

*Препознају ризике и 

опасности при коришћењу ИКТ 

и у односу на то одговорно 

поступа-предавања,трибине 

*Умеју да користе дигиталне 

платформе и алате 

Наставниц

и,  

стручњаци 

у области  

ИКТ 

Ученици 

Извештајифотограф

ије у токугодине 

*Истраживачки радови 

*Пројектна настава 

* Тимски часови 

родитељи, 

наставници 

Тим за НЗЗ 

Извештаји и 

радовиученика Токомшколске

године 

*Пројектна настава 

*Вршњачкиедукатори 

*Радионицесародитељима 

*Спортске манифестације 

*Сарадња са другим школама 

*Сарадња са установама на 

локалном нивоу 

*Сарадња са угоститељским 

објектима 

наставници

, родитељи 

УП 

Вршњачки 

тим 

Тим за НЗЗ 

Извештаји 
Токомшколске

године 
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*Израђенкодекспонашањаучен

ика, родитеља и наставника 

*ОбележавањеДанатолеранциј

е и равноправности 

*АктивностиВршњачкогтима и 

УП 

*Хуманитарнеакције 

*Учешће у културним 

манифестацијама(сајмови,изло

жбе) 

наставници 

УП,вршњач

ки тим, 

Тим за НЗЗ 

Стручно 

веће 

вештина 

Стручно 

веће 

српског и 

страних 

језика 

Правилапонашања 

Извештаји, 

фотографије 

Токомгодине 

*Предавања о превенцији у 

здравству 

*Обележавање Светског Дана 

здравља 

*Угледничасовинатемуочувањ

аздравља 

*Обукапрвепомоћизаученике 

*Сарадња са Црвеним крстом 

*Обележавање Дана хране 

*Обележавање Дана борбе 

против сиде 

*Саветодавниразговорисалека

рима Дома здравља 

*Мере заштите и превенције 

од Ковид-а 19 

наставници

, 

родитељи, 

лекари ДЗ, 

здравствен

и радници, 

секција ,УП 

еколошка 

секција 

Извештаји, 

фотографије Токомгодине 
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*Рециклажаматеријала 

*Уређење дворишта 

*Уређење учионице и 

награђивање најуређеније 

*Учешће у еколошким 

акцијама на локалном нивоу 

Ученици, 

наставници

, 

родитељи, 

еколошка 

секција 

Тим за 

самовредн

овање 

Фотографије 
Токомгодине 

*Ликовни радови  

 *Ревија фризура 

*Практични радови 

угоститељске групе предмета 

*Такмичења 

*Ликовни конкурси 

Наставниц

и 

практичне 

наставе,ли

ковне 

културе 

ученици 

Извештаји 
Токомгодине 

  

*Организовање недеље 

фризерских услуга 

*Посета предузећима 

*Писање радне биографије и 

мотивационог писма 

*Презентовање угоститељских 

производа на локалном нивоу 

Наставниц

и 

практичне 

наставе, 

Наставниц

и српског и 

страних 

језика, 

ученици, 

  

Радови ученика 

  

Током године 

Реализација Наставниц

и 

стручни 

сарадници 

  

Радови ученика 

  

Током године 
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Тим за промоцију Школе и интернет презентацију 

Чланови тима: Зоран Милошевић, Валерија Васић, Гордана Марковић, Ивана Мезић 

(координатор ), Јелена Савић, Ратомир Савић, Милан Богдановић, представник родитеља  

Активност Одговорни за 

реализацију 

Начин праћења Време 

реализације 

Тренинг ученика 

заинтересованих за учешће у 

интернет презентацији Школе и 

формирање секције за уређење 

сајта школе 

Ратомир Савић и 

други чланови 

Тима по потреби 

Ученички радови 

(чланци на сајту, 

видео материјали 

итд.) 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Ажурирање школске 

документације на сајту 

Зоран Милошевић Сајт Школе, мени 

за наставнике 

Током 

школске 

године 

Извештавање о важним 

датумима у школском 

календару, о организацији 

испита различитих врста, додели 

диплома и другим догађајима 

важним за ученике  

Сви чланови тима Текстови, слике, 

видео материјал 

на сајту Школе и 

званичним 

фејсбук и 

инстаграм 

страницама 

установе 

Током 

школске 

године 

Извештавање о такмичењима и 

спортским догађајима 

Зоран 

Милошевић, 

Ратомир Савић, 

Милан 

Богдановић, 

ученици чланови 

школске 

редакције 

Текстови, слике, 

видео материјал 

на сајту Школе и 

званичним 

фејсбук и 

инстаграм 

страницама 

установе 

Током 

наставне 

године 
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Извештавање о културним 

активностима Школе 

(светосавска академија, 

приредбе организоване у 

сарадњи са локалном 

самоуправом, изложбе и сл.)   

Валерија Васић,  

Гордана 

Марковић, Ивана 

Мезић 

Текстови, слике, 

видео материјал 

на сајту Школе и 

званичним 

фејсбук и 

инстаграм 

страницама 

установе 

У зависности 

од времена 

одигравања 

културних 

активности 

Извештавање о практичној 

настави ученика у предузећима 

и угоститељским објектима 

 Гордана 

Марковић, Милан 

Богдановић, 

Валерија Васић, 

Ивана Мезић 

Текстови, слике, 

видео материјал 

на сајту Школе и 

званичним 

фејсбук и 

инстаграм 

страницама 

установе 

Током 

наставне 

године 

Промена дизајна школског сајта Ратомир Савић, 

Зоран Милошевић 

Сајт Школе Прво 

полугодиште 

Ажурирање званичне школске 

фејсбук странице 

Ивана Мезић Званични фејсбук 

налог Школе 

Током 

школске 

године 

Ажурирање званичне школске 

инстаграм странице 

Валерија Васић Званични 

инстаграм налог 

Школе 

Током 

школске 

године 

Организовање честитања Нове 

године партнерима Школе 

Јелена Савић,   

Ивана Мезић 

Послати мејлови 

физичким и 

правним лицима 

са којима Школа 

сарађује 

Крај децембра 
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Пријем ученика и наставника 

ОШ у оквиру презентације 

образовне понуде наше школе 

ије Школе 

Милан 

Богдановић, 

Валерија Васић, 

Ивана Мезић, 

Ратомир Савић, 

Јелена Савић, 

Гордана 

Марковић Ивана 

Мезић, Валерија 

Васић, Гордана 

Марковић, 

Ратомир Савић 

Присуство на 

сајмовима 

образовања и 

подела 

промотивног 

материјала 

основним 

школама (у 

зависности од 

епидемиолошке 

ситуације) ТВ 

центар, Фејсбук и 

инстаграм 

страница 

Почетак другог 

полугодишта 

Сарадња са локалним медијима  Јелена Савић Вести, извештаји 

и интервјуи о 

Школи на 

локалној 

телевизијској 

станици и у 

локалним 

листовима 

Током 

школске 

године 

Израда промотивног материјала 

за будуће ученике  

Валерија Васић, 

Зоран Милошевић 

и остали чланови 

Тима по потреби, 

као и 

заинтересовани 

ученици 

Флајери, видео-

материјал, 

текстови и сл. о 

образовним 

профилима које 

нуди наша Школа 

Април и мај 
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Дистрибуција промотивног 

материјала основним школама 

(физички или електронским 

путем) 

Ратомир Савић, 

Валерија Васић, 

Зоран 

Милошевић, 

Ивана Мезић,  

Гордана 

Марковић 

Послати мејлови 

основним 

школама, 

објављени 

промотивни 

материјали на 

званичним 

интернет 

страницама 

Школе; обилазак 

основних школа 

(у зависности од 

еподемиолошке 

ситуације) 

Мај и јун 

Унапређење школског сајта 

(FAQ) 

Зоран 

Милошевић, 

Ратомир Савић, 

Гордана 

Марковић 

Могућности на 

сајту Школе 

Почетак другог 

полугодишта 

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 

Гордана 

Марковић,Зоран 

Милошевић, 

Милан 

Богдановић 

Сарадња са 

другим тимовима 

у вези са 

извештавањем о 

кутурним и 

спортским 

активностима, 

такмичењима, 

као и у вези са 

промоцијом 

Школе 

Током 

школске 

године 
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 Обилазак основних школа и 

сајмова у циљу промоције 

Школе 

Милан 

Богдановић, 

Валерија Васић, 

Ивана Мезић, 

Ратомир Савић, 

Јелена Савић, 

Гордана 

Марковић 

Присуство на 

сајмовима 

образовања и 

подела 

промотивног 

материјала 

основним 

школама (у 

зависности од 

епидемиолошке 

ситуације) Т 

 Мај и јун 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА  ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ 

УЧЕНИЦИМА  ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

  

Циљеви/задаци реализације програма: 

1.    Идентификовање осетљивих група међу ученицима и наставницима, пружање 

материјалне помоћи у виду уџбеника  ученицима из осетљивих група 

2.    Пружање помоћи ученицима у раду на даљину – онлајн уколико се појави потреба за 

овим начином рада (успостављање контакта са ученицима који нису у могућности да прате рад 

на даљину,обавештавање наставника и организовање слања штампаног материјала,обука 

ученика ) 

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

резултата успеха на тромесечју шк.2022/2023, позивање родитеља, иницијација разговора 

ученика са предметним професорима 

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

додатне литературе, информатичка подршка, обезбеђивање средстава за рад 

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

активностима 
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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 2022- 

јун 2023 

СШ 

„Свилајнац“ 

Тим за 

додатну 

подршку  

ученицима, 

одељенске 

старешине 

  

4 Идентификовање 

надарених ученика 

октобар 2022- 

јун 2023 

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, Никола Младеновић,  Мезић Ивана 
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План активности тима за додатну подршку ученицима за школску 2022/2023 годину 

  

СЕПТЕМБАР: 

1.       Идентификовање ученика из осетљивих група, разговор са њима, пружање материјалне 

помоћи у виду књига, часописа, литературе 

2.    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 или обука за рад на Мудлу) 

3.       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) 

4.       Израда плана рада за идентификоване ученике 

  

ОКТОБАР- ЈУН 

1.       Праћење рада и резултата ученика из осетљивих група и мотивисање охрабривањем, 

похвалама на седници Наставничког већа 

2.       Праћење рада и резултата надарених ученика и мотивисање кроз добијање повластица 

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

образовања 

3.    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 

1.       Уочавање проблема лошег успеха ученика на тромесечју школске 2022/2023. године 

2.       Разговор са ученицима са лошим успехом, повезивање предметних наставника са 

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

подршке 
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3.       Уочавање надарене деце на тромесечју школске 2022/2023. године 

4.    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 

5.       Пружање додатне подршке надареној деци у виду техничке, информатичке помоћи, 

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

6.       Праћење рада и резултата ученика са  лошим  успехом на  полугодишту школске 2022/2023 

године , 

7.       Информисање органа школе 

  

ЈАНУАР – МАЈ 

1.       Праћење рада и резултата ученика са  лошим  успехом 2022/2023 године  на трећем 

тромесечју 

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

републичко) кроз обезбеђивање додатне литературе, средстава за рад 

3.    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 

1.       Пружање додатне подршке ученицима који се упућују на разредне и поправне испите у 

виду обезбеђивања литературе, повезивања са предметним професорима 

2.    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 

3.       Информисање органа школе 

Евалуација рада тима за додатну подршку ученицима 
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ТИМ ЗА РАЗВОЈ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

● Чланови тима: Наташа Наранчић, Снежана Којадиновић, Марина Раичевић, Милка 

Шевић(координатор) 

Активност Одговорни за 

реализацију 

Начин праћења Време реализације 

Индивидуални 

разговори –

информације о 

условима, понашању 

ученика у породици, 

школи, као и о успеху 

и напредовању. 

Наставници  Евиденција 

разредног 

старешине 

Сваке недеље један 

термин 

Отворена врата: 

размена 

информација о 

понашању и 

напредовању 

ученика 

Наставници, 

директор 

 Записник Сваког првог петка у 

месецу (од октобра 

до маја) 

Одељењски 

родитељски 

састанци: 

упознавање са НПП, 

уџбеницима, 

наставницима, 

облицима и 

методама рада, 

правилима 

понашања у школи 

Одељењске 

старешине 

Записници 

Одељењског већа 

Септембар, 

новембар, јануар, 

април и јун 
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Учешће родитеља у 

Савету родитеља; 

избор одељењских 

представника, 

редовно 

извештавање 

представника Савета 

родитеља на 

родитељским 

састанцима о темама  

Савета родитеља 

Чланови Савета 

родитеља, 

представници 

одељења у Савету 

родитеља 

Записник са 

састанака Савета 

родитеља, 

Одељењског већа 

Током школске 

године 

Учешће родитеља у 

Школском одбору 

Чланови школског 

одбора 

Записник са 

састанака Школског 

одбора 

У току школске 

године 

Саветодавни 

састанци код 

директора 

Школе по потреби 

родитеља, ученика 

или наставника 

Директор, 

наставници 

Евиденција 

директора школе 

По потреби 

Социјалне 

активности: дружење 

у школи, прославе, 

годишњице, излети 

Наставници, ученици Фотографије, видео 

записи 

По договору 

Укључивање 

породице и школе у 

борбу против 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања деце 

Наставници и 

родитељи 

Евиденција 

разредног 

старешине 

  

Током школске 

године 
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Укључивање 

породице у 

промовисање 

здравог начина 

живота (спортске 

активности) 

Одељењске 

старешине 

Фотографије, видео 

записи 

Октобар 

Заједнички састанак 

малих група ученика 

и родитеља са 

наставницима ради 

размене 

информација о 

узроцима неуспеха 

или проблема 

(породица и школа) 

  

Наставници, ученици 

и родитељи 

Евиденција 

предметних 

наставника 

Током школске 

године 

Помоћ у акцијама 

школе 

Савет родитеља Извештај Савета 

родитеља 

Током школске 

године 

Учешће у раду 

тимова у Школи 

Чланови тимова Извештај чланова 

тима 

По распореду 

активности 

Укључивање 

породице у борбу 

против болести 

зависности 

Одељењске 

старешине 

Евиденција 

разредног 

старешине 

  

Током школске 

године 

Укључивање 

породице у 

хуманитарне акције 

Тим за развој и 

реализацију 

програма сарадње са 

породицом 

Евиденција тима Септембар и март 
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Тим за развој школског спорта 

Чланови тима: Далиборка Митровић, Дејан Никодијевић, Гордана Марковић, Предраг 

Павићевић. 

Треба напоменути да рад тима и планиране активности зависе од актуелних епидемиолошких 

мера током школске године. 

Активност Одговорни за реализацију Начин 

праће

ња 

Време 

реализ

ације 

Конституисање тима. 

Сређивање спортских и школских 

терена. 

Формирање школских спортских 

секција(рукомет,одбојка,фудбал,кошар

ка,атлетика). 

Првенство школе у малом фудбалу за 

дечаке и девојчице. 

 Чланови тима. 

Проф.Далиборка Митровић                                                                                                               

Проф.Дејан Никодијевић 

Проф.Гордана Марковић 

Проф.Предраг Павићевић 

  

 

Записн

ици. 

 

Фотогр

афије. 

 

Извешт

аји. 

 

Септе

мбар 

 Припрема атлетске секције за 

општински и међуопштински крос. 

Школско такмичење у рукомету . 

Формирање и рад гимнастичке секције. 

     

Октоб

ар 
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Рад са школским спортским екипама за 

окружна такмичења. 

Учешће спортских екипа на окружним 

такмичењима. 

    Нове

мбар 

Првенство школе у одбојци.     Деце

мбар 

Рад са  школским спортским екипама; 

Првенство школе у стоном тенису. 

    Фебр

уар 

Првенство школе у баскету. 

Учешће спортских екипа на окружним 

и међуокружним такмичењима 

    Март 

Рад са  школским спортским екипама. 

Учешће спортских екипа на окружним 

такмичењима 

Школско првенство у атлетици. 

    Април 

Крос РТС-а 

Учешће спортских екипа на окружним 

такмичењима 

    Мај 

Активности у природи. 

Излети и пешачења. 

    Јун 
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План рада 

о реализацији обогаћеног једносменског рада током школске 2022/2023. године 

 

Активности у оквиру обогаћеног једносменског рада 

Предметна настава: 

1. Школа цртања, сликања и вајања 

2. Редакција школског магазина „Ток“ 

3. Млади и ризици савременог друштва 

Наставници који реализују активности ОЈР, са процентом ангажовања 

1. Виолета Гвоздић, наставник ликовне културе, проценат ангажовања - 30 

2. Милена Миланковић, наставник социологије, проценат ангажовања - 20 

 

Распоред и обухват ученика на почетку школске године 

  

р.б. Наставник Активност Време 

одржавања 

Број 

ученика 

Узраст 

ученика 

1. Виолета Гвоздић Сликање, цртање и 

вајање 

Школска редакција 

ТОК 

    15-19 год 

2 Милена 

Миланковић 

Млади и ризици 

савременог 

друштва 

  

    15-19 

год. 
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Циљеви, очекивани исходи и планови активности 

  

Предметна настава: 

1. Радионице 

Цртање, сликање и вајање 

   Циљеви 

-          Упознавање ученика са различитим сликарским, цртачким и вајарским 

техникама 

-          Упознавање ученика са историјом уметности, истакнутим сликарима, 

савременим уметницима и важним сликарским правцима 

-          Развијање креативности и стицање критичког мишљења 

   Исходи 

-          Упознаје се са врстама уметности и основним ликовним елементима 

-          Истражују лична интересовања 

-          Стицање знања о врстама, својствима и могућностима коришћења различитих 

ликовних техника и материјала 

-        Стицање функционалних знања из уметничког наслеђа 

-          Формирање свести о значају очувања светског и националног уметничког 

наслеђа 

-          Развијање креативности 

-           Развија способност моделовања 

-          Упознаје се са различитим материјалима 

-           Користи ликовне елементе у самосталном ликовном изражавању и стварању 

-        Разликује елементарне појмове и термине у ликовној уметности. 

-           Изражава став о одабраним ликовним делима 

-          Упознаје се са стрипом као моћним медјиом за преношење порука 

-          Осмишљава и израђује сценарио за стрип 
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-          Израђује таблу стрипа 

-           Изражава своје ставове, доживљаје и емоције креативно користећи ликовни 

језик. 

  

  

Школаска редакција ТОК 

       Циљеви 

-          Упознавање ученика са основама новинарства 

-          Упознавање ученика са различитим програмима за рад 

-          Упознавање ученика са фотографијом 

Исходи 

-           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 

-          Дефинише карактеристике новинског чланка, препознаје и разликује његове 

основне елементе 

-           Изражава став о одабраним темама 

-          Осмисли оригинални новински текст 

-           Истражује и дефинише сопствена интересовања, као и интересовања читалаца 

-          Научи основе илустрације аналогно и дигитално 

-           Схвати значај илустрације, моћ и поруку 

-           Прави разлику у стиловима 

-           Развија способност креативног размишљања 

-           Користи различите технике и материјале 
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-            Упознаје се са дигиталним уметностима 

-          Усваја основне принципе графичког дизајна 

-          Упознаје се са основама ИнДизајна, Илустратора и Фотошопа 

-          Пакује текст и слике 

-          Усваја основне принципе компоновања у фотографији 

-          Израђује оригиналне фотографије 

-          Изражава идеју и став кроз медиј фотографије 

-          Обрађује и чува фотографије у софтверу 

-           Истражује технике колажа (аналогно и дигитално) 

  

Млади и ризици савременог друштва 

Циљеви 

-Упознавање ученика са ризицима савременог друштва везаних за стање у локалној 

заједници и ширем окружењу који се односе на трговину људима, секте, сиромаштво, 

погрешне узоре и моделе понашања промовисане у медијима. 

-Упознавање ученика са ризицима које са собом носи адолесценција - склоност ка 

испитивању граница, кокетирање са забрањеним (коришћење психоактивних 

супстанци, алкохола) улазак у прве сексуалне односе и малолетничка трудноћа, ниско 

самопоштовање, одбаченост од вршњака, самоповређивање, депресија, суицид, 

антисоцијално понашање. 

-Пружити младом човеку адекватну подршку и усмерење кроз изазове са којима се 

свакодневно суочавају. 

- Формирање ставова, вештина потребних за живот и партиципацију у  

мултикултуралном, мултиконфесионалном и бројним изазовима прожетом савременом 

друштву. 

-Допринети целовитом развоју личности, разумевању самог себе, позитивној 

идентификацији и развоју одговорности. 

-Оспособити ученике да уоче, препознају и објасне механизме друштвеног живота, да 

овладају фундаменталним појмовним апаратом за разумевање друштвених појава и 

располажу применљивим функционалним знањима како би побољшали своје место и 

улогу у заједници. 
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Исходи 

- препозна појаве које угрожавају безбедност младих; 

- повезује угрожавање права младих са угрожавањем њихове безбедности; 

- процени када му треба помоћ јер му је угрожена безбедност и зна коме да се обрати; 

- понаша се на начин којим се не угрожавају ни сопствена ни туђа безбедност; 

- предлаже активности које доприносе повећању безбедности младих; 

- критички разматра утицај медија на безбедност младих; 

- разуме основне извора друштвених дисфункционалности и социјалних проблема; 

- разуме механизме трговине људима и препознаје моделе манипулације; 

- уме да објасни све могуће начине експлоатације жртава трговине људима; 

- повезује разлоге и околности које могу допринети да неко постана жртва трговине 

људима; 

- набраја фазе процеса трговине људима и начине условљавања и контроле жртве; 

- дефинише секте, наведе врсте и објасни узроке њиховог настанка; 

- разуме функцију и циљеве секташког организовања; 

- разуме разлику секташког илегалног и легалног деловања; 

- појми најсубверзније и најопасније облике верске манипулације и деструкције; 

- препозна механизме медијске манипулације; 

- разуме значај очувања менталног здравља; 

- правовремено реагујe у ситуацијама нарушеног менталног здравља, свог или особа из 

околине; 

- потражи помоћ и подршку стручњака из области менталног здравља; 

- упозна се са појмом социјалне патологије, девијантног понашања и друштвеног 

надзора; 

- препозна узроке и наведе облике девијантног понашања; 

- уочава облике малолетничке деликвенције; 
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- аргументовано дискутује о узроцима и облицима ризичног понашања младих; 

- дискутује о положају и проблемима младих у Србији; 

- уочава механизме и последице деструктивног понашања и урушавања друштвеног 

поретка; 

- објашњава механизме одбране и могућности друштвеног одговора на патолошке 

процесе; 

- унапреди способност формирања и заступања критичког става према друштвено 

патолошким појавама; 

-развије личност, способност саморазумевања, свест о свом идентитету и одговорности; 

- развије вољу за успостављањем активног односа према решавању друштвених 

проблема; 

- развије комуникативност, толеранцију, емпатију, културу аргументованог дијалога; 

- схвати значај перманентног образовања и рада на себи. 

Место реализације активности 

         За потребе реализације активности у оквиру ОЈР школа је опремила издвојени 

објекат у дворишту школе (такозвана галерија), рачунарске учионице и друге посебне 

учионице. 

         Распоред часова у школи није креиран тако да ученици који похађају ОЈР у овом 

периоду имају могућност коришћења сале за физичко и спортских терена у дворишту 

школе јер у активностима ОЈР не постоји потреба за спортским теренима. 

         Глобалним планом рада предвиђено је коришћење ресурса локалне средине као 

што су: штафелаји, редакцијски сто и столице, рачунар у галерији и приступ интернету... 

  

Начин вођења евиденције активности и присуства ученика 

         Школа планира Дневник вођења евиденције за све појединачне активности у које 

реализатори уносе податке: Активност, начин реализације, место реализације, датум 

реализације, број присутних ученика и евентуалну напомену. Креиран је образац за 

вођење евиденције присуства ученика пријављених за ОЈР. Такође, реализатори 

активности достављају директору извештај о спроведеним активностима и присуству 

ученика, на крају сваког класификационог периода. Све евиденције и извештаји 

доступни су у дигиталној форми у клауду који користи школа. 
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         Сачињен је глобални план за све активности који је укључен у Годишњи план 

рада школе. 

 

Унутрашњи и спољни сарадници на спровођењу активности 

         Током досадашњег рада на активностима реализатори су у оквиру Обогаћеног 

једносменског рада имали континуирану сарадњу са директорком и школским 

психологом. 

Сарадња унутар установе: 

○ Са одељењским старешинама ученика који похађају ОЈР 

○ Наставницима 

○ Са стручним сарадником школе 

○ Са Тимовима (за подршку развоју ученика, за организацију културних 

активности, сарадњу са локалном заједницом…) 

Сарадња ван установе: 

●        Центар за културу Свилајнац 

●        Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика “Свилајнац” 

●        ТВ Центар 

●        Ресавска библиотека Свилајнац 

●        Природњачки центар Србије, Свилајнац 

  

Планирана сарадња до краја школске године са следећим институцијама, удружењима, 

клубовима и личностима: 

●        академски сликар изван Свилајнца 

●        фотографи 

●        професионални новинари, фото-репортери, уредници, илустратори, 

колумнисти… 
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Предности и добре стране рада у оквиру ОЈР 

  

●        Развијају се код ученика когнитивни нивои који се иначе отежано или никако 

не развијају кроз класичну наставу. 

●        Разноврсност активности - од уметничких, преко предузетничких и усмерених 

на развој пројеката, до новинарских - обезбеђује унапређење свих 

међупредметних компетенција ученика. 

●        Школа из године у годину унапређује свој курикулум екстракурикуларним 

активностима, обезбеђујући ученицима пријатно окружење за реализацију 

личних интересовања и способности и свестрани развој личности. 

Недостаци и препреке у досадашњем раду 

  

●        Немотивисаност ученика да се прикључе радионицама 

●        Немогућност укључивања ученика-путника у радионице које се реализују у 

школи 

●        Нередовност у похађању радионица код мањег броја ученика (разлог је 

најчешће превише школских обавеза); 

●        Недостатак финансијских средстава за реализацију активности за које је то 

потребно 

  

  

Евалуација рада од стране реализатора, ученика и родитеља 

  

  

Оствареност предвиђених исхода и циљева се планира на следећи начин: 

-          Усменим путем (у разговору са ученицима утврђено је да су ученици 

задовољни) 

-          Кроз продукте рада  
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА 

  

школска 2022/2023 

  

  

Месец Назив 

активности 

Област/тем

а 

Исходи 

Ученик ће моћи да: 

Начин праћења реализације 

септембар Млади и 

ризици 

савременог 

друштва 

  

Ризици 

савременог 

друштва и 

безбедност 

младих 

- препозна појаве које 

угрожавају безбедност 

младих; 

- процени када му 

треба помоћ јер му је 

угрожена безбедност 

и зна коме да се 

обрати; 

- понаша се на начин 

којим се не угрожавају 

ни сопствена ни туђа 

безбедност; 

- предлаже активности 

које доприносе 

повећању 

безбедности младих 

-дневна припрема 

-извешта 

-фотограгије 

-евиденциони лист 

-есДневник 

-обрасци за евалуацију и рефлексију 
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октобар Млади и 

ризици 

савременог 

друштва 

  

Трговина 

људима 

- разуме механизме 

трговине људима и 

препознаје моделе 

манипулације; 

- уме да објасни све 

могуће начине 

експлоатације жртава 

трговине људима 

  

  

новембар Млади и 

ризици 

савременог 

друштва 

  

Трговина 

људима 

- повезује разлоге и 

околности које могу 

допринети да неко 

постана жртва 

трговине људима; 

- набраја фазе процеса 

трговине људима и 

начине условљавања и 

контроле жртве 
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децембар Млади и 

ризици 

савременог 

друштва 

  

Секте - разуме функцију и 

циљеве секташког 

организовања; 

- разуме разлику 

секташког илегалног и 

легалног деловања; 

- појми најсубверзније 

и најопасније облике 

верске манипулације и 

деструкције 

  

  

јануар Млади и 

ризици 

савременог 

друштва 

  

Погрешни 

узори и 

модели 

понашања 

промовисан

и у 

медијима 

- препозна механизме 

медијске 

манипулације; 

- изражава негативан 

став према 

препознатим  

примерима медијске 

некултуре и 

злопупотребе  медија; 

- критички се односи 

према медијским 

садржајима  
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фебруар Млади и 

ризици 

савременог 

друштва 

  

Кокетирање 

са 

забрањени

м 

(коришћење 

психоактивн

их 

супстанци и 

алкохола) 

- разуме утицај 

социјалног и 

породичног контекста 

на настанак и третман 

алкохолизма и 

наркоманије; 

- разуме социјалне и 

клиничке аспекте 

зависности; 

-уме да наведе 

социјалне последице 

зависности од 

супстанци; 

- препозна и одупире 

се притиску средине 

да користи алкохол и 

наркотике; 

- аргументовано 

дискутује о узроцима и 

облицима ризичног 

понашања младих 

  

  

март Млади и 

ризици 

савременог 

друштва 

  

Малолетнич

ка трудноћа 

- препозна ризично 

понашање које 

угрожава њихово 

репродуктивно 

здравље 
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април Млади и 

ризици 

савременог 

друштва 

  

Ниско 

самопоштов

ање, 

одбаченост 

од 

вршњака, 

самоповређ

ивање 

- разуме значај 

очувања менталног 

здравља; 

- правовремено 

реагујe у ситуацијама 

нарушеног менталног 

здравља, свог или 

особа из околине; 

- потражи помоћ и 

подршку стручњака из 

области менталног 

здравља; 

-развије личност, 

способност 

саморазумевања, 

свест о свом 

идентитету и 

одговорности 

  

  

мај Млади и 

ризици 

савременог 

друштва 

  

Депресија и 

суицид 

-уме да препозна 

симптоме депресивног 

понашања код себе и 

људи у својој околини; 

- уочава значај 

социјалних услова на 

настанак депресије и 

суицида; 
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јун Млади и 

ризици 

савременог 

друштва 

  

Антисоцијал

но 

понашање 

- упозна се са појмом 

социјалне патологије, 

девијантног понашања 

и друштвеног надзора; 

- препозна узроке и 

наведе облике 

девијантног 

понашања; 

- уочава облике 

малолетничке 

деликвенције; 

- аргументовано 

дискутује о узроцима и 

облицима ризичног 

понашања младих; 

- дискутује о положају 

и проблемима младих 

у Србији; 

- уочава механизме и 

последице 

деструктивног 

понашања и 

урушавања 

друштвеног поретка; 

- објашњава механизме 

одбране и могућности 

друштвеног одговора на 

патолошке процесе. 
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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. 

 

 

 

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 

2022/2023. ГОДИНУ 
Годишњи план стручног усавршавања директора: 

 
 
 
 
Знања и вештине које желим да развијем, унапредим у наредној години 

 
- тимски рад 
- мотивисање запослених да учествују у групним задацима 
- управљање временом и организација послова 
- руковођење тимовима 
- решавање проблема у групним задацима 
- превенирање насиља у школској средини 
 

 Назив планираног стручног усавршавања (нпр: тема огледног/угледног часа, назив 
активности, назив програма стручног усавршавања, тема конференције или стручног 

скупа итд.) 

Планирано 
време 

остваривања 

Прихваћено, 
одобрено 

 
 
 
У  
установи 

Формативно и сумативно оцењивање-предавање наставницима у сарадњи 
са стручним сарадником 

Октобар, 2021.  

Интерно истраживање „ Насиље у школској средини“ Децембар, 2021.  

Присуство угледним и огледним часовима и часовима пројектне наставе у 
школи. 

током 2021/2022.  

Праћење нових прописа у области образовања и васпитања. током 2021/2022.  

Учешће у раду НВ, ПК и већа, актива и тимова у школи.   

 
Ван установе 

Управљање тимовима, ОКЦ током 2021/2022. Одобрено од стране ЗУОВ-а (бр. 156) 

Да нам школа буде сигурна током 2021/2022. Одобрено од стране ЗУОВ-а (бр. 19) 
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Усавршавање унутар установе 

ОБЛИК СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

НАЗИВ КОМП

ЕТЕНЦ

ИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

БРОЈ 

ПОЕН

А 

НАСТАВНИК 

 Приказ 

књиге/приручника 

Приказ школског уџбеника  К1  У току школске 

2022/23.год. 

 5  Александра Ацић 

 Излагање са посећених 

стручних усавршавања 

Републички зимски семинар 

   

 К1  У току школске 

2022/23.год. 

 3  Александра Ацић 

Угледни  час/активност Реализам у српској књижевности К4 У току школске 

2022/23.год.  

8 Александра Ацић 

  

Републичка и 

међународна 

такмичења 

Такмичење Књижевна олимпијада 

Такмичење из српског језика и језичке 

културе  

К2  У току школске 

2022/23.год. 

10 Александра Ацић 
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Администратор сајта, 

фејсбук и инстаграм 

странице 

    У току школске 

2022/23.год. 

3 

поена 

по 

месе

цу 

Александра Ацић 

 Приказ књиге, 

приручника, чланка, 

истраживања...(са 

дискусијом и анализом) 

Презентације уџбеника за трећи разред 

издавача КЛЕТ 

К1  Уколико се 

одржи, током 

године 

 2 Марина Рајичевић 

 остало Индивидуални образовни рад  К3  Током целе 

године 

 25  Марина Рајичевић 

остало Развој онлајн курса српског језика и 

књижевности 

k1, k2 целе године 3*10 Марина Рајичевић 

 Приказ књиге, 

приручника, чланка, 

Презентације уџбеника за трећи разред 

издавача КЛЕТ 

К1  Уколико се 

одржи, током 

године 

 2  Ана Рашић 
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истраживања...(са 

дискусијом и анализом) 

 остало Индивидуални образовни рад  К3  Током целе 

године 

 25  Ана Рашић 

остало Развој онлајн курса математике k1, k2 целе године 3*10 Ана Рашић 

 Вебинар  Платформа,,Чувам те”  

К1.К2.

К.3.К.4 

 Током школске 

године 

 16  Бакић Срђан 

 Остало (пленарно 

предавање, 

презентација са 

дискусијом, изложбе,..) 

 Ноћ истраживача  К1, К2  Током године  2  Бојана Богићевић 

 Остало (пленарно 

предавање, 

 Дај(т)е се на знање  К1, К2  Током године  2  Бојана Богићевић 
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презентација са 

дискусијом, изложбе,..) 

Реализација пројекта у 

установи 

Обновљиви извори енергије К1, К2 Током године 10 Бојана Богићевић 

Извођењеугледногчаса 

(садискусијом и 

анализом) 

 1. Invention 

2. Just Do It 

К2 Јануар 

Новемабар 

8  Верица Петровић 

Излагање о 

савладаномпрограмуил

идругомобликустручно

гусавршавањаванустан

ове 

Известај  са семинара К2 Децембар 3+1  Верица Петровић 

Приказкњиге, 

приручника, чланка, 

истраживања...(садиску

сијом и анализом) 

Focus 5 (Pearson Akronolo) К1 Март 5+1  Верица Петровић 
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Остало 

(пленарнопредавање, 

презентацијасадискусиј

ом, изложбе...) 

Такмичења (општинско, регионално, 

републичко) 

Обука (у реализацији ШУ)      

Организација семинара 

К2 

К2 

Друго 

полугодиште 

10 

3 

 Верица Петровић 

Одобренипрограмистру

чногусавршавања 

(обука) 

English in Action – Data Didakta К1 Друго 

полугодиште 

8  Верица Петровић 

 Пројекат у настави  Дизајн и функционалност  К3, к2  март  2+8  Виолета Гвоздић 

 Пројекат у настави  Модерна уметност  К3, к2  фебруар  2+8  Виолета Гвоздић и 

Сенжана 

Којадиновић 

Администратор сајта 

или фејсбук странице 

за наставни предмет 

или васпитно-

образовну област (ако 

ТОК -Школски магазин К3, к2, 

к4 

5 месеци 15 Виолета Гвоздић 
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није планирано 40- 

очасовном радном 

недељом) 

Пројекат у настави Сними рекламу К3, к2, 

к4 

април 2+8 Виолета Гвоздић 

Остало 1.  Извођење наставе из Техничке 

механике по ИОП-у за  ученика 1/4,  Б-З 

 К3  Наставна година  5 Гордана Марковић  

Остало 2.Извођење наставе из Техничке 

механике по ИОП-у за  ученика 1/4, ИМ 

К3 Наставна година 5 Гордана Марковић  

Остало 3.  Извођење наставе из Техничког 

цртања по ИОП-у за  ученика 1/4, ИМ 

К3 Наставна година 5 Гордана Марковић  

Остало 4.  Извођење наставе из Техничког 

цртања по ИОП-у за  ученика 1/4,  Б-З 

 К3 Наставна година  5  Гордана Марковић 
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Остало Развој online курса за машинску групу 

предмета 

К1, К2 Наставна година 3x10=

30 

Гордана Марковић 

 Извођење угледног 

часа (са дискусијом и 

анализом) 

1.Атлетика 

2.Спортске игре 

3.Гимнастика                            

 К1  К2  Током читаве 

школске године 

 9 Далиборка 

Митровић 

Излагање о савладаном 

програму или другом 

облику стручног 

усавршавања ван 

установе 

Излагање о савладаном стручном 

семинару 

К1, 

К2, 

К3 

 Након одржаног 

семинара 

 2 Далиборка 

Митровић 

Истраживање (пријекат 

и реализација) 

Интерно истраживање (анкета) на узорку 

од 100 испитаника- тема везана за спорт 

и различите аспекте живота 

К3 

К4 

Током школске 

године 

16 Далиборка 

Митровић 
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Остало (пленарно 

предавање, 

презентација са 

дискусијом, изложбе...) 

Посета спортским утакмицама 

(кошарка,рукомет,одбојка,фудбал),прика

з попуњавања записника и обука ученика 

за вођење записника, и посета другим 

спортским дешавањима . 

К1 

К2 

К3 

к4 

Током школске 

године 

2 Далиборка 

Митровић 

Едукативне радионице 

за децу 

Асертивна комуникација К3, К4 Новембар 2022. 4 Емина Ловре 

Едукативне радионице 

за децу 

Конструктивно решавање конфликта К3, К4 Фебруар 2023 4 Емина Ловре 

Едукативне радионице 

за децу 

Технике учења К1, К3 Март 2023. 4 Емина Ловре 

Интерно истраживање Злоупотреба ПАС код ученика К1,К3 Април 2023. 12+3 Емина Ловре 
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Интерно истраживање Задовољство одабраним смером и успех 

у учењу 

К4 Децембар 2022. 12+3 Емина Ловре 

Стручни актив Стручни сарадници на територији 

општине Свилајнац 

К1 Континуирано 2 Емина Ловре 

 Извођење угледног 

часа (са дискусијом и 

анализом) 

 Примена микропроцесора у реализацији 

пројекта 

   

 K1  Maj 2023  6  Зоран Миленковић 

Излагање о савладаном 

програму или другом 

облику стручног 

усавршавања ван 

установе 

Након завршеног семинара 

Ардуино и C++ програмирање 

 К4  Током године  2  Зоран Миленковић 

 Одобрени програми 

стручног усавршавања 

(обука) 

Администрација школског сајта 

skolasvilajnac.edu.rs 

К1, К2, 

К3, К4 

септембар 2022. - 

јун 2023. 

  

30 Зоран Милошевић 
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 Одобрени програми 

стручног усавршавања 

(обука) 

Администрација сајта за електронско 

учење http://е.skolasvilajnac.edu.rs 

К2 септембар 2022. - 

јун 2023. 

  

30 Зоран Милошевић 

Угледни час 1.Fussy eaters  2.Living with natural 

disasters 

                  

К2 

Februar 2023.                    

 Mart 2023. 

 

 

11+ 

11 

 Ивана Мезић 

  

Имплемента-ција  

семинара на часу 

 Корени и последице холокауста у 

културно-историјској перспективи 

  

  

К1 

К2 

  

  

Октобар 2022. 

  

  

5 

  

  

Ивица Васић 

Пленарно предавање 

на локалном нивоу 

Дан Европе,Дан победе над фашизмом   

К1 

  

  

Мај 2023. 

  

6 

  

Ивица Васић 
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Администра- тор (сајта) 

странице за наставни 

предмет ИСТОРИЈА 

  

Кутак за историју 

К1 

К2  

  

2022/2023 

  

33 

  

Ивица Васић  

 Угледни час 

(2/3) 

 Реформ торта  К1, К2 децембар 2022. 

157-162. час 

 8  Јадранка Андрејић 

 Угледни час (3/3)  Кохови; Кох од гриза са преливом од 

малине 

 К1, К2 март 2023. 

211-215. час 

 8  Јадранка Андрејић 

 Координација 

есДневника 

   К4  Целе године  30  Јелена Савић 

 Администрирање ЛМС 

Мудл 

  К4 Целе године 30 Јелена Савић 

Обука на даљину 
STEM Out of The Box: A STEM Approach to 
Non-STEM Subjects К2 12.9.-19.10. 15 Јелена Савић 
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Акредитација програма 

стручног усавршавања 

Лекција по лекција К2 Ове године 20 Јелена Савић 

Администрација онлајн 

курсева за сопствене 

предмете 

РиИ, Програмирање К2 Током године 60 Јелена Савић 
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 Извођење угледног 

часа (са дискусијом и 

анализом) 

  

Угледни час:  Деспот Стефан Лазаревић – 

јунак српске културе 

Пројекат-јавни час: Лице биљке – наше лице 

(ПВШ) 

                                                                                                                             

Посете угледним часовима 

 K1, K2, 

K3, K4 

Април 2023. 

  

 У току школске 

године 

 12 

 4 

 Лидија Бојчовска 
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Излагање о савладаном 

програму или другом 

облику стручног 

усавршавања ван 

установе 

  

Извештај Лидије Бојчовске са семинара 

„Наставници као носиоци квалитетног 

образовања за сву децу” 

  

  

  

Извештај Лидије Бојчовске са 

Републичког зимског семинара за 

наставнике српског језика и 

књижевности 

  

   

Излагање са семинара колега из актива 

друштвених наука – професора енглеског 

језика 

Излагање са семинара колега из актива 

професора српског језика и књижевности 

К1, К2, 

К4 

  

  

  

К1, К2 

  

  

 Децембар 2022. 

  

  

  

  

  

  

Фебруар 2023. 

  

  

  

  

Прво 

полугодиште 

  

  

  

  

 6 

  

  

  

  

  

6 

4 
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Остало (пленарно 

предавање, 

презентација са 

дискусијом, изложбе...) 

1.               Припрема ученика за 

републичко такмичење 

(Књижевна олимпијада) 

Припрема ученика за републичко 

такмичење (Српски језик и језичка 

култура) 

К1, К2, 

К3, К4 

  

Целе школске 

године 2022/2023. 

  

10+10   

Извођење угледног часа 

(са дискусијом и 

анализом) 

  

  

Електроотпорно заваривање (112. час) 

  

  

К1, к2 

  

  

  

  

 Март 2023. 

  

  

   1+8 

  

Милан Богдановић 

Извођење угледног часа 

(са дискусијом и 

анализом) 

  

  

МАГ поступак заваривања (152. час) 

  

   

   K1, 

k2 

  

  

  Мај 2023. 

  

  

   1+8 

  

  

Милан Богдановић 
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Истраживање (прoјекат 

и реализација) 

  

  

Интерно истраживање на узорку до 100 

испитаника, тема „Насиље у школи“. 

  

   

    

 

К3 

  

Фебруар    

 2023. 

  

  

 12 

  

Милан Богдановић 

Излагање о савладаном 

програму или другом 

облику стручног 

усавршавања ван 

установе 

  

Безбедност и здравље на раду (БЗР) на 

практичној настави у школи и пракси у 

систему дуалног  образовања 

  

  

  

  K1, 

П3 

  

  

  

По договру 

  

  

  

   3 

  

  

Милан Богдановић 

  

Излагање о савладаном 

програму или другом 

облику стручног 

усавршавања ван 

установе 

  

Дуално образовање – учење кроз рад 

  

  

  

  

  K1, 

П3 

  

  

  

По договру 

  

  

  

   3 

  

  

Милан Богдановић 
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Излагање о савладаном 

програму или другом 

облику стручног 

усавршавања ван 

установе 

  

  

Безбедност и здравље на раду у дуалном 

образовању 

  

  

  

  

  K1, 

П3 

  

  

  

По договру 

  

  

  

   3 

  

  

Милан Богдановић 

  

 Обука Чувам те Улога установа образовања и васпитања у 

бори против трговине људима 

  

 К1, К2  октобар  16 
Милена 

Миланковић 

Обука Чувам те 
  

 Заштита деце са сметњама у разоју у 

случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља 

  

 К1, К3  новембар  16 
Милена 

Миланковић 

Излагање са посећених 

стручних усавршавања 

Мапе ума К1, К4 јануар 4 
Милена 

Миланковић 
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Излагање о савладаном 

програму или другом 

облику стручног 

усавршавања ван 

установе 

  

Дуално образовање – учење кроз рад 

  

  

  

  

  K1, 

П3 

  

  

  

По договру 

  

  

  

   3 

  

  

Милица Росић 

  

 остало  Индивидуални образовни рад  К3  Током целе 

године 

25  Милка Шевић 

  остало Развој онлајн курсева математике  К1, К2  Током целе 

године 

3*10  Милка Шевић 

 Извођење угледног 

часа (са дискусијом и 

анализом) 

 Примена микропроцесора 

u realizaciji projekta 

  

  

 K1  Maj 2023  6  Никола Младеновић 
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Излагање о савладаном 

програму или другом 

облику стручног 

усавршавања ван 

установе 

Након завршеног семинара 

Ардуино и C++ програмирање 

 К4  Током године  2  Никола Младеновић 

Обука за запослене на 

платформи „ Чувам те „ 

Безбедно коришћење дигиталне 

технологије – превенција дигиталног 

насиља 

К 1,2 октобар, 

2022.године 

16 Предраг Павићевић 

 Извођење  акционог 

истраживања 

 Мишљење о раду наставника Предрага 

Павићевића од стране ученика завршних 

разреда 4, степен Пољопривредно-

ветеринарске школе са домом ученика 

„Свилајнац“ 

 К3,П 4  јануар-мај  

2023.године 

 20 Предраг Павићевић  

Излагање о савладаном 

програму стручног 

усавршавања ван 

установе 

 Како развити толеранцију код ученика 

кроз наставу грађанског васпитања? 

 К2, П1  март, 2023.  4  Предраг Павићевић 
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 Извођење угледног 

часа (са дискусијом и 

анализом) 

 1. Суматра  К1 К2 

П1 П2 

 Друго 

полугодишт 

е 

10 Сузана Јованов 

Излагање о савладаном 

програму или 

другом облику стручног 

усавршавања ван 

установе 

1. Теренски рад као припрема за 

Географску олимпијаду 

  

2. Пројектна настава 

K1 

П10 

  

K1 

П1 

Септембар 

  

Септембар 

4 

  

4 

Сузана Јованов 

  

Сузана Јованов 

Приказ књиге, 

приручника, 

чланка,истраживања...(с

а дискусијом и 

анализом) 

1. Геодиверзитети Србије K4 

П1 П4 

Новембар 5 Сузана Јованов 

Истраживање (прoјекат 

и реализација) 

1.Присуство расне дискриминације K3 Фебруар 16 Сузана Јованов 
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код ученика II године гимназије 

  

П6 П7 

Реализација пројекта у 

установи 

1.Предавање у установи на тему „Како 

се заштити од природних непогода“ 

K2 K3 

П5 

Мај 5 Сузана Јованов 

 Обука за запослене  "Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља" 

К1 

К2 

 12.9.2022.  16  Лазар Радић 

Обука за запослене "Улога установа образовања и васпитања у 

борби 

против трговине људима" 

К1 

К2 

11.9.2022. 16 Лазар Радић 

 Обука за запослене „ Стратегије у раду са 

ученицима који показују проблеме у 

понашању" 

К1 

К2 

 11.9.2022.  16  Лазар Радић 
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1.    Угледни час Предмет: Репаратура мачинских делова 

Разред: 2/4 

Тема: Репарација вратила и осовина. 

Припрема површина за репаратурно 

заваривање и израда жлеба. 

К2   

februar 2023. 

9  Зоран Милић 

2.    Угледни час Предмет: ХИДРАУЛИЧНЕ И ПНЕУМАТСКЕ 

КОМПОНЕНТЕ 

Разред: 2/2 

Тема: Разводници 

К2 Март 2023. 9 Зоран Милић 

3.    Остало Развој онлине курса за машинску групу 

предмета 

К1, К2 Наставна година 3*10= 

30 

Зоран Милић 

Извођење угледног часа 

(са дискусијом и 

анализом) 

Техн. брав. Радова-1/4   

  К1, К2 

  

  

  

  

  

Душан Стевановић 
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  Електролучно и Електроотпорно 

заваривање (81. час) 

  

  

  

 Март 2023.    9   

Истраживање (прoјекат 

и реализација) 

Интерно истраживање на узорку до 100 

испитаника, тема „Насиље у школи и 

дигитално насиље“. 

  

  

  

К3 

  

  

  Мај 2023. 

  

  

     12 

  

  

Душан Стевановић 

  

Извођење угледног часа 

(са дискусијом и 

анализом) 

Техн. Мет. Констр.-2/4 

Израда профила и лимова варењем и 

цеви са и без шава 

  

  

К1,К2 

  

Фебруар    

 2023. 

  

  

 9 

  

Душан Стевановић 

  

Извођење угледног часа 

(са дискусијом и 

анализом 

Хидраулика и Пнеуматика-2/4 

Хидраулични и пнеуматски системи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Душан Стевановић 
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  K1, К2 Април 2023.    9   

Реализација програма 

од националног значаја 

у установи 

План интегритета К4 Током школске 

2022/2023. 

10 Ратомир Савић 

Администрирање веб 

страница 

Десет различитих курсева К2 Септембар 2022. - 

јун 2023. 

30 Ратомир Савић 

Реализација пројекта у 

установи 

Стручна пракса (ВЕТ) заваривача и CNC 

оператера; 

Сиситем стандарда квалитета; 

Мобилност наставника СТЕМ предмета; 

Месечева река речи 

  

К4 Током школске 

2022/2023. 

60 Ратомир Савић 
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Извођење угледног часа 

(са дискусијом и 

анализом) - извођење 

  

Масти и уља у одељењу 1/6 месар К1 и 

К4 

Март 2023 8 Валерија Васић 

Извођење угледног часа 

(са дискусијом и 

анализом) - присуство 

  

Предмет информатика К2 Други 

класификациони 

период 

2 Валерија Васић 

Пројекат - реализација Занимљиви експерименти у одељењу 1/1 К1 и 

К4 

Мај 2023 8 Валерија Васић 
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Презентација са 

дискусијом - присуство 

Дан борбе против сиде К4 1.12.2022. 2 Валерија Васић 

Презентација са 

дискусијом - 

организовање 

Дан планете Земље К3 и 

К4 

Април 2023 8 Валерија Васић 

Приказ уџбеника - 

присуство 

Приказ уџбеника Хемије К1 и 

К2 

Мај 2023 2 Валерија Васић 
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 Излагање са посећеног 

семинара - излагање 

Експерименти у настави  К1 и 

К4 

Трећи 

класификациони 

период 

 3 Валерија Васић 

  

Излагање са посећеног 

семинара - присуство 

Семинари којима су присуствовале 

колеге 

 К1 и 

К4 

 Трећи 

класификациони 

период 

 6*2 Валерија Васић 

   Извештаји са посећеног стручног 

усавршавања 

 К2  јануар- фебруар  3 

 2 

Снежана 

Којадиновић 

Излагање 

присуство 

Version originale violet 

  

К2 октобар 5 

2 

Снежана 

Којадиновић 
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Усавршавање ван установе 

ОБЛИК 

СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

НАЗИВ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

БРОЈ 

ПОЕНА 

НАСТАВНИК 

Стручни 

семинар 

64. Републички зимски 

семинар 

 K1  Јануар 2023.  24  Александра 

Ацић 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

 Републички зимски 

семестар 

 К1 Јануар или 

фебруар 2022 

 16 Марина 

Рајичевић 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука), 

Употреба рачунара у 

инжењерском дизајну и 

провери (CAD/CAE 

КОНЦЕПТ У 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Душан 

Стевановић 
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Каталошки број 

1005 

  

ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ И 

МАШИНСТВУ) 

  

  K1, П4 По договoру  1

6 

  

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука), 

Каталошки број 

920 

Управљање пројектима 
из области заштите 
животне средине 

  

  

  

 K2, П4 

  

  

  

По договoру 

  

  

  

   8 

Душан 

Стевановић 

  

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

 Математички семинар 

ДМС 

 К1 Јануар или 

фебруар 2022 

 16   Ана Рашић 
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 Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

 1. Етика и интегритет 

  

2. Онлајн обука за 

развој тестова знања и 

примену у 

диференцирању 

наставе и учења 

 К1 П10 

  

К1 К3 

 22.08.2022. 

  

17- 

18.09.2022. 

 8 

  

16 

 Сузана 

Јованов 

  

Сузана 

Јованов 

Остало (навести 

шта): пленарно 

предавање, 

презентација са 

дискусијом, 

панел дискусија, 

рад у групама, 

постер 

презентација, 

изложбе, 

стручно 

путовање...) 

1. Обука за завршни 

испит и матуру 

К2 К3 К4 

П1 П2 

јуни 8 Сузана 

Јованов 
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 Семинар 

#8 

  

  

Емоционални аспекти 
мотивације за школско 
учење 

  

  

  

К2 

  

компетенције за 

поучавање и 

учење 

 дана: 2 

 

 16  Весна 

Петровић, 

доктор наука, 

Факултет 

педагошких 

наукаУниверз

итета у 

Крагујевцу; 

Валентина 

Јаковљевић, 

Магистар 

наука, Општа 

болница 

Ћуприја; 

Александра 

Степанов, 

Дипломирани 

педагог, 

Центар за 

породични 

смештај и 

усвојење 

Нови Сад; 
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 Семинар 

#54 

  

 Основе медијске 

писмености у 

образовању 

ХАБИТУС Центар за 

психолошки и 

каријерни развој 

  

  

К3 

П1 

  

  

  

  

компетенције за 

подршку развоју 

личности детета и 

ученика 

 1 дан 8  Мирко 

Марковић, , 

Гимназија 

„Вук Караџић„ 

Лозница; 

Слађана 

Миленковић, 

доктор 

књижевних 

наука, Висока 

школа 

струковних 

студија за 

васпитаче; 

 Семинар  Зимски сусрети 

учитеља 

 К1.К2.К3.К4.  Фебруар -март 

2023. 

 8  Бакић Срђан 

Одобрени 

програми 

стручног 

Експерименти у 

настави - 893 

К1-К4 Други 

класификацион

и период 

16 Валерија 

Васић 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=418
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=418
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=418
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усавршавања 

(обука) 

 Стручни 

скупови 

 Априлски дани о 

настави хемије 

 К1  Април 2023.  2 дана  Валерија 

Васић 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

Оцењивање у функцији 

развоја и учења 

Бр.456 

К2 К3 Током године 16 Бојана 

Богићевић 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

Употреба мобилних 

телефона у настави 

физике, бр.919 

К1 К2 Током године 8 Бојана 

Богићевић 
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Акредитовани 

програми 

високошколске 

установе 

(облици 

целоживотног 

учења) 

Интердисциплинарни 

приступ настави 

хемије, биологије и 

физике 

Бр.898 

К2 Током године 8 Бојана 

Богићевић 

 Акредитовани 

програми ван 

школске 

установе  

1.Чувам те, обука за 

запослене, породично 

насиље 

2. Чувам те, стратегије 

у раду са ученицима 

који показују проблеме 

у понашању 

3. Дигитална учионица   

К2 

К2 

 

 

За наставну 

област, предмет и 

методику наставе, 

поучавање и 

учење  

Друго 

полугодиште  

16 

16 

19,5  

Верица 

Петровић  
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1046  Од одбаченог до 

корисног-рециклажа 

папира-ручни рад на 

даљину 

 К1,к2,к3,к5,к14    24  Виолета 

Гвоздић 

Семинар Медијација као метод 

превенције и 

решавања сукоба у 

школи 

К3 / 16 Емина Ловре 

 Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

 Ардуино и С++ 

програмирање 

Природно-математички 

факултет УНС, 

Департман за 

математику и 

информатику 

 

Семинар број 287 

 К1  Током године  16  Зоран 

Миленковић 
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Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

 Програмирање 

наставних садржаја и 

наставног процеса 

Педагошко друштво 

информатичара 

Србије, Ниш 

Семинар број 330 

 К4  Током године  24  Зоран 

Миленковић 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

 Државни семинар 

ДМС 

 К1  Јануар-фебруар 

2023 

 16  Зоран 

Милошевић 

Конференција English Book Day                  К2 Новембар 2022.     8   Ивана Мезић 

 Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

 Учити о холокаусту  К2, К23  2022/2023  22  Ивица Васић 
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 Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

 Како организовати 

успешан час 

 К2, К3  2022/2023  8  Ивица Васић 

 конференција  Дигитално 

образовање 

К2 Пролеће 2023 6 Јелена Савић 

Републички 

зимски 

семинар 

Душтва за 

српски језик  

и 

књижевност 

Србије 

(каталошки 

број 665, 24 

поена) 

  

  

  

 Републички зимски 

семинар 

  

  

К1 

  

  

  

  

  

  

Јануар 2023. 

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

 Лидија 

Бојчовска 
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   „Наставници као 

носиоци квалитетног 

образовања за сву 

децу” 

 К3, К4  Прво 

полугодиште 

 24   

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука), 

Каталошки број 

898 

  

Безбедност и здравље 

на раду (БЗР) на 

практичној настави у 

школи и пракси у 

систему дуалног  

образовања 

  

  

  

  K1, П3 

  

  

  

По договру 

  

  

  

 8 

Милан 

Богдановић 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука), 

  

Дуално образовање – 

учење кроз рад 

  

  

  

 K1, П3 

  

  

  

По договру 

  

  

  

   8 

Милан 

Богдановић 
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Каталошки број 

905 

  

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука), 

Каталошки број 

899 

  

Безбедност и здравље 

на раду у дуалном 

образовању 

  

  

  

 K1, П3 

  

  

  

 По договру 

  

  

  

   8 

  

Александар 

Шотић, 

Миливоје 

Миливоје 

Програм 

стручног 

усавршавања 

који се 

остварује 

Мапе ума у образовно-

васпитном процесу 

  

К1, К4 Децембар 16 
Милена 

Миланковић 
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извођењем 

обуке 

  

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука), 

Каталошки број 

905 

  

  

Дуално образовање – 

учење кроз рад 

  

  

  

 K1, П3 

  

  

  

По договру 

  

  

  

   8 

Милица 

Росић 

Одобрени 

програми 

стручног 

  

Безбедност и здравље 

на раду у дуалном 

образовању 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Милица 

Росић 
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усавршавања 

(обука), 

Каталошки број 

899 

 K1, П3  По договру    8 

 Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

 Математички семинар 

ДМС 

 К1  Јануар или 

фебруар 2022. 

 16  Милка 

Шевић 

 Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

 Ардуино и С++ 

програмирање 

Природно-математички 

факултет УНС, 

Департман за 

математику и 

информатику 

 

 К1  Током године  16  Никола 

Младеновић 
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Семинар број 287 

Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

(обука) 

 Програмирање 

наставних садржаја и 

наставног процеса 

Педагошко друштво 

информатичара 

Србије, Ниш 

Семинар број 330 

 К4  Током године  24  Никола 

Младеновић 
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 Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања ( 

обука ) 

 Како развити 

толеранцију код 

ученика кроз наставу 

грађанског васпитања? 

Организатор- 

Образовно креативни 

центар Бор 

Број из каталога - 333 

Број сати - 2 недеље 

 К 2 ,3,  П 5  фебруар, 2023.  12  Предраг 

Павићевић 

 Семинар  Онлајн обука за развој 

тестова знања и 

примену у 

диференцирању 

наставе и учења 

К2 

К3 

 У току школске 

године 

 16  Лазар Радић 
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Одобрени 

програми 

стручног 

усавршавања 

916 Републички 

семинар о настави 

физике 

 К1  Април 2023. 24 Ратомир 

Савић 

 семинар  Континуирано 

усавршавање 

професора који предају 

француски као страни 

језик, као и професора 

који у билингвалној 

настави предају остале 

предмете на 

француском језику 

kat.br.114 

  

 К2  новембар  8 Снежана 

Којадиновић 
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 семинар  Тестирање као 

подршка развоју 

комуникативне 

компетенције у 

савременој настави 

страних језика 1359 

  

 К2  фебруар  8 Снежана 

Којадиновић 

  



 

179 

 

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 важности 
вакцинације деце за заштиту 
од хуманог папилома вируса 

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  
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● 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.  

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: 

 

1. јачање васпитне функције школе, 

2. јачање сарадње са породицом и  

3. јачање сарадње са  друштвеном заједницом. 
 

Носиоци активности оваквог превентивног рада су сви наставници, одељенске 

старешине и директор.   

Посебна задужења у оквиру овог програма имају:  

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

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

реализације). 

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

мера, а у циљу поштовања кућног реда школе). 

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

активностима које су погодне за реализацију циљева овог програма). 

4. 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: 

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

основном школом. 

2. Спровођење мера на сузбијању неоправданог изостајања са наставе. 
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ПРОТОКОЛ  ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
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Р.бр. Садржај активности Време Носилац активности 

1. 
Израда оперативног програма  
 

септембар Емина Ловре, стручни тим 

2. 
Презентовање Програма Школском 
одбору, Наставничком већу,Савету 
родитеља,Ђачком парламенту 

октобар Емина Ловре, 

3. 
Значење појмова 
насиље,злостављање и 
занемаривање –препознавање - 

октобар 
 Емина Ловре, 
 одељењске старешине 

4.  
 
Анкетирање ученика  
 

септембар 
октобар 

Емина Ловре, 
 одељењске старешине 

5. 
Евидентирање ученика који показују 
знаке насилничког понашања 

септембар 
континуирано 

наставници 
одељењске старешине 
 Емиан Ловре 

6. Вршњачко насиље новембар 
одељењске старешине 
Емина Ловре 

7. 
Насиље у партнерским (љубавним) 
везама 

децембар 
одељењске старешине 
 Емина Ловре 

8. Насиље у породици фебруар 
одељењски старешина,  
Емина Ловре 

9. 
Извештај Наставничком већу о 
реализацији Протoкола 

децембар стручни тим 

9. Евидентирање случајева насиља континуирано 
Одељењски старешина, 
стручни сарадник  
 

10. 
Саветодавни рад са децом која су 
жртве насиља као и децом која врше 
насиље 

континуирано Емина Ловре 

11. 
Успостављање сарадње са 
релевантним установама локалне 

континуирано 
Директор, стручни 
сарадник, одељењске 
старешине 



 

183 

 

заједнице (МУП, Центар за социјални 
рад, Здравствени центар....) 

12. 
Насиље као глобални проблем  
 

мај одељењске старешине 

14. Трговина људима (децом) јануар стручњак МУП-а 

15. 
Саветодавни рад са родитељима из 
породица са поремећеним 
породичним односима због насиља 

континуирано Емина Ловре 

 
 

 Чланови тима  за развој и реализацију програма превенције ризичног понашања 

ученика и заштиту од насиља, злостављања и занемаривања су Емина Илић, одељењске 

старешине 

 
 Задаци чланова тима су да:  

1. Учествују у обуци за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

2. Информишу и пруже основну обуку за све запослене у школи са циљем стицања 

минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и 

реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања ученика 

3. Организују упознавање ученика, родитеља/старатеља и локалне заједнице са Општим и 

Посебним протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања 

4. Координирају израду и реализацију програма заштите ученика од насиља 

5. Процењују ниво ризика за безбедност ученика 

6. Прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити ученика 

7. Сарaђују са релевантним установама 

8. Организују евидентиирање појава насиља 

 

 Поступци за заштиту од насиља у школи 
 

● осветљење школских објеката 

●  физичко-техничко обезбеђење   

● контрола свих лица која улазе у зграду од стране дежурних наставника 

● сарадња са родитељима од стране директора и наставника школе 

● примена правила о поштовању и награђивању просоцијалног понашања  

● обезбеђивање саветодавних и других социјалних услуга и помоћи ученицима од стране 

стручног особља у школи (психолога и одељењских старешина) 

● успостављање сарадње са важним институцијама које могу да помогну у превенцији насиља 

и/или пруже помоћ деци која трпе насиље:  са Центром за социјални рад општине Свилајнац, 

са ПС Свилајнац, са Домом здравља и сл. 

 
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 

 

Праћење реализације Годишњег плана рада вршиће се континуирано на 

седницама Наставничког већа, Педагошког колегијума и Школског одбора, као и кроз 

годишњи извештај о раду школе, извештај о раду директора и процес самоевалуације. 
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ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА, ПОСЕТА И ИЗЛЕТА 

У школској 20122/2023. години примењује се Правилник о организацији и остваривању 

наставе у природи и екскурзије у основној школи (Службени гласник РС“, број 30 од 

25. априла 2019.) 

ЕКСКУРЗИЈА 

Многа знања, умења и ставове ученици најцелисходније стичу и развијају кроз 

активности које се одвијају ван учионице. Екскурзије су зато важан облик рада са 

ученицима који пружа велике могућности за остваривање бројних задатака образовања 

и васпитања. 

Екскурзија је облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе. 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу 

остваривања образовно-васпитне улоге школе. 

Задаци екскурзије су: 

·      проучавање објекта и феномена у природи; 

·      уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима; 

·      развијање интересовања за природу и еколошке навике; 

·      упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

·      развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним 

односима. 

Наведене задатке екскурзије, који су бројни и разноврсни, треба посматрати кроз 

чињеницу да се екскурзија реализује током целокупног основног образовања и 

васпитања и у средњој школи и да постоји кумулитивни ефекат тог облика рада, који 

најчешће није могуће одмах у целости сагледати. Пуни смисао и оправданост постојања 

екскурзије је управо у њеној трансферној вредности на даљи развој ученикове личности. 

По повратку са екскурзије, стечена знања и искуства треба што више интегрисати у 

наставни процес. Пожељно је са ученицима разменити утиске, извршити 

систематизацију и обраду података добијених током екскурзије, а од прикупљеног 

материјала (цртежи и фотографије музејских експоната, биљног и животињског света, 

културно-историјских споменика, установа културе, природних лепота…) приредити 

изложбу, као пригодан начин да се реализована екскурзија представи на нивоу школе. 

Након реализоване петодневне екскурзије потребно је анкетирати ученике у вези услова, 

превозника, програма, исхране, смештаја и организације у целини. Резултати анкете 

треба да представљају саставни део Извештаја који подноси вођа пута. 



 

185 

 

Програм екскурзије предлажу одељењска већа школе и стручна већа школе, достављају 

наставничком већу, а реализују се ако је савет родитеља дао сагласност. 

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

стручни вођа путовања, одељењски старешина или други наставник, кога одреди 

директор школе и који је добио сагласност одељењског већа. 

ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО-ВЕРОНА-МОНТЕКАТИНИ-ФИРЕНЦА-ПИЗА-ВЕНЕЦИЈА-ТРСТ 

ПРОГРАМ ПУТОВАЊА: 5 ДАНА АУТОБУСОМ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 

септембар-октобар  2022. године 

1..дан   Полазак у раним јутарњим сатима 05,00. Путовање преко Хрватске и Словеније 

са успутним паузама ради одмора. Долазак у Лидо ди Јесоло у вечерњим сатима. 

Смештај групе у хотел. Вечера.Ноћење. 

2. дан Лидо ди Јесоло-Венеција-Лидо ди Јесоло Доручак. Напуштање хотела и одлазак 

до луке Пунто Сабионе.Вожња бродом до Венеције, разлгедање града: Мост уздаха, 

Дуждева палата, стубови заститници града, трг и црква Св.Марка, библиотека, торањ са 

сатом, Наполеоново крило, мост Риалто, црква Санта Мариа дела Салуте....Слободно 

време. Повратак у луку. Одлазак до Падове и обилазак града. Повратак у Лидо ди 

Јесоло.Вечера. Ноћење. 

3. дан  Лидо ди Јесоло-Верона-Пиза-Монтекатини 

Доручак. Полазак ка Верони.Обилазак града:трг Бра, Арена, трг Ербе, улица Мацини, 

трг Сињориа, Лавља врата, Муниципио, гробница Скалиђери, Јулијина кућа...Слободно 

време за индивидуално разгледање.Полазак ка Пизи. Разгледање града: Поље чуда са 

Крстионицом, катедралом и Кривим торњем... Одлазак у Монтецатини. Вечера. 

Ноћење. 

4. дан Монтекатини-Фиренца-Монтецатини 

Доручак. Полазак ка Фиренци. По доласку, шетња и разгледање града: црква Санта 

Кроче, Палата и трг Сињорија, Трг Дуомо, катедрала Санта Марија дел Фијоре, Ђотов 

звоник, Крстионица, Понте Векио, Микеланђелов Давид, галерија Уфици, палата пити, 

посета цркви Санта Кроце. Слободно време за индивидуално разгледање. Повратак у 

хотел. Вечера. Ноћење. 

5. дан Монтецатини-Трст 

Доручак. Напуштање хотела и одлазак према Трсту. Разгледање града: Гопцицева 

палата, градска кућа, црква Св.Спиридона, канал Гранде, Берза, Трг Уједињене 

Италије, споменик 4 континента, Квекицева палата...Полазак за Србију. Путовање 

преко Словеније и Хрватске са успутним паузама ради одмора. Долазак у Свилајнац у 

касним вечерњим сатима. 

ЈЕДНОДНЕВНЕ ПОСЕТЕ 

Планирано је да се посети Сајам књига у Београду, који се одржава у последњој недељи 

октобра. 
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ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ НИЖИХ РАЗРЕДА 

СВИЛАЈНАЦ-БЕОГРАД-СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ-ПЕТРОВАРАДИН-НОВИ 

САД-СУБОТИЦА-СОМБОР-СВИЛАЈНАЦ 

 

1. ДАН Полазак из Свилајнца у раним јутарњим часовима. Путовање преко 

Београда са краћом успутном паузом ради одмора. Обилазак манастира Раковица. 

Наставак путовања ка Сремским Карловцима, обилазак карловачке гимназије, 

саборне цркве и владичиног двора. По завршетку обиласка, одлазак до 

Петроварадина и разгледање тврђаве. Смештај у хотел у Новом Саду. У 

поподневним сатима разгледање центра Новог Сада, Дунавског парка, Дунавске 

улице, споменик Јовану Јовановићу Змају, патријаршијског двора, Змајеве улице. 

Вечера. Дискотека. Ноћење. 

 

2. ДАН Доручак и напуштање хотела и  путовање до Зобнатице, обилазак ергеле и 

музеја коњарства. Путовање до Суботице. Смештај у хотел у Суботици. Обилазак 

центра града (катедрала, синагога, Градска кућа, позориште, плава фонтана). 

Обилазак Палићког језера. Вечера. Ноћење.  

 

3. ДАН Доручак и напуштање хотела. Путовање до Сомбора и обилазак градског 

музеја, градске куће, позоришта, српске читаонице „Лаза Костић“. Повратак 

групе за Свилајнац, обилазак дворца у Кулпину који је познат по снимању серије 

„Сва та равница“. Очекивани долазак у касним поподневним часовима у 

Свилајнац.  

 

УСЛОВИ АРАНЖМАНА: 

- Превоз високоподним туристичким аутобусом (клима, ТВ, ДВД) на наведеној 

релацији; 

- Смештај на  бази два полупансиона у хотелима у Новом Саду и Суботици; 

- Улазнице за обилазак по програму; 

- Услуге лиценцираног водича; 

- Присуство лекара; 

- Гратис за 1. ученика на 20 плативих; 

- Гратис за једног близанца; 

- Гратис за разредне старешине у договору са школом; 

- Потребан број гратиса за директора и вођу пута испред школе; 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 

- У једнаким месечним ратама до тренутка реализације екскурзије 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ ШРП 2022/23. ГОДИНУ 

  

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Циљ је унапредити поцес учења и квалитет наставе осавремењавањем наставе и 

применом нових наставних метода.  

Задатак 1: Едукација ученика и наставника о коришћењу платформи за учење 

Активност Време 

реализације 

Носилац 

активности 

Начин праћења 

Пружање помоћи у 

коришћењу платформе 

Мудл 

септембароктоб

ар 

Тим за пружање 

додатне 

подршке, 

предметни 

наставници 

записници 

Пружање додатне 

подршке ученицима који 

нису савлади коришћење 

платформе Мудл 

  

током године 

Тим за пружање 

додатне 

подршке 

записник, извештај 

Провера постављеног 

материјала за учење 

(увремењеност, 

континуитет, садржај) 

  

током године 

директор 

стручни 

сарадник 

Прегледање 

ресурса и 

активности, 

записник, извештај 
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Задатак 2: Развој дигиталних компетенција ученика и наставника 

Активност Време реализације Носилац 

активности 

Начин праћења 

Спровођење 

упитника о 

сампроцени 

дигиталних 

компетанција 

наставника 

  

  

октобар 

  

  

Тим за 

професионални 

развој запослених 

  

  

Извештај тима 

добијеним 

подацима 

Организација       

активности у циљу 

пружања помоћи 

наставницима на 

основу добијених 

података о 

самопроцени 

  

  

новембар-

децембар 

  

  

Тима за 

професионални 

развој запослених 

Извештај о 

спроведеној 

активности 

Предавање: 

“Електронско 

насиље” за ученике 

првог разреда 

 март 

2022. 

  

Тим за борбу 

против насиља 

  

извештај о 

реализованој 

активности 

Опремање школе 

средствима за рад 

(пројектори, ТВ, 

звучници…) 

током године Стручна већа Извештаји стручних 

већа 

Електронско 

вођење 

документације 

(еПортфолио, 

педагошка свеска, 

припреме, наставни 

материјал) 

током године стручни сарадник извештај о 

прегледу 

педагошке 

документације 
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Задатак 3: Увођење иновација у наставу 

  

Активност Време реализације Носилац активности Начин праћења 

Похађање 

семинара из 

области 

савремених 

наставних метода. 

током школске 

године 

Тим за ПРЗ 

(организација), 

наставници 

Извештај Тима за 

ПРЗ 

Извештај 

наставника о СУ 

Организација и 

анализа одржаних 

угледних часова 

 током школске 

године 

стручни сарадници 

стручна већа 

директор 

Евалуација часа у 

писменој форми, 

извештај о 

посећеним 

часовима; 

 

ПРИОРИТЕТНО ПОДРУЧЈЕ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Циљ је унапредити систем пружања подршке ученицима у образовању и васпитању и 

подстицати целокупан развој ученика. 

Задатак 1: Побољшање школског успеха 

Активност Време реализације Носилац 

активности 

Начин праћења 

Остваривање 

сарадње са 

родитељима и 

основним школама  

  

септембар 

Тим за сарадњу с 

породицом 

  

документација 

Анализа успеха и 

владања на крају 

сваког тромесечја и 

предлог мера за 

побољшање успеха. 

  

квартално 

Одељењке 

старешине 

  

извештај, записник 

Радионица: 

“Технике успешног 

учења” 

током године 

  

наставник 

психологије 

извештај 
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Задатак 2: Развој социјалних вештина ученика 

Активност Време реализације Носилац активности Начин праћења 

Тема за ЧОС 

“Асертивна 

комуникација” 

током године одељењске 

старешине 

стручни сарадник 

наставник 

психологије 

извештај, записник 

Спровођење 

каријерног вођења и 

саветовања 

током године Тим за КВиС 

  

извештај, записник 

    стручни сарадник   

Анкетирање ученика 

о заинтересованости 

за ваннаставне 

активности и 

укључивање 

ученика  

  

октобар, током 

године 

  

стручни сарадник 

предметни 

наставници 

  

  

извештај 
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ПРИОРИТЕТНО ПОДРУЧЈЕ: ЕТОС 

Циљ: Унапређивање међуљудских односа у школи и континуирано промовисање 

остварених резултата 

Задатак 1: Развијање позитивне радне атмосфере у школи 

Активност Време 

реализације 

Време реализације Начин праћења 

Израда плана 

одржавања дочека 

нових ученика 

(првака). 

септембар сви запослени План реализације 

манифестација 

Организација 

активности за 

дружење наставника 

(Team building) ;  

током године Директор, Актив за 

развојно 

планирање 

извештај о 

спроведеној 

активности 

Стварање и неговање 

позитивне радне 

атмосфере у 

учионици 

током године Стручни сарадник, 

одељењске 

старешине 

Извештај 
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Задатак 2. Промоција постигнутих резултата ученика и наставника 

Активност Време реализације Носилац активности Начин праћења 

Редовно 

одржавање 

школског сајта, 

Фејсбук и 

Инстаграм 

странице и 

промоција 

постигнућа ученика 

и наставника 

током године Тим за промоцију 

школе 

објаве, извештаји 

Организација и 

реализација 

приредби за 

ученике, 

наставнике и 

рдситеље. 

током године Тим за реализацију 

програма културних 

активности школе 

извештаји, 

фотографије 
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Задатак 3: Превенција насиља у школској средини 

Активност Време 

реализације 

Носилац 

активности 

Начин 

праћења 

  

Анкетирање 

ученика, 

родитеља и 

наставника о 

заступљености 

насиља у 

школи. 

октобар    

Тим за заштиту 

од насиља 

  

децембар 

2020. 

Анализа 

анонимне 

анкете и 

извештај са 

предложеним 

мерама; 

Радионица 

“Сви смо 

једнаки” 

Превенирање 

појаве 

дискриминациј

е међу 

ученицима; 

стручни 

сарадник 

Тим за борбу 

против насиља 

  Извештај о 

реализованој 

активности 
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МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

  

Чланови тима за Школско развојно планирање разматраће реализацију Школског 

развојног плана на крају школске године. Оствареност Школског развојног плана 

утврђиваће се на основу Извештаја о раду Школе, односно извештаја о раду: директора, 

Наставничког већа, Савета родитеља, стручних већа и стручних сарадника, школских 

тимова и извештаја о самовредновању рада Школе. Како би се пратили критеријуми и 

показатељи предвиђени Школским развојним планом, користиће се и друга школска 

документација и продукти.  

 

 

 

 

 
 

 

У току школске године школа ће реализовати Еразмус+ пројекат мобилности 

ученика кроз реализацију струне праксе (ВЕТ) за завариваче и оператере ЦНЦ машина у 

партнерској компнији у Стипу, Северна Македонија. Скола такође конкурисе са два 

пројекта у наредном конкурсном периоду за Ерасмус+ програме мобилности наставника 

и мала партнерства у општем образовању. У плану је и наставак сарање са међувладином 

организацијом РYЦО у програму СуперСцхоолс. 

 

Школа има акредитован семинар сталног стручног усавршавања наставника за 

период 2022-2025. Уз одговарајуће представљање очекујемо реализацију семинара, 

најпре у самој школи, а затим и у другим заинтересованим основним и средњим школама 

у Србији. 

 

У школи од ове године почиње са радом драмска секција "Млади у покрету". Прва 

поставка биће сценски приказ по оригиналном тексту на академији поводом обелезавања 

145 година од оснивања Гимназије. У наредном периоду разматра се постављање 

савременог драмског текста. 
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НАСТАВНИ ПЛАНОВИ  
 

 

 

 

 

 
 

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 
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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 

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 
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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 
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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 

разре
д 

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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206 
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ  
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 
21
0 420  60  5 18  62 651 90 210 575 1188 210 2183 

11 Техничко цртање  3    105                    105   105 
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12 Машински материјали 2    70                    70    70 

13 Техничка механика 2 

   

70 

                   

70 

   

70                          

14 Машински елементи           3   

10
5            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 

  

10
5 

           

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 
21
0 420 60 13 5 18 403 62 651 90 1768 645 1188 210 3811 

Укупно А1+А2+Б  

3
4    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 
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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 
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Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 
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Подела одељења у групе 
 

разред   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 
 

разред   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   

годишњ
е  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 
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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  * * 
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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 
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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 
 

ра
зр
ед 

   
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      



 

  P
A
G

 

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  
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G

 



 

  P
A
G

 



 

  P
A
G

  



 

  P
A
G

  



 

  P
A
G

  



 

  P
A
G

  


