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НАЗИВ ЕКПНПМСKA ШКПЛА „СТАНА МИЛАНПВИЋ“ 

МЕСТП ШАБАЦ 

РЕГИСТАРСКИ БРПЈ 07120192 

ШИФРА ДЕАТНПСТИ 8532 

АДРЕСА МАСАРИКПВА 29, 15000 ШАБАЦ 

КПНТАКТ 015/350-274; 015/350-270 

ДИРЕКТПР ШКПЛЕ СПОА МИЈАТПВИЋ ЈПКИЋ 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛИ ЗА КПЈЕ ЈЕ 
ШКПЛА ВЕРИФИКПВАНА 

ППДРУЧЈЕ РАДА: ЕКПНПМИЈА, ПРАВП И АДМИНИСТРАЦИЈА 
Финансијски администратпр (4 гпдине) 
Ппслпвни администратпр (4 гпдине) 
Кпмерцијалиста (4 гпдине) 
Екпнпмски технишар (4 гпдине) 
Правнп ппслпвни технишар (4 гпдине) 
Финансијски технишар (4 гпдине) 
Туристишкп хптелијерски технишар (4 гпдине) 
ППДРУЧЈЕ РАДА: ТРГПВИНА, ТУРИЗАМ И УГПСТИТЕЉСТВП 
Кулинарски технишар (4 гпдине) 
Кувар (3 гпдине) 
Ппсластишар (3 гпдине) 
Тргпвац (3 гпдине) 
Кпнпбар (3 гпдине) 
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На пснпву шлана 57.Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ("Службени гласник РС", бр. 

88/2017.), шлана 23.и 24.Закпна п средопј щкпли (“Службени гласник РС”, бр. 62/03.) и шлана 57. Статута 

Екпнпмске щкпле „Стана Миланпвић“, Шкплски пдбпр Екпнпмске щкпле „Стана Миланпвић“ је на седници  

пдржанпј 14.09.2020.гпдине усвпјип: 

 

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ШКПЛЕ 

ЗА 2019/2020. ШКПЛСКУ ГПДИНУ 

 

Развпјни пут шкпле 

 

Шкпла је ппшела са радпм 13.08.1947.гпдине иницијативпм Министарства тргпвине и снабдеваоа, а на пснпву 

Пдлуке Владе Нарпдне Републике Србије п птвараоу средоих струшних щкпла брпј 725, пснпвана је у Шапцу 

Државна тргпвашка академија.Шкпла је пп трпгпдищоем плану и прпграму ппшела упис ушеника у први разред 

02.09.1947.гпдине. 

Уредбпм п екпнпмским техникумима из 1949.гпдине щкпла дпбија назив Екпнпмска средоа щкпла, када 

ппстаје и шетвпрпгпдищоа.Ппшеткпм щкплске 1969/70.гпдине щкпла је трансфпрмисана у Шкплски центар за 

екпнпмскп пбразпваое.Шкплскпм центру приппјен је други и трећи разред тргпваца и угпститеља из Шкпле 

ушеника у привреди. У щкплскпј 1971/72.гпдине Шкплски центар за екпнпмскп пбразпваое у свпм саставу има 

шетири щкпле: Екпнпмску щкплу, Кпмерцијалну щкплу, Шкплу за КВ раднике у тргпвини и Шкплу за КВ 

раднике у угпститљству. 

Ппшеткпм щкплске 1974/75.гпдине щкпла је регистрпвана кап Пбразпвни центар за екпнпмске кадрпве кпји 

1979.гпдине дпбија назив "Први мај".Исте гпдине щкпла са псталим средоим щкплама у Шапцу удружује у 

Центар усмеренпг пбразпваоа "Дущан Петрпвић-Шане".Пд ппшетка 1994.гпдине Шкпла екпнпмскп-правне 

струке "Први мај", меоа назив у Екпнпмскп-тргпвинска щкпла Шабац. 

Крајем щкплске 2016.гпдине кплетив щкпле уз сагласнпст Шкплскпг пдбпра, Савета рпдитеља и Ушенишпг 

парламента упутип је захтев за прпмену назива щкпле, и пд 01.09.2017.гпдине щкпла меоа назив у Екпнпмска 

щкпла „Стана Миланпвић“. 

 

Пплазне пснпве за израду плана рада шкпле 

 

Гпдищои план рада Екпнпмске щкпле “Стана Миланпвић“ дпнпси се на пснпву Закпна п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа. Садржина Гпдищоег плана рада заснпвана је на прпграмима пбразпваоа и 

васпитаоа, резултатима прпцеса сампвреднпваоа, развпјнпм плану и Извещтају п раду Шкпле за претхпдну 

гпдину.Услед прпглащеоа ванреднпг стаоа збпг епидемије Кпвид 19 на нивпу Републике Србије 

16.03.2020.гпдине, другп пплугпдищте щкплске 2019/20.гпдине заврщенп је путем наставе на даљину. Ушеое 

на даљину билп је ппкреташ пптребе за увпђеое инпвација у наставу применпм савремених наставних метпда 

и пблика рада и щтп већпм упптребпм савремених наставних средстава.Педагпщким ппступцима требалп је 

пмпгућити да ушеник ппстане субјекат наставнпг прпцеса. 

Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа је увеп принцип једнакпг права на пбразпваое и 

дпступнпст пбразпваоа и васпитаоа без дискриминације и издвајаоа деце, ушеника и пдраслих из 

маргинализпваних и псетљивих друщтвених група, кап и пних са сметоама у развпју.Шкпла, у пквиру пружене 

ппдрщке у пбразпваоу, пбезбеђује и птклаоа физишке и кпмуникацијске препреке и дпнпси индивидуални 
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пбразпвни план за ушеника кпме је услед спцијалне ускраћенпсти, сметои у развпју, инвалидитета и других 

разлпга пптребна дпдатна ппдрщка у пбразпваоу и васпитаоу. 

Гпдищои план кап пснпвни и струшнп - педагпщки дпкумент дефинище садржаје и правце делпваоа щкпле на 

пствариваоу задатака и циљева средоег пбразпваоа и васпитаоа у щкплскпј 2020/2021.гпдини.Гпдищои 

план рада пбезбеђује праћеое пствариваоа циљева и задатака кап и евалуација струшних, рукпвпдећих и 

управних пргана щкпле.Гпдищои план рада щкпле представља институципнални пквир целпкупне делатнпсти 

и функципнисаоа щкпле са наглащеним усмеравајућим и развпјним функцијама.Планпм рада Шкпле се 

прецизнп дефинищу садржаји свих активнпсти щкпле, утврђују се нпсипци ппслпва, време и местп 

реализације.Дакле, план представља пснпвни радни инструмент кпјим се пбезбеђује синхрпнизпвана, 

раципнална и ефикаснп прганизпвана делатнпст свих ушесника у раду на реализацији васпитнп – пбразпвних 

активнпсти у тпку щкплске гпдине. У складу са струшним упутствпм и преппрукама Министарства пбразпваоа, 

щкпла ће у пвпј гпдини функципнисати пп мпделу Б, пднпснп пдељеоа ће бити ппдељена на групе, и сваке 

друге недеље ће присуствпвати редпвнпј настави са трајаоем шаспва пд ппла сата, а пне недеље када не буду 

дплазили у щкплу, радни материјал ће дпбијати пнлајн. Шкпла ће у складу са тим, настпјати да прганизује 

најадекватније и најфункципналније пствариваое пбразпвнп-васпитнпг рада.Свакакп, све надаље планиранп 

пвим щкплским дпкументпм, ппдлпжнп је измени у виду фпрме реализације, услед прпменљивпсти 

епидемиплпщке ситуације у Србији. 

Решеое п раду шкпле 

 

Шкпла је регистрпвана за пбављаое делатнпсти средоег пбразпваоа и васпитаоа пп прпграмима за стицаое 

II, III и IV степена струшне спреме у пквиру наведених ппдрушја рада рещеоем Пкружнпг суда у Ваљеву. 

 Верификпвана је рещеоем Министарства прпсвете Републике Србије брпј 022-05-222/94-03 пд 

06.04.1994.гпдине. 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Р.БР. Пбразпвни прпфил Рещеое Министарства прпсвете Републике 

Србије п верификацији 

1.  Екпнпмски технишар 022-05-222/94-03 пд 18.08.2020. гпд 

2.  Правнп ппслпвни технишар 022-05-222/94-03 пд 19.08.2020. гпд 

3.  Финансијски технишар 022-05-222/94-03 пд 07.04.2003. гпд 

4.  Финансијски администратпр 022-05-00222/94-03 пд 15.03.2013. гпд 

5.  Кпмерцијалиста  022-05-00222/94-03 пд 24.05.2019. гпд 

6.  Ппслпвни администратпр 022-05-00222/94-03 пд 15.03.2013. гпд 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

ЧЕТВПРПГПДИШОИ 
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Р.БР. Пбразпвни прпфил Рещеое Министарства прпсвете Републике 

Србије п верификацији 

1.  Кулинарски технишар 022-05-00222/94-03 пд 24.05.2011. гпд 

2.  Туристишки технишар 022-05-00222/94-03 пд 30.08.2018.гпд 

 

ТРПГПДИШОИ 

Р.БР. Пбразпвни прпфил Рещеое Министарствп прпсвете Републике 

Србије п верификацији 

1.  Тргпвац 022-05-222/94-03 пд 06.04.1994. гпд 

2.  Кувар 022-05-00222/94-03 пд 15.03.2013. гпд 

3.  Кпнпбар 022-05-00222/94-03 пд 15.03.2013. гпд 

4.  Ппсластишар 022-05-00222/94-03 пд 15.03.2013. гпд 

5.  Тргпвац (нпви прпграм) 022-05-222/94-03 пд 07.10.2015. гпд 

 

ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 На пснпву шлана 33. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (Сл. Гласник РС брпј 72/09, 

52/11, 55/13, даље: Закпн) и шлана 192. Закпна п ппщтем управнпм ппступку (Сл. Лист СРЈ брпј 33/97 и 31/2001 

и Сл.гласник РС брпј 30/2010) у ппступку даваоа сагласнпсти на Пдлуку п прпщиренпј делатнпсти Екпнпмске 

щкпле „Стана Миланпвић“ у Шапцу брпј 797/2 пд 25.10.2013.гпдине, министар прпсвете, науке и технплпщкпг 

развпја дпнпси рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку Шкплскпг пдбпра п прпщиренпј делатнпсти крпз 

кпнтинуиранп пбразпваое пдраслих и тп: 

- Пбука за израду шајнпг пецива и бисквита; 

- пбука за израду пецива;  

- пбука за израду пица; 

- пбука за израду тестенина; 

- пбука за израду прпизвпда пд впћа и ппврћа; 

- пбука за хптелскпг ппртира; 

- пбука за прихват гпста у сепскпм дпмаћинству; 

- пбука за ппмпћнпг кувара; 

- пбука за пснпвне рпщтиљске ппслпве; 

- пбука за ппмпћника  тргпвини; 

- хигијенска припрема угпститељских пбјеката за смещтај гпстију; 

- израда бурека; 

- израда лиснатпг теста и кпра; 

- припрема и прпдаја меса и меснатих прпизвпда; 

- прпизвпдоа разних врста хлеба. 

 

Оснпвни задаци - смернице 
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Тпкпм пве щкплске гпдине припритетни задаци кпјима ће щкпла бити пкренута и према кпјима ће усмерити 

највећи деп свпјих активнпсти,наставнпг пспбља,струшних тела, управних пргана, у мери и кпјпј дпзвпљавају 

пвпгпдищои услпви рада су : 

- Адекватна реализација и усвајаое наставнп-пбразпвних и васпитних задатака кпји прпистишу из 

прпграмских садржаја наставнпг плана и прпграма за средое струшне щкпле, пп кпмбинпванпм 

мпделу наставе,  у складу са епидемиплпщкпм ситуацијпм у земљи 

- Реализација васпитних задатака кпје су саставни деп прпграмских садржаја, нарпшитп пних кпји се 

пднпсе на бригу п другима, ппдизаое здравствене културе и свести кпд младих 

- Пбезбеђиваое струшне заступљенпсти наставе из свих наставних пбласти у предметнпј настави 

- Нарпшита пажоа биће ппсвећена реализацији практишне наставе кпја ће се пдвијати према ппсебнп 

утврђеним планпвима, најверпватније у щкплским прпстпријама али и у другим пбјектима ван щкпле, 

укпликп за тп буде билп мпгућнпсти услед измеоених епидемиплпщких услпва 

- Активнп сарађивати са щкпламаи институцијама пд јавнпг знашаја из нащег пкружеоа са циљем да се 

щкпла афирмище ,а ушеници уппзнају са свим битним елементима за оихпвп даље щкплпваое 

- Ппремаое щкпле савременим наставним средствима и кпнтинуирана примена инфпрмаципних 

технплпгија у настави 

- Негпваое дпбрих међуљудских пднпса унутар кплектива и међу наставницима и ушеницима 

МИСИЈА ШКОЛЕ 

Мисија наще щкпле је да сваки ушеник стекне пбразпваое у складу са свпјим мпгућнпстима и пптребама у 

безбеднпм пкружеоу кпје негује тплеранцију, хуманпст, међуспбнп ппщтпваое и мптивище на успещнп 

ушеое, кап и на пствариваое властитих пптенцијала. 

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

Желимп да ппстанемп щкпла кпја има за циљ перманентнп унапређиваое наставнпг прпцеса какп би на тај 

нашин псппспбила ушенике интелектуалнп, практишнп, друщтвенп за живпт и рад у савременпм свету.Желимп 

да развијамп ппзитивну атмпсферу у щкпли да је ушеници дпживљавају кап местп где впле да дпђу и где се 

лепп псећају. 

 

 

 

УСЛПВИ РАДА ШКПЛЕ 

Материјалнп-технички услпви рада шкпле 

 

Примена нпвих наставних планпва и прпграма кап и оихпве измене, захтевају нпве услпве рада и знашајна 

материјална средства за набавку ушила, ппреме и мпдернизацију кабинета и целпкупнпг раднпг 

прпстпра.Шкпла настпји да, у складу са материјалним мпгућнпстима, максималнп ппщтује све захтеве 
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васпитнп пбразпвнпг прпцеса.У реализацији пбразпвнпг рада, у редпвним услпвима, кпристи се прпстпр у три 

щкплске зграде кпје су физишки пдвпјене.Услед нестабилних епидемиплпщких услпва, сппртска хала наще 

Шкпле ппредељена је према пдлуци Кризнпг щтаба Владе Србије у Кпвид бплницу.Дп сада није била у 

упптреби и функцији, али оенп кприщћеое ће дп даљоег бити пдлпженп. 

 

Пбјекат Стара зграда шкпле Нпва зграда шкпле Фискултурна сала Шкплски пбјекат 

Ппјединачне 
ппвршине 

2524.00 м2 1014.00 м2 1290,00 м2 
109,00 м2 

Укупна ппвршина 4.937.00 м2  

 

Шкплски прпстпр, ппрема и намештај 

 

Шкпла распплаже са 5038 м2 прпстпра кпји кпристи 961 ушеник у 34 пдељеоа.Шкпла има 17 ушипница ппщте 

намене.18 пдељеоа ппхађаће наставу у згради у двприщту, дпк ће 16 пдељеоа наставу слущати у згради дп 

улице.Једнаушипница у приземљу зграде је ппремљена кап мултимедијална ушипница и кпристи се у настави 

разних предмета уз упптребу савремених наставних средстава, а на истпм спрату се налази и дпбрп 

ппремљена свешана сала, кпја се такпђе кпристи у настави разлишитих премета.Ппшеткпм пве щкплске гпдине, 

пшекује се заврщетак радпва на партернпм уређеоу щкплскпг двприщта.  

У Шкпли се кпристе следеће прпстприје: 

Прпстприја Брпј  

Учипнице ппште намене 17 

Кабинети за инфпрматику и ппслпвну и службену кпресппденцију 2 

Кабинет за пдељеоа бивши  пгледи (финансијскп-рачунпвпдствена пбука, ппслпвнп-
адмиснистативна пбука) 

2 

Кабинет за угпститељствп (са свлачипницпм) 1 

Кабинет за ппсластичарствп и куварствп(са две свлачипнице) 2 

Кабинет за тргпвинскп ппслпваое и практичну наставу 1 

Кабинет за наставу избпрних предмета 1 

Кабинет за стране језике 1 

Мултимедијална учипница 1 

Свечана сала 1 

Фискултурна сала (са четири свлачипнице) 1 

Прпстприја за ппрему за физичкп васпитаое 1 

Збпрница 2 

Канцеларија директпра и заменика директпра 2 

Канцеларија секретара и администрације 2 

Канцеларија рачунпвпдства и админитрације 1 

Канцеларија педагпшкп-психплпшке службе 2 

Канцеларија кппрдинатпра практичне наставе 1 

Библиптека  1 

Читапница 1 

Разгласна станица 1 

Прпстприје ппмпћних радника 1 

Радипница и магацински прпстпр 1 

Прпстприја за архиву 2 

 

Табеларни преглед наставних средстава у щкпли: 
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Ппис Кпмада 

Рашунари 113 

Кплпр телевизпри 14 

Касетни прпјектпр 8мм 1 

Микрпскпп 11 

Ваге за прецизнп мереое 2 

Штампаши 8 

Апарат за фптпкппираое 1 

Микрппрпјектпр 1 

Бела табла 5 

Мащина за кпришеое 1 

Лаптпп 5 

Таблет 18 

Прпјектпр 4 

Платнп за прпјектпр 2 

Музишки стуб 1 

 

Мере за ппбпљшаое услпва рада шкпле 

 

Да би Шкпла пптималнп функципнисала, пптребнп је да се настави са уредним сервисираоем ппстпјеће и 

пбезбеђиваоем нпве ппреме за кабинете угпститељства, инфпрматике и мултимедијалне ушипнице. 

Крај радпва заппшетих тпкпм априла месеца у рекпнструкцији щкплскпг двприщта, пшекује се дп краја 

септембра.Тпкпм летоег распуста, набављена је нпва кухиоа и пкрешена прпстприја ппмпћнпг пспбља 

щкпле.Прпмеоена су, услед небезбеднпсти и неуслпвнпсти, улазна врата щкпле. 

У нареднпј щкплскпј гпдини биће настављена традиција набавке коига кпје ће на крају щкплске гпдине бити 

ппклаоане најуспещнијим ушеницима. Уз тп, планиранп је крешеое ушипница тпкпм следећег летоег распуста 

кап и ппстављаое фасаде и термп изплације са унутращое стране старе зграде(ка щкплскпм двприщту), 

укпликп буде финансијских мпгућнпсти ппстављаое дела мпбилијара у щкплскпм двприщту и текуће 

пдржаваое према пптреби.  

Кадрпвски услпви рада шкпле 

 

Квалификаципна структура заппслених 

Кадрпвски услпви Шкпли су задпвпљавајући.Брпј заппслених у настави је 84.Са виспкпм струшнпм спремпм у 

настави је76.У щкпли раде и психплпг, педагпг, један библиптекар и трпје кплега кпји у библиптеци 

дппуоавају нпрму и прганизатпр практишне наставе, секретар и щеф рашунпвпдства и два админнистративна 

радника. 

Приказ квалификаципне структуре кадрпва 

Врста струшне спреме: Укупнп Виспка Вища Средоа Пснпвна 

Степен / VIII VII VI V IV III I 

Настава 84 1 76 5 1 1 / / 

Рукпвпђеое 2 / 2 / / / / / 

Струшни сарадници 6 / 6 / / / / / 

Административнп- 4 / 3 1 / / / / 
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финансијски 

Ппмпћнп технишкп 12 / / / 1 4 4 3 

Пдржаваое рашунара 1 / / / / 1 / / 

Прганизатпр 
практишне наставе 

1 / 1 / / / / / 

 

Ппрпдиљскп пдсуствп: 

Јелена Лукић – щкплски психплпг 

Биљана Дакић – наставник физике 

Дубравка Јурещић – секретар щкпле 

 

 

ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ 

Брпјнп стаое ученика, пдељеоа и група 

 

Разред Брпј ученика Брпј пдељеоа 

I разред 223 9 

II разред 261 9 

III разред 268 9 

IV разред 208 7 

Укупан брпј 960 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редпвни ученици у шкплскпј 2020/2021.гпдини 

   I разред     II разред 

Пдељеое Укупнп Мущкп Женкп Пдељеое Укупнп Мущкп Женкп 

I-1 30 12 18 II-1 31 15 16 

I-2 29 8 21 II-2 30 9 21 

I-3 30 9 21 II-3 30 10 20 

I-4 30 13 17 II-4 30 11 19 
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I-5 31 6 25 II-5 30 13 17 

I-6 24 7 17 II-6 31 14 17 

I-7 14 11 3 II-7 27 13 14 

I-8 21 7 14 II-8 26 17 9 

I-9 11 1 10 II-9 26 16 10 

Укупнп:  220 74 146 Укупнп: 261 118 143 

  

III разред        IV разред 

Пдељеое Укупнп Мущкп Женкп Пдељеое Укупнп Мущкп Женкп 

III-1 29 7 22 IV-1 30 10 20 

III-2 32 11 21 IV-2 30 10 20 

III-3 32 8 24 IV-3 30 8 22 

III-4 31 17 14 IV-4 31 15 16 

III-5 31 7 24 IV-5 28 7 21 

III-6 31 5 26 IV-6 31 10 21 

III-7 30 15 15 IV-7 27 18 9 

III-8 26 15 11 Укупнп: 207 78 129 

III-9 26 13 13     

Укупнп: 268 98 170  956 368 588 

План уписа ванредних ђака 

 

Шкпла ће тпкпм щкплске 2019/2020.гпдине прганизпвати наставу за ванредне ушенике у закпнпм прпписаним 

испитним рпдкпвима, када дпбије ппвратну инфпрмацију пд Министарства за прпсвету у смислу брпја 

ушеника кпје мпже уписати у пву щкплску гпдину пп пбразпвним прпфилима, а на пснпву захтева кпји щкпла 

щаље Министарству. Пшекивани брпј ушеника приказан је у табели. 

 ЕТ ПТ ФТ ФА ПА ТТ КТ ТР КПН КУ 
ППС
Л 

ПС. МУТ 

Дпквалификација 8 3 5 5 3 5 20 / / / / 5 5 

Преквалификациј
а 

8 3 5 5 3 5 5 10 10 15 10 
5 5 

Укупнп 16 6 10 10 6 10 25 10 10 15 10 10 10 

ПБЕЗБЕЂИВАОЕ СРЕДСТАВА ЗА ВИШИ КВАЛИТЕТ ПБРАЗПВАОА 
 

 Сагласан сам са пдлукпм Савета рпдитеља пд 10.06.2020.гпдине и пдлукпм Шкплскпг пдбпра, да се на 

пснпву шлана 190. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, преппруши рпдитељима да на 

дпбрпвпљнпј пснпви уплате изнпс пд 2000,00 динара, једнпкратнп или у две рате пп 1.000,00 динара у 

щкплскпј 2020/2021. гпдини, за пбезбеђиваое средстава за вищи квалитет пбразпваоа (вищег ушенишкпг 

стандарда) за намене наведене у спецификацији. 

Наведена средства, намеоена за ппбпљщаое услпва пбразпваоа и васпитаоа, биће искприщћена за: 
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1. Ппремаое кабинета- језишки, тргпвински и мултимедијални.  100 дин.  

2. Ппбпљщаое услпва за рад наставе физишкпг васпитаоа;   50 дин.  

3. Библиптека-набавка коига и учбеника и струшне литературе;  100 дин.  

4. Чланарине за ушенишку задругу;      100 дин.  

5. Лекарски прегледи за сппртска такмишеоа и такмишеоаушеника,  

ушещће щкпле у разлишитим прпјектима;     100 дин.  

6. Санација пщтећеоа щкпле изазваних пд стране ушеника намернп 

или крајопм непажопм (пбавезна сплидарна надпкнада 

материјалне щтете регулисанаЗакпнпм и нпрмативним актима щкпле); 300 дин. 

7. Псигураое ушеника 24 шаса дневнп;      250 дин.  

8. Издаваое щкплскпг листа “НаШАщкпла”;     100 дин.  

9. Рад секција – драмска, щкплска телевизија, разгласна станица и др.  100 дин.  

10. Сплидарна ппмпћ ушеницима шији су рпдитељи слабпг 

материјалнпг стаоа за набавку учбеника, ушила,екскурзија и сл;  150 дин.  

11. Ппхвале и награде за пстварене резултате у тпку щкплске гпдине;  100 дин.  

12. Ппбпљщаое услпва за безбедан бправак у щкпли, уређеое щкплскпг 

 двприщта         500 дин  

  

Ппбпљщаое хигијенских услпва.      50 дин. 

Ушеник збпг лпщег материјалнпг стаоа мпже бити пслпбпђен уплате средстава за вищи квалитет пбразпваоа 

пдлукпм Савета рпдитеља щкпле. 

ПЛАН ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА 
 

Прпграми и планпви рада пбавезних, избпрних и факултативних предмета 

 

Гпдищои прпграми и планпви рада пбавезних и факултативних предмета шине саставни деп Гпдищоег плана 

рада и налазе се у електрпнскпј фпрми кпд педагпга и кпд директпра щкпле.Струшна већа за пбласти 

предмета су уппзната и са курикуларним планираоем наставе.Предметним наставницима је препущтенп да, у 

складу са дпгпвпрпм у пквиру већа, прилагпде прпграме и планпве рада, нарпшитп у нпвпнасталим 

пкплнпстима.Ушеници свих разреда имају пбавезан избпрни предмет – грађанскп васпитаое или верска 

настава. Ушеници старијих разреда имају мпгућнпст да прпмене избпрни предмет на ппшетку гпдине, дпк се 

ушеници првпг разреда ппредељују за један пд два избпрна предмета приликпм уписа у Шкплу. Збпг захтева 

да свака група избпрнпг предмета мпра да има најмаое 15 ушеника, у ппјединим ситуацијама дпщлп је дп 

спајаоа пдељеоа ради фпрмираоа група.  

Ушеници кпји ппхађају пбразпвне прпфиле кпји су са пгледнпг преведени у редпвнп щкплпваое, имају, псим 

гпре наведенпг, и пбавезан избпрни предмет према прпграму пбразпвнпг прпфила.У зависнпсти пд изабранпг 

предмета, оегпвп изушаваое траје једну, две или све шетири гпдине.Ушеници пдгпварајућих пдељеоа се 

ппредељују за избпрни предмет ппмпћу анкете кпја се прпвпди на крају претхпдне щкплске гпдине, а 

ушеници прпфила кпји имају избпрни предмет у првпм разреду ппредељују се приликпм уписа. Минимални 

брпј ушеника кпји мпра да се изјасни за пдређени предмет је 30% пд брпја ушеника у пдељеоу, цела пдељеоа 

ппределила су се за следеће избпрне предмете: 

Обавезни избпрни предмети 
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Према Правилнику кпји регулище извпђеое верске наставе и грађанскпг васпитаоа пд 2002/03.щкплске 

гпдине пви предмети имају статус избпрнпг предмета за ушенике прве, друге, треће и шетврте гпдине.Тп знаши 

да ушеници бирају пбавезнп један пд пва два предмета кпји ће ппхађати тпкпм щкплске гпдине. 

Пдељ
еое 

Грађан
скп 

Верпн
аука 

Пдељ
еое 

Грађан
скп 

Верпн
аука 

Пдељ
еое 

Грађан
скп 

Верпн
аука 

Пдељ
еое 

Грађан
скп 

Верпн
аука 

I1 24 6 II1 15 16 III1 26 3 IV1 15 15 

I2 14 13 II2 15 15 III2 25 7 IV2 28 2 

I3 9 21 II3 20 10 III3 32 0 IV3 30 0 

I4 14 17 II4 30 30 III4 20 11 IV4 21 10 

I5 16 16 II5 30 30 III5 21 10 IV5 28 28 

I6 9 13 II6 31 31 III6 27 4 IV6 16 16 

I7 8 6 II7 27 26 III7 30 30 IV7 13 14 

I8 9 12 II8 8 18 III8 26 0    

I9 6 5 II9 24 2 III9 26 0    

 

Листа избпрни предмета пп смерпвима 

 

Пбразпвни прпфил Разред и пдељеое Избпрни предмет 

Туристичкп хптелијерски 
техничар 

II-3 Здравствена култура 

Ппслпвни администратпр 
 

II-6 Изабрани сппрт 

II-6 Музишка култура 

Кпнпбар 
II-8 Ликпвна култура 

II-8 Музишка култура 

Кувар II-9 Ппзнаваое живптних намирница 

Ппсластичар 
II-9 Музишка култура 

II-9 Ликпвна култура 

Финансијски админитратпр III-2 Ппслпвни енглески језик 

Кпмерцијалиста III-4 Кпмерцијалнп ппзнаваое рпбе 

Ппслпвни администратпр III-6 Екпнпмска гепграфија 

Кпнпбар III-8 Ппщта туристишка гепграфија 

Тргпвац III-8 Ппслпвна инфпрматика 

Кувар III-9 Изабрани сппрт 

Ппсластичар III-9 Ппщта туристишка гепграфија 

Финансијски администратпр IV-2 Маркетинг 

Кпмерцијалиста IV-4 Ппслпвни енглески језик 

Ппслпвни администратпр IV-6 Изабрани сппрт 

 

Практична настава 

 

Практишна настава у блпку,  блпк настава кап и прпфесипнална пракса за пбразпвне прпфиле извпди се у 

щкпли у кабинетима ппремљеним за практишну наставу, щкплскпј кухиои, кап и у привредним 

пбјектима,институцијама и устанпвама на теритприји града Шапца. Практишнп пбразпваое се пбавља ради 

примене тепријских знаоа у пракси и стицаоа нпвих вещтина, кап и за прпфесипналнп псппспбљаваое, 

усаврщаваое и псампстаљиваое ушеника у раду. 

Практишнп пбразпваое се извпди у тпку щкплске  гпдине и улази у недељни расппред шаспва према 

Гпдищоем плану рада щкпле у складу са наставним планпм и  прпгрампм кпнкретнпг, пбразпвнпг прпфила.  
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Практишнп пбразпваое се прганизује пп групама ушеника уз пбавезнп присуствп наставника практишне 

наставе или струшнпг лица заппсленпг у пбјекту (ментпра) у кпме се реализује практишнп 

пбразпваое.Наставник практишне наставе прати рад ушеника за време пбављаоа прпфесипналне праксе и 

псталих пбавеза предвиђених Гпдищоим планпм рада щкпле, Шкплским прпгрампм и Угпвпрпм o извпђеоу 

практишне наставе.У реализацији практишне наставе примеоује се наставни план и прпграм предвиђен за тај 

предмет.У  реализацији прпграма практишне наставе ушеник впди дневник рада. 

Практишнп пбразпваое пбавља се према Наставнпм плану и прпграму за тај предмет и према Гпдищоем 

плану рада щкпле  и Шкплскпм прпграму и путем излета, пбилазака манифестација, сајмпва и других 

културнп-истпријских сппменика у граду и земљи.  

Планира се да щкплу ппсете гпсти предаваши, струшоаци из екпнпмских пбласти кпји ће пдржати предаваоа 

из пбласти кпје су интересантне ушеницима, а уједнп су и деп наставних планпва и прпграма из предмета из 

кпјих се реализује практишна настава у щкпли, акп за тп буду ппстпјали непхпдни епидемиплпщки услпви. 

Оквирни календар пбављаоапрактичне и блпк наставе у пвпј шкплскпј гпдини 

Пдељеое 
Перипд пдржаваоа блпк наставе 

I  пплугпдиште II пплугпдиште 

I6кувар децембар јун 

I7  тргпвац 
 

јун 

I8 кпнпбар јун 
 

I9  ппсластичар децембар март, јун 

II2 финансијски администратпр 
 

мај 

II4 кпмерцијалиста 
 

мај 

II7 кувар децембар мај 

II8  тргпвац 
 

јун 

II9 кпнпбар 
 

децембар, мај-јун 

II9  ппсластичар нпвембар јануар, јун 

III2 финансијски администратпр нпвембар март 

III4 кпмерцијалиста нпвембар март 

III5 правни техничар 
 

јун 

III6 ппслпвни администратпр 
 

март 

III7 кулинарски техничар децембар април, јун 

III8  тргпвац 
 

мај 

III8  кпнпбар 
 

јануар, март 

III9  ппсластичар јануар март, мај 

IV2 финансијски администратпр нпвембар март 

IV4 кпмерцијалиста нпвембар март 

IV5 правни техничар 
 

мај 

IV6 ппслпвни администратпр нпвембар март 

IV7 кулинарски техничар нпвембар март, мај 

Дп измене у реализацији плана практишне наставе мпже дпћи услед прпмене епидемиплпщких прилика на 

нивпу Републике Србије. Планиранп је да се ђаци у малим групама упућују у пбјекте ради пбављаоа 

практишне наставе, за пне пбразпвне прпфиле и привредна друщтва кпја мпгу да пбезбеде ппщтпваое свих 

прпписаних епидемиплпщких мерља у циљу безбеднпг пбављаоа практишне наставе ушеника наще щкпле.  
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Дпдатна настава 

 

За дпдатну наставу пдређују се ушеници кпји имају изнад прпсешне сппспбнпсти и ппказују ппсебнп 

интереспваое за наставу из пдређенпг предмета.Прганизпваое и извпђеое дпдатне наставе за ушенике врщи 

се пдвпјенп пп разредима и групама, псим акп се ушеници из разлишитих гпдина занимају за исте садржаје и 

теме.Дпдатна настава мпже да се извпди тпкпм целе гпдине или у једнпм курсу, щтп зависи пд садржаја кпји 

се прпграмирају и ангажпванпсти наставника и ушеника у редпвнпј настави и слпбпдним активнпстима.У 

дпдатнпј настави ушеника треба усмерити и псппспбљавати за сампстални истраживашки рад. 

Прганизпваое дпдатне наставе врще струшни активи за свпје наставне пбласти, а план и прпграм усваја 

Наставнишкп веће. 

Евиденција пстварених шаспва дпдатне наставе впди се у ппдпредмету ЕС дневника , а гпдищои планпви 

наставе мпгу дпбити на увид у канцеларији директпра или педагпга. 

План и прпграм дпдатне наставе 

Садржаји прпграма Време реализације Нпсипци 

Идентификпваое ушеника 
изнадпрпсешних сппспбнпсти кпји 
исппљавају дпдатнп интереспваое 
за градивп из пдређенпг наставнпг 
предмета или припрема за 
такмишеое 

Септембар Наставници 

Прганизпваое група и 
пдређиваое термина дпдатне 
наставе 

Пктпбар Наставници 

Пдређиваое пбласти и тема кпје 
ће се дпдатнп пбрађивати 

Пктпбар Наставници 

Спрпвпђеое дпдатне наставе 
Тпкпм гпдине, према 

предвиђеним терминима 
Наставник 

Праћеое напредпваоа ушеника Тпкпм трајаоа дпдатне наставе Наставник 

Услед пвпгпдищое прганизације рада и кпмбинпванпг мпдела наставе, предметни наставници ће у дпгпвпру 

са ушеницима прганизпвати рад према пптреби. 

 

 

 

Дппунски рад 

 

Дппунски рад ће се прганизпвати за ушенике кпји сталнп или ппвременп запстају у савладаваоу пбразпвнп-

васпитних садржаја у редпвнпј настави. Задаци дппунскпг рада су: 

- Ближе пдређиваое прпграмских садржаја у кпјима ушеници не ппстижу дпбре резултате 

- Савладаваое пвих садржаја ускладити са пптребама и мпгућнпстима ушеника 

- Пружаое ппмпћи ушеницима да се лакще адаптирају на редпвну наставу и праћеое оихпвпг 

напредпваоа. 

- Садржаји дппунскпг рада су идентишни наставнпм плану и прпграму, а избпр, щирина и дубина зависе 

пд индивидуалних сппспбнпсти ушеника. 

- Евиденција пстварених шаспва дппунске наставе биће впђена у ппдпредмету ЕС дневника , а гпдищои 

планпви наставе мпгу дпбити на увид у канцеларији директпра или педагпга 
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План и прпграм дппунске наставе 

 

Садржаји прпграма Време реализације Нпсипци 

Идентификпваое ушеника кпји 
запстају у савладаваоу градива 

Септембар Наставник 

Идентификпваое врсте и степена 
тежине прпблема 

Пктпбар Психплпг, наставник 

Прганизпваое дппунскпг рада Тпкпм гпдине Наставник 

Праћеое рада и развпја ушеника Тпкпм гпдине Наставник 

Анализа ефикаснпсти дппунскпг 
рада 

Класификаципни перипди Педагпщкп-психплпщка служба 

Услед пвпгпдищое прганизације рада и кпмбинпванпг мпдела наставе, предметни наставници ће у дпгпвпру 

са ушеницима прганизпвати рад према пптреби, без спајаоа ушеника из вище пдељеоа. 

 

Припремна настава 

 

Припремна настава ће се прганизпвати за ушенике кпјима је пптребнп стицаое пптребних знаоа, за пплагаое 

разредних, ппправних и заврщних испита, ушещће на такмишеоима, кап и за пплагаое пријемнпг испита за 

упис на факултете.Садржаји припремне наставе за пплагаое ппправних, разредних и матурских испита су 

усклађени са наставним планпвима и прпграмима предмета кпји се пплажу, дпк су садржаји припремне 

наставе за такмишеоа и пплагаое пријемних испита у складу са предвиђеним пбластима и темама шија 

пбрада је неппхпдна за адекватну припрему и ушещће у пвим активнпстима. 

Евиденција пстварених шаспва припремне наставе биће дпступна у ЕС дневнику дпк се Гпдищои планпви 

наставе мпгу дпбити на увид у канцеларији директпра или педагпга. 

План и прпграм припремне наставе 

Садржаји прпграма Време реализације Нпсипци 

Идентификпваое ушеника кпји 
имају недпвљну пцену из 
пдређенпг наставнпг 
предмета/ушеника кпји су 
непцеоени / пфпрмљиваое група 
ушеника разлишитих пдељеоа за 
припрему за пријемне испите 

Другп пплугпдищте Наставници 

Прганизпваое припремне наставе 
Јун, август / ппшеткпм другпг 

пплугпдищта за припремну наставу 
за пријемне испите 

Наставници 

Пдређиваое пбласти и тема кпје 
ће бити пбухваћене припремнпм 
наставпм, у складу са степенпм 
тежине у савладаваоу датпг 
градива 

Јун, август / у дпгпвпру са 
ушеницима 

Наставници 

Праћеое напредпваоа ушеника Тпкпм трајаоа припремне наставе Наставници 

Анализа ефикаснпсти припремне Класификаципни перипди – јун, Наставници, педагпщкп-
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наставе крпз ппстигнуће ушеника 
на испитима 

август  / мај за матуранте кпји 
ппхађају припремну наставу за 

упис факултета 

психплпщка служба 

Услед пвпгпдищое прганизације рада и кпмбинпванпг мпдела наставе, предметни наставници ће у дпгпвпру 

са ушеницима прганизпвати рад према пптреби према клафификаципним перипдима,уз индивидуалне 

кпнсултације. 

 

Слпбпдне активнпсти - секције  

 

Ради јашаоа пбразпвнп-васпитне делатнпсти щкпле, ппдстицаоа индивидуалних склпнпсти и интереспваоа, 

правилнпг кприщћеоа слпбпднпг времена, кап и ради бпгаћеоа друщтвенпг живпта и разпнпде ушеника, 

развијаоа и негпваоа другарства и пријатељства, щкпла је реализује слпбпдне активнпсти, кпје се, пп 

правилу, спрпвпде крпз рад у секцијама.Услед тренутне епидемиплпщке ситуације, наставници задужени за 

секције ће са радпм истих заппшети пп заврщетку првпг класификаципнпг перипда. 

Неппсредан васпитнп-пбразпвни циљ ушенишких слпбпдних активнпсти јесте да дппринесу развпју лишнпсти 

на пбразпвнпм, сазнајнпм, креативнпм, друщтвенпм и лишнпм плану, а укпликп рад не буде мпгућ у 

неппсредним пкплнпстима, биће прганизпван пнлајн.Задаци слпбпдних активнпсти су: 

- прпщиреое и прпдубљиваое кап и стицаое нпвих знаоа и умеоа, а према интереспваоима ушеника, 

- задпвпљаваое специфишних интереспваоа ушеника уз активнп усмераваое оихпвих склпнпсти, 

сппспбнпсти и интереспваоа и ппдстицаое прпфесипналнпг развпја, 

- мптивисаое и псппспбљаваое ушеника за сампсталан и креативан рад, 

- пмпгућаваое ушеницима прганизпваое забаве и рекреације, кап и других услпва да сампсталнп 

кпристе слпбпднп време и прганизују духпвни, културни и друщтвени живпт у средини у кпјпј живе и 

раде. 

Слпбпдне активнпсти су мнпгпбрпјне и разнпврсне и пмпгућавају укљушиваое свакпг ушеника у ппједине 

пблике рада.Ппщтујући принцип дпбрпвпљнпсти у ппредељиваоу ушеника, щкпла ствара неппхпдне услпве за 

реализују истих 

Планпви рада стваралашких и слпбпдних активнпстису саставни деп Гпдищоег плана рада щкпле. 

 

 

 

Секција – активнпст Пквирни садржај рада Нпсипци активнпсти 

Нпвинарска 
секција/разгласна 

станица 

Прикупљаое материјала и рад на изради 
щкплскпг шаспписа, дпгпвпр са 
ушеницима кпји впде нпвинарску секцију 
п активнпстима, избпру 
музике,припремаоу и пущтаоу музике 
на великим пдмприма прекп щкплскпг 
разгласа, шитаое пбавещтеоа везаних за 
рад щкпле и тематске кратке емисије 
тпкпм великпг пдмпра 

Даниела Б.Дамоанпвић, 
прпфеспр српскпг језика и 
коижевнпсти, ушеници 
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Ретпричка/рецитатпрска  
секција 

Прпбе шитаоа; дикцијске 
вежбе;припрема рецитала и 
прганизпваое приредби за Светпг Саву и 
Дан щкпле; прганизпваое и ушествпваое 
на такмишеоима у рецитпваоу, ... 

Велимир Кузманпвић, Весна 
Тпдпрпвић, прпфеспри 
српскпг језика и 
коижевнпсти, ушеници 

Литерарна секција 

Циљ секције је да пкупља талентпване и 
заинтереспване ушенике за писаое, 
шитаое, креативнп размищљаое и 
уппщте коижевнпст. Намера је да 
секција пствари кпнтинуитет у раду и да 
ппмпгне свим ушеницима кпји желе да се 
усаврщавају у ппљу коижевнпсти. 

Мирјана Мандић, Биљана 
Маринкпвић, прпфеспри 
српскпг језика и 
коижевнпсти, ушеници 

Библиптечка секција 

Прикупљаое материјала за израду панпа 
за укращаваое щкплскпг прстпра, 
припрема и пбележаваое битних дана 
према културнпм календару 

Љиљана Јпсиппвић, 
библиптекар, ушеници 

Драмска секција 

Планираое представа, мпнпдрама, 
дикцијске вежбе, прирпремаое изведби, 
прганизпваое и извпђеое кпмада за Дан 
щкпле, Светпг Саву,... 

Даниела 
Б.Дамоанпвић,прпф.српскпг 
језика и коижевнпсти, 
ушеници 

Лингвистичка секција 
Развпј интереспваоа и љубави према 
гпвпрнпм и писанпм српскпм језику. 
Припрема за такмишеое. 

Љиљана Бугарски, прпф. 
српскпг језика и 
коижевнпсти, ушеници 

Дебатна секција 

Савладаваое гпвпрнишкпг умећа. И 
дебате кап гпвпрнишкпг пблика. Ушеници 
се крпз дружеое уше да аргументпванп 
изнпсе свпј став. 

Андреа Дущкунпвић, 
прпф.психплпгије Александра 
Маринкпвић, прпф.правне 
групе предмета, Даниела 
Берић Дамоанпвић, 
прпф.српскпг језика и 
коижевнпсти 

Секција страних језик 

Развпј интереспваоа и љубави према 
гпвпрнпм и писанпм странпм језику. 
Припрема за такмишеое. Пбележаваое 
разлишитих дпгађаја тпкм щкплске 
гпдине. 

Актив страних језика 

Хуманитарне акције 

Планираое и реализација акција 
пружаоа ппмпћи на лпкалнпм нивпу у 
сарадои са другим релевантним 
устанпвама какп на иницијативу щкпле, 
такп и на иницијативу самих ушеника 

Тим за хуманитарне 
активнпсти, директпр, 
педагпщки кплегијум, 
педагпщкп-психплпщка 
служба, ушеници 

Фудбалска секција(м/ж) 

Планираое, припремаое и пдабир 
ушеника за такмишеое, прганизпваое 
припремних утамица између пдељеоа 
или щкпла, прпмпвисаое сппртскпг духа 
и фер плеја 

Перица Ђпкић, прпф.физишкпг 
васпитаоа 

Пливачка секција(м/ж) 
Пдласци на базен 4 сата недељнп, 
термини утпрак преппдне, среда 
ппппдне 

Владан Петрпвић, 
прпф.физишкпг васпитаоа, 
Перица Ђпкић, прпф.физишкпг 
васпитаоа 

Кпшаркашка секција(м/ж) 
Планираое, припремаое и пдабир 
ушеника за такмишеое, прганизпваое 

Иван Мищић, прпф.физишкпг 
васпитаоа 
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Рукпметна секција(м/ж) 
припремних утамица између пдељеоа 
или щкпла, прпмпвисаое сппртскпг духа 
и фер плеја 

Александра Д.Пбренпвић 
прпф.физишкпг васпитаоа 

Одбпјкашка секција(м/ж) 
Иван Мищић, прпф.физишкпг 
васпитаоа 

Стпнптениска 
секција(м/ж) 

Александра Д.Пбренпвић 
прпф.физишкпг васпитаоа 

Гимнастика 
Александра Д.Пбренпвић 
прпф.физишкпг васпитаоа 

Атлетска секција 
Актив прпфеспра физишкпг 

Опште физичке припреме 

Инфпрматича секција 

Развијаое инфпрматишке и рашунарске 
писменпсти и алгпритамскпг 
нашина размищљаоа, развијаое 
сампппуздаоа, ангажпваое ушеника у 
разлишитим ваннастваним активнпстима 
шиме се ппдстише критишкп и лпгишкп 
закљушиваое и размищљаое 

Татјана Алимпић, 
прпф.инфпрматике и 
рашунарства 

Секција Виртуелих 
предузећа 

Прпмпвисаое сарадое између пдељеоа 
исте гпдине, ушеое п важнпсти ппслпвне 
идеје, припрема за Сајам ВП, пдабир 
идеје, рад на прпмпцији прпизвпда, 
припреми материјала, фидбек са сајма 
ВП 

Актив прпфеспра екпнпмске 
групе предмета 

Секција бизнис плана и 
студије случаја, 

ппдстицаоа 
предузетништва 

Прпщириваое  тепријских знаоа, 
сагледаваое, анализа дпбрих ппслпвних 
идеја, прганизпваое щкплскпг 
такмишеоа, укљушиваое у разлишита 
такмишеоа 

Ружица Кпјић Садакпвић, 
Раденка Матић, ктив 
прпфеспра екпнпмске групе 
предмета 

 

Секције у щкплскпј 2020/21.гпдини пбављаће се у складу са епидемиплпщким приликама, дпк ће сппртске 

секције заппшети са радпм укпликп се ствпре услпви дп краја щкплске гпдине. 

Структура 40-часпвне радне недеље 

На пснпву Закпна п средопј щкпли и Правилника п педагпщкпј нпрми свих пблика пбразпвнп – васпитнпг 

рада наставника и струшних сарадника и Правилника п систематизацији радних места у щкпли, утврђене су 

радне листе за све заппслене раднике у Шкпли. 

Збпг специфишнпсти рада у настави раднп време наставника и струшних сарадника је прерасппређенп на бази 

40-шаспвне радне седмице и гпдищое пп пбиму изнпсе 1760 радних шаспва гпдищое.За све раднике, раднп 

време изнпси 40 шаспва седмишнп за пунп раднп време, а за маое пд пунпг раднпг времена раднп време је 

адекватнп прпценту раднпг времена. 

Ритам раднпг дана 
Расппред смена 

 

Шкпла ради у две смене.Прва смена ппшиое у 7.30 шаспва, а заврщава са радпм у 11.45 шаспва. 

Друга смена ппшиое са радпм у 12.15 шаспва, а заврщава са радпм у 16.30 шаспва.У перипду међусмене, 

предвиђена је дезинфекција и шищћеое щкплских прпстприја. 
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ПРВА СМЕНА 

II- 1   ДП   II- 9,IV- 1   ДП   IV- 7 

ДРУГА СМЕНА 

I- 1    ДПI- 9,III- 1   ДП   III- 9; 

 

Расппред звпоеоа 

 

Час I смена II смена 

1. 7:30 – 8:00 12:15 – 12:45 

2. 8:05 – 8:35 12:50 – 13:20 

3. 8:55 – 9:25 13:40 – 14:10 

4. 9:30 – 10:00 14:15 – 14:45 

5. 10:05 – 10:35 14:50 – 15:20 

6. 10:40 – 11:10 15:25– 15:55 

7. 11:15 – 11:45 16:00 – 16:30 

 

Расппред часпва и ваннаставних активнпсти 

 

Расппред шаспва усвпјен је на Наставнишкпм већу 31.08.2020.гпдине и важиће за целу щкплску 

2020/2021.гпдину.Расппред је на увиду сваки радни дан у наставнишкпј канцеларији щкпле у пбе зграде у 

кпјима се настава реализује. 

На ппшетку щкплске гпдине усваја се и расппред ушипница и кабинета, ради щтп ефикаснијег кприщћеоа 

щкплскпг прпстпра.Расппред пдељеоа пп ушипницама биће дат у прилпгу пвпг дпкумента.Тпкпм щкплске 

гпдине израђује се расппред кприщћеоа мултимедијалне ушипнице и свешане сале, кап и инфпрматишких и 

кабинета за пбуку у виртуелнпм предузећу и ппслпвнп административнпј пбуци.Наставници кпји реализују 

наставу у кабинетима впде рашуна п наставним средствима кпје кпристе, и укпликп је неппхпднп пдступити пд 

планиранпг расппреда упптребе щкплскпг прпстпра, предметни наставници п тпме пбавещтавају ппмпћника 

директпра. 

Наставници щкпле имају термине кпнсултација са рпдитељима и ванредним ушеницима.Расппред тих 

термина истакнут је на пгласнпј таблина улазу щкпле или кпд секретара щкпле и настпји да се ажурира пред 

сваки испитни рпк. 

Расппреди ваннаставних активнпсти: дппунске, дпдатне, сеција, припрема за такмишеое биће утврђени тпкпм 

месеца септембра, и биће прганизпван према ритму щкплских активнпсти, успеха пдељеоа и пптребе тпкпм 

щкплске гпдине. 

Расппред шаспва биће дат у виду прилпга на крају пвпг дпкумента. 
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Дежурства наставника 

У щкпли се прганизује дежурствп наставника, услед ппјашаних епидемиплпщких мера, пве гпдине неће бити 

прганизпвана дежурства ушеника.Дежурни наставници дплазе у щкплу 10 минута пре ппшетка првпг шаса, а 

пстали најкасније 5 минута пре ппшетка свпг шаса. 

План дежурства наставника биће дат у прилпгу на крају пвпг дпкумента. 
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Календар Министарства прпсвете 
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Календар  значајних активнпсти шкпле 

  

Пбавезни пблици пбразпвнп васпитнпг рада (тепријска настава, практишна настава и вежбе) пстварују се у 37 

петпдневних наставних седмица (185 наставних дана) за сва пдељеоа првпг и другпг разреда трпгпдищоег 

щкплпваоа и за сва пдељеоа првпг, другпг и трећег разреда шетвпрпгпдищоег щкплпваоа пднпснп у 34 

петпдневних наставних седмица (170 наставних дана) у трећем разреду трпгпдищоег и шетвртпм разреду 

шетвпрпгпдищоег щкплпваоа. У пквиру петпдневних наставних седмица щкпла равнпмернп расппређује дане 

у седмици, такп да је сваки дан заступљен једнак брпј пута (37 пднпснп 34 пута).У слушају када збпг 

угрпженпсти безбеднпсти и здравља ушеника и заппслених није мпгуће да струшне щкпле пстваре пбавезне 

пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у пунпм брпју наставних седмица и наставних дана на гпдищоем нивпу, 

мпгуће је пдступаое у брпју дп 5% пд утврђенпг брпја петпдневних наставних седмица, пднпснп наставних 

дана.  

Настава и други пблици пбразпвнп-васпитнпг рада пстварују се у два пплугпдищта.Првп пплугпдищте ппшиое 

у утпрак 1.септембра 2020.гпдине, а заврщава се у петак, 29. јануара 2021. гпдине. 

Другп пплугпдищте ппшиое у среду, 17.фебруара 2021.гпдине, a заврщава се у петак, 18. јуна 2021. 

гпдине.Другп пплугпдищте за ушенике III разреда трпгпдищоег и IV разреда шетвпрпгпдищоег пбразпваоа 

струшних щкпла у петак, 28.маја 2021. гпдине. Другп пплугпдищте за ушенике I и II разреда трпгпдищоег, 

пднпснп I, II и III разреда шетвпрпгпдищоег пбразпваоа струшних щкпла, за кпје је наставним планпм и 

прпгрампм прпписана реализација прпфесипналне праксе према индивидуалнпм плану реализације пве 

праксе за свакпг ушеника, заврщава се најкасније у петак, 6. августа 2021. гпдине. 

У тпку щкплске гпдине ушеници имају зимски, прплећни и летои распуст.Зимски распуст има два дела – први 

деп ппшиое у шетвртак 31.12.2020.гпдине, заврщава се у петак 8.јануара 2021.гпдине, а други деп ппшиое у 

ппнедељак, 1. фебруара 2021. гпдине, а заврщава се у петак, 12. фебруара 2021. гпдине. 

Прплећни распуст ппшиое у петак, 30.априла 2021.гпдине, а заврщава се у утпрак, 4. маја 2021. гпдине. 

За ушенике I, II и III разреда гимназије и шетвпрпгпдищоих средоих струшних щкпла и ушенике I и II разреда 

трпгпдищоих средоих струшних щкпла, летои распуст ппшиое у ппнедељак, 21.јуна 2021.гпдине, а заврщава 

се у ппнедељак, 31. августа 2021. гпдине. 

У щкпли се празнују државни и верски празници, у складу са Закпнпм п државним и другим празницима у 

Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У щкпли се празнује раднп Дан сећаоа 

на српске жртве  у Другпм светскпм рату 21. пктпбра 2020. гпдине, Свети Сава 27. јануара 2021. гпдине, Дан 

сећаоа на жртве хплпкауста, генпцида и других жртава фащизма у Другпм светскпм рату 22. априла 

2021.гпдине, Дан ппбеде 9. маја 2021. гпдине, Видпвдан 28. јуна 2021. гпдине. Свети Сава и Видпвдан се 

празнују раднп, без пдржаваоа наставе, а Дан сећаоа на српске жртве  у  Другпм светскпм рату, Дан сећаоа 

на жртве хплпкауста, генпцида и других жртава фащизма у Другпм светскпм рату и Дан ппбеде су наставни 

дани, изузев кад падају у недељу. Петак, 8.нпвембар 2020.гпдине пбележава се кап Дан прпсветних радника. 
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КАЛЕНДАР ПБРАЗПВНП – ВАСПИТНПГ РАДАЗА ШКПЛСКУ 2020/2021. ГПДИНУ 

 

 Првппплугпдищтеппшиое1.септембра (утпрак) и траједп 29.јануара (петак) 2021. гпдине. Пд 

31.12.2020.г( шетвртак) дп 08.01.2021.г ( петак)-Државни празник и Бпжић 

 Другппплугпдищтеппшиое 17.фебруара( среда)2021. гпдине , а заврщавасе 18. јуна 

2021.гпдине (петак), а заушеникезаврщнпгразреда 28.05.2021. гпдине (петак). 

Реализација прпфесипналне праксе се заврщава 06.08.2021.г (петак). 

РАЗРЕДНИ И ПППРАВНИ ИСПИТИ 

Разредни испити за ушеникезаврщнихразреда03-04.06.2021. а пријава 02.06.2021.г 
Ппправни испити за ушеникезаврщнихразреда и разредни испити за пстале ушенике 24-25.06.2021г. а 
пријава 23.06.2021.г 

ЗАВРШНИ И МАТУРСКИ ИСПИТ  

Према упутству Министарства прпсвете РС у перипду пд 07- 18.06.2021.гпдине. 
СВЕЧАНА СЕДНИЦА Наставнишкпг већа И  ДАН ШКПЛЕ пдржаће се 11.06.2021.г  
МАТУРСКП ВЕЧЕ укпликп епидемиплпщка ситуација буде дпзвплила, пдржаће се 14.06.2021. гпдине. 
КПНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА пбавиће се према Плану уписа Министарства прпсвете РС у јуну 2021. 
 
РАСПУСТ УЧЕНИКА  

Зимски:   01.02.2021 –12.02.2021.              

Прплећни: 30.04.2021 – 04.05.2021.  

Летои:   21.06.2021.– 31.08.2021. 

ПрпславаДанаСветпгСаве – 27.01.2021.гпдине 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  

I – дп 11.09.2020.гпдине 

II –  дп 11.12.2020. гпдине 

III – дп 12.03.2021.гпдине 

IV– дп 07.05.2021.гпдине 

СЕДНИЦЕ ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА  

I – 30.08.2020.гпдине 

II – 12.и 13.11.2020.гпдине 

III – 25.и 26.01.2021.гпдине 

IV – 09.04.2021.гпдине (заврщна пдељеоа)  

V – 22-23.04.2021. гпдине (пстала пдељеоа)  

VI - 31.05.2021.гпдине (заврщна пдељеоа) 

VII –  21-22.06.2021.гпдине (пстала пдељеоа) 

САППШТЕОЕ УСПЕХА УЧЕНИКА 
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- Ппдела ђашких коижица и сведпшанстава: 

29.12.2020. гпдине 

04.06.2021. гпдине (заврщна пдељеоа) 

28.06.2021. гпдине (пстала пдељеоа) 

- Ппдела диплпма: 17.06.2021.гпдине 

ИСПИТИ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА  

Нпвембарски рпк 26-27.11.2020.г 

Јануарски рпк   25-26.02.2021. 

Априлски рпк   28-29.04.2021. 

Јунски рпк   29-30.06.2021. 

Августпвски рпк 19-20.08.2021. 

 

Такмишеоа у пвпј щкплскпј гпдини пдвијаће се према календару Министарства прпсвете, укпликп се за тп 

буду пстварили сви неппхпдни епидемиплпщки и безбеднпсни услпви. 

 

Екскурзије 

 

Екскурзије ће бити изведене акп буду ппвпљни услпви у ппгледу безбеднпсти ушеника и наставника, кап и 

епидемиплпщки услпви прпписани пд стране Кризнпг щтаба тпкпм щкплске гпдине.Према тпме ће и правци 

путпваоа бити накнаднп утврђени на седници Савета рпдитеља и Наставнишкпг већа. 

 

Излети и ппсете 

 

Прпграм излета у тпку щкплске гпдине реализује се у складу са планпвима Струшних већа кап и крпз сарадоу 

са разлишитим институцијама на нивпу нащег града, али и щире.Излети кпји се прганизују за ушенике имају 

пре свега едукативни карактер, али такпђе пмпгућавају и лишну афирмацију самих ушеника.Пни ће бити 

изведени акп буду ппвпљни услпви у ппгледу безбеднпсти ушеника и наставника, кап и епидемиплпщки 

услпви прпписани пд стране Кризнпг щтаба тпкпм щкплске гпдине.Према тпме ће и правци путпваоа бити 

накнаднп утврђени на седници Наставнишкпг већа. 
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План и прпграм друштвенп кприснпг рада 
 

Циљ друщтвенп-кприснпг рада је да васпитава ушенике да дпбрпвпљним радпм, сампсталнп и у пквиру 

друщтвенп прганизпваних активнпсти, дппринпсе ствараоу и унапређиваоу услпва живпта и рада у средини; 

да развија кпд ушеника пднпс и пдгпвпрнпст према раду и ушещћу у активнпстима у живпту друщтвене 

заједнице. 

 Друщтвенп кпристан рад пствариваће се тпкпм целе щкплске гпдине крпз разлишите активнпсти кпје 

мпгу бити усклађене са епидемиплпщким мерама кпје су прпписане за функципнисаое щкпле, а пднпсиће се 

на следеће пбласти: 

Ппдрушје рада Садржај активнпсти Нпсипци 
Време 

реализације 

Пдржаваое 
щкплскпг прпстпра 

Естетскп уређеое щкплскпг прпстпра 
Уређеое ушипница, кабинета, улаза, щкплскпг 
двприщта 
Негпваое зеленила у щкпли 

Oдељеоске старещине 
и ушеници, Ушенишки 
парламент,задужени 

наставници 

Тпкпм 
гпдине 

Услужна  
Делатнпст 

Припремаое и издаваое щкплскпг листа 
Рад у щкплскпј библиптеци 

Задужени наставници, 
ушеници, библиптекар 

Тпкпм 
гпдине 

Хуманитарне 
активнпсти 

Разне акције кпје прганизује Тим за 
хуманитарне активнпсти, Ушенишки парламент 

Задужени наставници и 
ушеници 

Тпкпм 
Гпдине 

Друщтвенп 
кприсни рад 

Друге активнпсти пп дпгпвпру рпдитеља, 
пдељеоскпг старещине и ушеника 

Пдељеоске старещине 
и ушеници 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

 

ПЛАН И ПРПГРАМ СТРУЧНИХ, РУКПВПДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТПДАВНИХ ПРГАНА 
ШКПЛЕ 

 

Прпграм и план рада Шкплскпг пдбпра 

 

Шкплски пдбпр је прган управљаоа у щкпли.Шкплски пдбпр пбавља ппслпве у пквиру свпје надлежнпсти, и 

складу са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа. 

Чланпви Шкплскпг пдбпра щкплске 2020/2021.гпдине: 

Александра Вујпвић, представник лпкалне сампуправе, председник Шкплскпг пдбпра 

Верка Михаилпвић, представник лпкалне сампуправе, 

Бисенија Кпвашевић, представник лпкалне сампуправе,  

Саоа Чпоагић, представник рпдитеља, 

Васић Мирјана, представник рпдитеља кпм је истекап мандат услед заврщетка щкплпваоа детета  

Јасмина Кпрдић, представник рпдитеља, 
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Милан Петрпнијевић, представник заппслених, заменик председника,  

Биљана Лазаревић, представник заппслених, 

Снежана Тпдпрпвић Бпгунпвић, представник заппслених. 

Активнпст/теме, садржаји 
Нпсипци 

реализације и 
сарадници 

Време 
реализације 

Кпнституисаое нпвих шланпва Шкплскпг пдбпра 

Чланпви Шкплскпг 
пдбпра, 

Директпр, 
Секретар, 

Рашунпвпђа, 
ПП служба 

 

Септембар 
Пдабир шланпва Шкплскпг пдбпра за Тимпве и Струшне активе 

Усвајаое Плана и прпграма рада Шкплскпг пдбпра за нпву щкплску 
гпдину 

Септембар, 
пктпбар 

Разматраое и усвајаое Извещтаја п раду щкпле за претхпдну 
щкплску  

Разматраое и усвајаое Извещтаја п раду директпра  

Разматраое и усвајаое Гпдищоег плана рада щкпле за нпву 
щкплску  

Усвајаое плана струшнпг усаврщаваоа за нпву щкплску 

Усвајаое акципнпг плана за щкплскп развпјнп планираое за нпву 
щкплску гпдину 

Избпр дестинација и прпграмских садржаја за ушенишке екскурзије 
за IV, III, II  и I разред – укпликп буду пстваривани 

Утврђиваое, на предлпг Савета рпдитељ, изнпс ушещћа рпдитеља 
редпвних ушеника за вищи квалитет пбразпваоа и висине трпщкпва 
щкплпваоа ванредних ушеника 

Извещтај са ушенишких екскурзија – укпликп буду пствариване 

Анализа извещтаја п успеху, дисциплини ушеника и раду щкпле на 
крају I класификаципнпг перипда Чланпви Шкплскпг 

пдбпра, 
Директпр, 
Секретар, 

Рашунпвпђа, 
ПП служба 

 

Нпвембар, 
децембар 

Предлпг финансијскпг плана за наредну  бучетску гпдину 

Разматраое материјалне ситуације щкпле и реализација 
инвестиципнпг и технишкпг пдржаваоа щкпле 

Извещтај п пппису финансијскпг и нефинансијскпг инвентара щкпле 

Разматраое извещтаја п успеху, дисциплини ушеника и раду щкпле 
на крају I пплугпдищта 

Чланпви Шкплскпг 
пдбпра, 

Директпр, 
Секретар, 

Рашунпвпђа, 
ПП служба 

Јануар, 
фебруар 

Разматраое и усвајаое финансијскпг извещтаја и заврщнпг рашуна 
щкпле 

Разматраое и усвајаое финансијскпг плана и плана јавних набавки 
за наредну щкплску гпдину 

Усвајаое Пплугпдищоег извещтаја п раду директпра у текућпј 
щкплскпј гпдини 

Анализа извещтаја п успеху и дисциплини ушеника и п раду щкпле 
на крају III класификаципнпг перипда 

Набавка ппреме, наставних средстава и пптрпщнпг материјала 
Чланпви Шкплскпг 

пдбпра, 
Директпр, 
Секретар, 
ПП служба 

Април, мај 
Инфпрмисаое Шкплскпг пдбпра п избпру агенције за извпђеое 
ушенишке екскурзије пд стране кпмисија Савета рпдитеља за I, II, III и 
IV разред – укпликп екскурзије буду реализпване 

Анализа ппстигнутпг успеха и рада ушеника на крају II пплугпдищта 
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Усвајаое Извещтаја п сампвреднпваоу рада щкпле Чланпви Шкплскпг 
пдбпра, 

Директпр, 
Секретар, 
ПП служба 

Јун Сумираое щкплске гпдине, предлпзи за унапређеое квалитета рада 
и израда плана за наредну щкплску гпдину 

Предлпг гпдищоег прпграма рада за наредну щкплску гпдину 

Извещтај п раду Шкплскпг пдбпра Чланпви Шкплскпг 
пдбпра, 

Директпр, 
Секретар, 

Август 
Разматраое материјалне ситуације щкпле, технишких и 
инвестиципних пптреба 

Укпликп епидемиплпщке прилике не буду дпзвпљавале пдржаваое седница Шкплскпг пдбпра, пне ће се 

пбављати електрпнским путем. 

 

Прпграм и план рукпвпдећих пргана 
 

Прпграм и план рада директпра шкпле 

 Директпр щкпле ће задатке прпписане Закпнпм и другим ппдзакпнским актима, статутпм, 

кплективним угпвпрпм и другим щкплским актима реализпвати крпз разлишита ппдрушја активнпсти: 

- Рукпвпђеое пбразпвнп-васпитниим прпцеспм у щкпли 

- Планираое, прганизпваое и кпнтрплу устанпве 

- Праћеое и унапређиваое рада заппслених 

- Развпј сарадое са рпдитељима/старатељима, прганима управљаоа, репрезентативим синдикатпм и 

щирпм заједницпм 

- Финансијскп-административнп управљаое радпм устанпве 

- Пбезбеђиваое закпнитпсти рада устанпве 

У пвпм прпграму рада садржаји и активнпсти из пснпвних ппдрушја рада и функција биће разрађени 

временскпм динамикпм оихпвпг пбављаоа. 

ПРПГРАМСКИ САДРЖАЈИ Време 
реализације 

Рукпвпђеое пбразпвнп-васпитниим прпцеспм у щкпли 

Предлпг структуре гпдищоег плана рада  Мај 

Прганизпваое и ушещће у изради гпдищоег прпграма рада Јун 

Припрема за усвајаое Септембар 

Израда прпграма инвестираоа и ппремаоа Јун 

План уписа ушеника у наредну щкплску гпдину Април 

Израда финансијскпг плана Децембар 

Кпнсултације пкп прпграмираоа рада других служби Август 

Пбезбеђује услпве да щкпла буде безбеднп пкружеое за све и да су ушеници 
защтићени пд насиља, злпстављаоа и дискриминације 

Тпкпм гпдине 

Кпнтрпла и регулисаое хигијенских услпва щкпле Тпкпм гпдине 

Праћеое реализације свих пблика пбразпвнп – васпитнпг рада, успеха и 
изпстајаоа  

Тпкпм гпдине 

mailto:SADR@AJI
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Прпграм сарадое са друщтвенпм срединпм Август 

Прпграм струшнпг усаврщаваоа наставника  Август 

Глпбални и пперативни план рада директпра Август 

Планираое, прганизпваое и кпнтрплу устанпве 

Расппдела задужеоа за израду нпрмативних аката Август 

Ппдела задужеоа унутар устанпве у складу са сппспбнпстима и знаоима 
шланпва кплектива 

Август 

Израда прганизаципне щеме свих пблика васпитнп – пбразпвнпг рада Август 

Утврђиваое ппделе предмета на наставнике и задужеоа у пквиру 40 - шаспвне 
радне недеље 

Август 

Прганизаципни ппслпви за ппшетак щкплске гпдине Август 

Извпд елемената из ГПР за финансираое рада щкпле Септембар 

Прганизација и расппред рада других служби Септембар 

Прганизпваое активнпсти пкп испита Пп календару 

Прганизација уписа  Јун–Август 

Пргазнизпваое и кпнтрпла административнп – финансијскпг ппслпваоа Тпкпм гпдине 

Прганизпваое, ушещће и припрема струшних и управних пргана щкпле,кпмисија 
и ппслпвних дпгпвпра 

Тпкпм гпдине 

Праћеое прпписа на кпјима се заснива рад щкпле и рукпвпђеое щкплпм Тпкпм гпдине 

Редпвнп кпнсултпваое са секретарпм, рашунпвпдствпм, другим службама и 
прганима 

Тпкпм гпдине 

Праћеое и унапређиваое рада заппслених 

Праћеое пбављаоа задужеоа пп налпгу директпра пд стране задужених 
заппслених 

Тпкпм гпдине 

Педагпщкп – инструктивна ппмпћ у прпграмираоу и припремаоу наставе Тпкпм гпдине 

Ппсете шаспвима ради ппщтег увида у наставу Тпкпм гпдине 

Рад са наставницима приправницима Тпкпм гпдине 

Сарадоа са наставницима, пдељеоским старещинама, рукпвпдипцима секција 
и прганизација  

Тпкпм гпдине 

Групни пблици инструктивнпг рада са наставницима (струшни активи, 
пдељеоска већа, наставнишкп веће) 

Тпкпм гпдине 

Сарадоа и рад са ушеницима, групама и пдељеоским заједницама Тпкпм гпдине 

Сарадоа и саветпдавни рад са рпдитељима Тпкпм гпдине 

Прганизпваое педагпщкп - инструктивнпг рада  Тпкпм гпдине 

Ппдстицаое, прганизпваое и праћеое струшнпг усаврщаваоа наставника Тпкпм гпдине 

Предлпг мера за унапређиваое рада щкпле Тпкпм гпдине 

Праћеое реализације свих пблика пбразпвнп – васпитнпг рада, успеха и 
изпстајаоа  

Тпкпм гпдине 

Развпј сарадое са рпдитељима/старатељима, прганима управљаоа, репрезентативим синдикатпм и щирпм 
заједницпм 
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Анализа глпбалних и пперативних планпва свих пблика наставе Тпкпм гпдине 

Анализа реализације гпдищоег прпграма рада Јануар – јун 

Анализа успеха на класификаципнпм перипду Класификаци. перипд 

Анализа и израда извещтаја за пптребе струшних пргана Тпкпм гпдине 

Анализе и извещтаји за пптребе педагпщких и друщтвених институција Тпкпм гпдине 

Израда нпрмативних и других дпкумената Тпкпм гпдине 

Усппставља партнерства са разлишитим институцијама пбразпваоа и 
васпитаоа и другим институцијама, на наципналнпм, регипналнпм и 
међунарпднпм нивпу 

Тпкпм гпдине 

Финансијскп-административнп управљаое радпм устанпве 

Припремаое седница струшних пргана Тпкпм гпдине 

Предузима мере за благпвременп и ефикаснп пдржаваое материјалних ресурса 
устанпве 

Тпкпм гпдине 

Пдржаваое седница ппјединих пргана и кпмисија Тпкпм гпдине 

Рад у активу директпра щкпле Тпкпм гпдине 

Рад у Заједници екпнпмских, правних, тргпвинских и угпститељских щкпла Тпкпм гпдине 

Редпвне кпнсултације са ппмпћницима, секретарпм, рашунпвпдствпм и другим 
службама 

Тпкпм гпдине 

Пбезбеђиваое закпнитпсти рада устанпве 

Сарадоа са Министарствпм прпсвете (трансферинфпрмација,финансираое, 
развпј и усаврщаваое)  

Тпкпм гпдине 

Сарадоа са друщтвеним и радним прганизацијама Тпкпм гпдине 

Сарадоа са ппщтинским службама и прганима Тпкпм гпдине 

Сарадоа са другим щкплама Тпкпм гпдине 

Иницираое прпмена и садржаја у културнпј и јавнпј делатнпсти щкпле Тпкпм гпдине 

Впђеое дпкументације п свпм раду Тпкпм гпдине 

Праћеое евиденције идпкументације наставника Тпкпм гпдине 

Ушещће у унапређиваоу щкплске евиденције и дпкументације Тпкпм гпдине 

Кпнтрпла впђеоа педагпщке дпкументације Тпкпм гпдине 

Ушещће у раду струшних актива, семинара, саветпваоа Тпкпм гпдине 

Прганизпваое кплективнпг струшнпг усаврщаваоа Тпкпм гпдине 

Праћеое струшне литературе и шаспписа Тпкпм гпдине 

 

План и прпграм рада ппмпћника директпра 

Ппмпћник директпра пбавља ппслпве из надлежнпсти директпра щкпле, за свпј рад пдгпвара директпру 

щкпле.  Тпкпм щкплске 2020/2021.гпдине реализпваће следеће активнпсти: 

Прпрамски садржаји Време реализације 

Прпграмираое 

Утврђиваое структуре гпдищоег прпграма щкпле Јун 

Израда пдређених сегмената ГПР щкпле Август 
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Прпграм и план рада ппмпћника директпра Август 

Израда расппреда рада наставника Август 

Прпграм струшнпг усаврщаваоа наставника Август 

Израда предлпга дпкументације Септембар 

План уписа ушеника за наредну щкплску гпдину Мај 

Извещтај п раду щкпле – пдређени сегменти Тпкпм гпдине 

Прганизаципни ппслпви 

Прганизација уписа и квалификаципни испити Јун, Август 

Прганизација испита (ппправни, матурски, заврщни) Јун, Август 

Утврђиваое брпја ушеника и брпја пдељеоа Септембар 

Ппстављаое прганизације рада (смене, дежурства) Септембар 

Утврђиваое брпја шаспва редпвне, дппунске и дпдатне наставе, факултативних и 
ваннаставних активнпсти 

Септембар 

Прганизпваое ппделе предмета и других активнпсти Септембар 

Кпмплетираое ппдатака за расппред шаспва Август 

Педагпщкп – инструктивни и саветпдавни рад 

Педагпщкп – инструктивни рад са наставницима Тпкпм гпдине 

Увид у планпве рада и припреме наставе Тпкпм гпдине 

Ппсета шаспвима редпвне наставе и ваннаставних активнпсти Тпкпм гпдине 

Анализа ппсећених шаспва Тпкпм гпдине 

Индивидуални и групни рад са наставницима Тпкпм гпдине 

Сарадоа са ушеницима, групама ушеника ипдељеоским заједницама Тпкпм гпдине 

Сарадоа са рпдитељима ушеника Тпкпм гпдине 

Рад у струшним прганима, активима и већима Тпкпм гпдине 

Инструкције и кпнтрпла педагпщке дпкументације – дневник рада, ваннаставних 
активнпсти 

Тпкпм гпдине 

Аналитишки рад 

Анализа пствариваоа гпдищоег плана и прпграма Класиф. перипд 

Анализа и извещтај п раду щкпле Јануар, јун 

Израда разлишитих извещтаја за пптребе щкпле Тпкпм гпдине 

Рад струшних пргана щкпле 

Наставнишкп веће Тпкпм гпдине 

Пдељеоска већа Тпкпм гпдине 

Струшни активи Тпкпм гпдине 
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Педагпщки кплегијум Тпкпм гпдине 

Културна и јавна делатнпст 

Педагпщка дпкументација и евиденција 

Израда дпкументације за праћеое реализације прпграма рада щкпле  Тпкпм гпдине 

Праћеое и евалуација 

Праћеое прганизације и реализације практишне и блпк наставе Тпкпм гпдине 

Праћеое кретаоа успеха ушеника Тпкпм гпдине 

Сарадоа са друщтвенпм срединпм и струшним институцијама 

Струшнп усаврщаваое 

Праћеое струшнпг усаврщаваоа наставника Тпкпм гпдине 

Прганизпваое струшнпг усаврщаваоа Тпкпм гпдине 

Лишнп струшнп усаврщаваое Тпкпм гпдине 

 

Оперативни план ппмпћника директпра 

- Увид у дневну прганизацију рада щкпле 

- Педагпщкп – инструктивни рад са наставницима 

- Сарадоа са наставницима, пдељеоским старещинама,рукпвпдипцима секција и прганизација  

- Сарадоа са ушеницима, групама и пдељеоским заједницама 

- Сарадоа са рпдитељима 

- Рад у струшним прганима 

- Сарадоа са струшним институцијама и друщтвенпм срединпм 

-  

Прпграмски садржаји Време 

- Утврђиваое прганизаципне щеме рада щкпле 
- Фпрмираое пдељеоа и снимаое брпјнпг стаоа ушеника 
- Прганизација седница струшних пргана 
- Рад на расппреду настванпг и ваннаставнпг рада 
- Прганизација ваннаставних активнпсти 
- Верификација глпбалних и пперативних планпва рада  наставника 
- Уппзнаваое нпвих прпписа на кпјима се заснива рад и управљаое щкплпм 

-Сарадоа са лпкалнпм заједницпм у ппгледу усвајаоа преппрука  
Ради защтите пд КПВИД 19 
-Кпнтинуиранп праћеое ппменуте ситуације и ппјашан хигијенскп-
епидемиплпщки надзпр у щкпли 

Септембар 

- Унапређиваое прганизације васпитнп – пбразпвнпг рада щкпле 
- План педагпщкп – инструктивнпг рада 
- Сарадоа са наставницима – приправницима/* 
- Ппсете шаспвима у сарадои са ПП службпм 
- Сарадоа са фпрмираним тимпвима и струшним већима 
- Прганизпваое испита ванредних ушеника 
- Сарадоа са друщтвенпм срединпм и прганизацијама 

Пктпбар 
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- Ппдрщка кппрдинатпру практишне наставе у прганизацији исте 
_Струшнп усаврщаваое и сарадоа са ЦСУ Шабац 
-Ппдстицаое ментпрства и ппдрщке приправницима 

- Праћеое реализације фпнда пдржаних шаспва  
- Сарадоа са виспкпщкплским устанпвама пд знашаја за пбразпвне    прпфиле 
нащих ушеника 
- Предлпг мера за унапређиваое васпитнп – пбразпвнпг рада у сарадои са ПП 
нслужбпм 
- Сарадоа са рпдитељима и рпдитељски састанци 
- Анализе и израда извещтаја за пптребе струшних пргана 

-Сарадоа са институцијама из пбласти културе( музеј Културни центар) 
-Сарадоа са институцијама пд знашаја за защтиту пд КПВИД 19 (ЗЗЈ ) и примена 
преппрука пд јавнпг знашаја  
-Ппдстицаое едукације ушеника и наставника ради безбеднпг бправка у щкпли 

Нпвембар 

- Праћеое рада ушеника, успеха и анализа пцеоиваоа и раде на уједнашаваоу 
критеријума у пцеоиваоу 
- Праћеое реализације фпнда сати на пплугпдищту 

-Анализа ппсећених шаспва наставницима и кпнсултације 
-  Праћеое реализације струшнпг усаврщаваоа наставника и прганизпваое 
струшнпг усаврщаваоа 

- ушещће у раду струшних већа и тимпва у щкпли 
-Пснаживаое пдељеоских заједница у ппгледу усвајаоа нпвих пблика ппнащаоа 
у услпвима защтите пд КПВИД 19 (развијаое хигијенских и спцијалних навика кпд 
ушеника) 
-Израде извещтаја за екстерне пптребе 

Децембар 

- Извещтај п раду щкпле за првп пплугпдищте 
- Ппстављаое прганизације рада у другпм пплугпдищту 
- Кпнтрпла впђеоа педагпщке дпкументације 
- Израда пптребних анализа и извещтаја 
- Пбезбеђиваое претплате на шаспписе и листпве 
- Припреме за испите ванредних ушеника 
-Ппсете финансијским институцијама пд знашаја за пбразпвне прпфиле у нащпј 
щкпли 

Јануар 

- Педагпщкп – инструктивни рад у сарадои са ПП службпм  
- Унапређиваое прганизације дежурства у щкпли 
- Сарадоа са ушеницима, пдељеоским заједницама и рпдитељима 
- Припрема и прганизација такмишеоа ушеника 
- Праћеое и прганизација блпк наставе у сарадои са кппрдинатпрпм  

- Мере за ппдстицаое ппбпљщаоа квалитета наставе 
-Сарадоа са институцијама лпкалне заједнице у смислу сарадое у пбласти: 
културне делатнпсти, и пснаживаоа ђашкпг парламента) 
-   Сарадоа са рпдитељима и рад на пснаживаоу оихпве улпге 

Фебруар 

- Анализа рада струшних пргана и тимпва са ппсебним акцентпм на превенцији 
свих пбласти насиља и едукација ушеника 
- Анализа реализације фпнда сати 
- Анализа успеха ушеника и изпстајаоа и мере за ппстизаое бпљег успеха нащих 
ушеника у свим пбластима ( Сппрт, уметнпст, такмишеоа) 

-Сарадоа са хуманитарним прганизацијама и прганизпваое трибина и 

заједнишких акција) 
- Рад са ушеницима и мере за ппбпљщаое оихпвпг бправка у щкпли и 
ппдстицаое разлишитих трибина 
- Прганизпваое ппсета и, презентација предеставника успещних привредних 

Март 
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друщтава и интеракција са нащим ушеницима) 

-Текући извещтаји и службена кпресппнденција са инцтитуцијама пд знашаја за 
щкплу 
-Сарадоа са кппрдинатпрпм практишне наставе и ппрдщка у реализацији исте 

-Анализе успещнпсти прганизпваоа блпк наставе и мере за унапређеое исте 
-Ппсете шаспвима, ментпрствп, 
-Анализа рада Тимпва щкпле и присуствп састанцима истих 

- Припрема и прганизација испита за ванредне ушенике 
- Припреме за пбележаваое Дана щкпле 
- Прганизација щкплских такмишеоа и праћеое ппстигнућа на истим 
- Праћеое реализације практишне наставе у другпм пплугпдищту 
- Припреме за заврщетак наставе у разреднп - шаспвнпм систему 

-Припреме за матуру 
-Сарадоа са виспкпщкплским институцијама и прганизпваое презентација 

-Сарадоа са струшним већима и анализе ( рещаваое пптещкпћа ) 
-Сарадоа са лпкалнпм заједницпм и праћеое смерница и преппрука у јашаоу 
мера за пдбрану пд КПВИД 19 

Април 

- Припреме за упис ушеника за наредну щкплску гпдину 
- Матурски и заврщни испит (припрема, теме, кпнсултације) 
- Фпрмираое кпмисија за матурски и заврщни испит 
- Утврђиваое структуре и кпнцепције ГПР 
- Инструкције и кпнтрпла впђеоа педагпщке дпкументације 

- Анализа реализпване блпк наставе у сарадои са кппрдинатпрпм и мере за 
ппбпљщаое исте 
-Сарадоа са Тимпвима и ПП службпм 
-Ппсете шаспвима и ментпрствп 

Мај 

- Прганизација уписа и класификаципних испита 
- Праћеое реализације фпнда сати редпвне наставе и ваннаставних активнпсти 
- Анализа успеха ушеника и изпстајаоа на крају другпг пплугпдищта 
- Извещтај п раду щкпле на крају наставне гпдине 
- Прганизација испита( разредних и ппправних) 
- Прганизација активнпсти на уређеоу щкпле 

- Сарадоа са медијима у смислу презентације щкпле 
- Припреме за израду пдређених сегмената ГПР щкпле 

Јун 

- Припрема и прганизација седница струшних пргана 
- Прганизација ппправних испита 
- Прганизација уписа нпвих ушеника 
- Извещтај п раду щкпле на крају щкплске гпдине 
- Материјалне припреме за ппшетак щкплске гпдине 
- Утврђиваое прганизаципне щеме рада щкпле  
- Пдређиваое пдељеоских старещина 
- Ппдела задужеоа наставницима у тпку 40 - шаспвне  радне недеље 
- Прганизација и израда расппреда шаспва 
- Прганизаципни ппслпви за ппшетак щкплске гпдине 
- Фпрмираое пдељеоа и утврђиваое брпјнпг стаоа ушеника 

Август 
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Прпграм и планрада кппрдинатпра практичне, блпк наставе, прпфесипналне  праксе 
 

Садржај 

Време 

реализације 

 

Сарадници у раду 
Начин праћеоа 

реализације 

* Припрема, израда и прикупљаое 

глпбанпг и пперативних планпва за 

практичну наставу свих пбразпвних 

прпфила у шкпли, привредн 

*Праћеое актуелне епидемиплпшке 

ситуације и ппступаое у складу са 

опм 

Септембар 

Прпфеспри практишне наст. 

Кпрдинатпр практишне наст. 

Директпр 

Ппмпћник директпра 

Струшни сарадници 

Глпбални и 

пперативни план 

* Усппстављаое сарадое са 

привредним друштвима, 

институцијама и устанпвама ради 

реализације практичне наставе у 

шкплскпј 2020/2021. Гпдини пнима 

кпји испуоавају преппруке 

епидемиплпшке и здравствене 

Сарадници из привредних 

пбјеката и устанпва 

Кпрдинатпр практ. наст. 

Прпфеспри практ. наст.  

Секретар 

Ппмпћник директпра 

Директпр 

Извещтај  

* Упућиваое захтева привредним 

друштвима, институцијама и 

устанпвама  ради пбезбеђиваоа 

места за практичну наставу ученика 

тргпвинске и угпститељске струке 

Сарадници из привредних 

пбјеката и устанпва 

Кпрдинатпр практ. наст. 

Прпфеспри практ. наст.  

Захтев за пбављаое 

праксе 

* Припремаое и закључиваое 

Угпвпра п пствариваоу практичне  

наставе ученика тргпвинске, 

угпститељске  струке 

Секретар 

Директпр 

Сарадници из привр. Пбјек. 

Кпрдинатпр практ. наст. 

Прпфеспри практ. наст.  

Угпвпри 

* Спрпвпђеое тепријске и практичне 

пбуке из безбеднпсти и здравља на 

раду са ученицима ппсебнп у 

услпвима КПВИД 19  

Прпфеспри практишне 

наставе 

Референт прптив ппжарне 

защтите 

Тестпви 

Извещтаји 

* Утврђиваое правила ппнашаоа, 

права и пбавезе ученика на 

практичнпј настави  и уппзнаваое 

учeника,кпји иду на практичну 

наставу, са истим. 

Кпрдинатпр практ.наставе  

Прпф. практишне наст.  

Секретар  

Ппмпћник директпра 

Састанак  

Извещтај 
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Директпр 

* Впђеое евиденције угпвпра, 

захтева и спискпва привредних  

друштава 

Кпрдинатпр практ. наст. 

Прпфеспри практ. наст.  

 

Угпвпри 

Спискпви 

Захтеви 

* Расппређиваое ученика у 

привредна друштва кпја испуоавају 

епидемиплпшке услпве 

Прпфеспри практишне наст. 
Пперативни пл. 

Спискпви ушеника 

* Пбилазак  ученика на практичнпј 

настави у привредним друштвима 

Прпфеспри практишне наст. 

Кпрдинатпр практишне 

наставе  

Пперативни пл. 

Спискпви ушен. 

Извещтај 

* Ппмагати и кпнтрплисати рад 

наставника задужених за практичну 

наставу ученика тргпвинске и 

угпститељске струке 

Кпрдинатпр практ. наст. 

Прпфеспри практ. наст.  

Струшни сарадници 

Ппмпћник директпра 

Директпр 

Састанци  

Извещтаји 

Упућиваое ученика за издаваое 

санитарне коижице 

Кпрдинатпр практ. наст. 

Прпфеспри практ. наст.  

Ппмпћник директпра 

Директпр 

Састанак актива 

Извещтаји 

 

Праћеое и кппрдинација активнпсти 

културних манифестација са 

лпкалнпм сампуправпм 

Кпрдинатпр практ. наст. 

Прпфеспри практ. наст.  

Ппмпћник директпра 

Директпр 

Пперативни планпви 

за практишну наставу 

у блпку 

* Прикупљаое пперативних планпва 

за праксу свих пбразпвних прпфила 

у шкпли, привредним друштвима и 

устанпвама 

 

Пктпбар 

Кпрдинатпр практ. наст. 

Прпфеспри практ. наст.  

Ппмпћник директпра 

Директпр 

Струшни сарадници 

 

Састанак Извещтаји 

 

* Ппмагати и кпнтрплисати рад 

наставника задужених за практичну 

наставу ученика тргпвинске и 

угпститељске струке 

 

Кпрдинатпр практишне 

наставе 

Директпр 

Састанак 

Дпгпвпр 

Извещтај 

 Прпфеспри практишне Извещтај 
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* Ппмпћ приликпм реализације 

стручне праксе 

*Праћеое здравствених преппрука и 

у складу са тим сарадоа са 

релевантним институцијама 

наставе; 

Пдељенске старещине; 

Директпр; 

Ппмпћник директпра; 

Секретар. 

* Прегледаое  коига евиденција  у 

пдељеоима у кпјима се реализује 

практична и блпк настава (анализа и 

кпрекција) 

 Списак 

Дпстава списка дечака за увпђеое у 

впјну евиденцију Впјнпм пдсеку 

Шабац 

Кпрдинатпр практ. наст. 

 
 

* Прикупљаое пперативних планпва 

за праксу свих пбразпвних прпфила 

прпфила у шкпли, привредним 

друштвима и устанпвама 

 

Нпвембар 

Кпрдинатпр практ. наст. 

Прпфеспри практ. наст.  

Директпр 

Струшни сарадници 

Пперативни планпви 

за практишну наставу 

у блпку 

* Извршити све припреме за 

пбављаое практичне  наставе 

ученика екпнпмске и правне струке, 

финансијских и ппслпвних 

администратпра и кпмерцијалиста 

(блпк настава за четврти степен) 

Кпрдинатпр практишне 

наставе 
Састанак актива 

* Пбилазак привредних друштава у 

кпјима се пбавља практична 

настава, пднпснп блпк настава у 

кабинетима за случај да се пдвија у 

шкпли 

 

Кпрдинатпр практ. наст. 

Прпф. тепријске и практ. 

наставе  

Струшни сарадници,  

Директпр 

Планпви 

* Пбилазак часпва практичне 

наставе у шкпли (угпститељске 

струке) 

Струшни сарадници,  

Ппмпћник директпра 

Директпр 

Извещтаји  

Планпви 

* Прегледаое коига евиденција  у 

пдељеоима у кпјима се реализује 

практична и блпк настава 

 Извещтај 

* Прикупљаое пперативних планпва 

за праксу свих пбразпвних прпфила 

прпфила у шкпли, привредним 

друштвима и устанпвама 

Децембар 

Кпрдинатпр практ. наст. 

Прпфеспри практ. наст.  

Директпр 

Пперативни планпви 

за практишну наставу 

у блпку 
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 Струшни сарадници 

* Анализа пбављаоа блпк наставе у  

привредним друштвима и у 

шкплским кабинетима,  

 

Кпрдинатпр практишне 

наставе,  

Директпр 

Састанак актива 

 

* Анализирати прпграме и планпве 

рада наставника практичне наставе 

ученика екпнпмске и правне струке, 

финансијских и ппслпвних 

администратпра и кпмерцијалиста 

 

 

Кпрдинатпр практ. наст. 

Прпф. тепријске и практ. 

наст. 

Директпр 

Ппмпћник директпра 

Струшни сарадници 

 

Састанак 

Извещтаји  

Планпви 

 

* Извршити анализу пдвијаоа 

практичне наставе у првпм 

пплугпдишту 

Кпрдинатпр практ. наст. 

Прпфеспри  

тепријске и практ. наст. 

Директпр 

Ппмпћник директпра 

Састанак 

Извещтаји  

 

* Предлпг реализације практичне и 

блпк наставе у  II пплугпдишту 

шкплске 2020/2021. гпдине за 

пбразпвне прпфиле: тргпвац; 

екпнпмски техничар;ппслпвни 

администратпр; финансијски 

администратпр; правни техничар;  

Чланпви актива 

Струшни сарадници 

Секретар 

Директпр 

Ппмпћник директпра 

Табеларни план 

реализације 

практишне наставе 

* Израда извештаја п реализацији 

практичне и блпк наставе у првпм 

пплугпдишту 2020/2021.гпдине  

Израда извештаја п раду 

прганизатпра наставе у првпм 

пплугпдишту 2020/2021.гпдине  

Кпрдинатпр практишне 

наставе  

Прпфеспри практишне наст.  

Директпр 

Састанак актива 

Извещтаји 

Пппис пснпвних средстава 
Кпмисија за пппис пснпвних 

средстава 

Припрема  

дпкументације за 

пппис 

Припрема ПС за 

пппис 

Израда елабпрат 

а(детаљан извещтај п 

изврщенпм пппису и 
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стаоу ПС) 

* Припреме за такмичеоа из 

угпститељске струке укпликп 

епидем. Ситуација буде дпзвплила 

*Анализа пстварених резултата 

практичне наставе и израда 

смерница 

*Праћеое  и имплементација 

преппрука струке у вези практичне 

наставе 

 

 

Прпфеспри практишне наст. 

Кпрдинатпр практишне наст. 

Директпр 

Ппмпћник директпра 

Струшни сарадници 

састанак актива УС 

* Извршити све припреме за 

пбављаое практичне  наставе 

ученика екпнпмске и правне   струке 

Јануар 

Прпфеспри практишне наст,  

кпрдинатпр практишне 

наставе 

Састанак актива 

* Ппсете часпвима угпститељске 

струке у шкпли  

Кпрдинатпр практишне 

наставе,  

Директпр 

Наставнишкп веће 

Сарадоа са санитарнпм 

инспекцијпм у вези санитарних 

коижица за ученике на пракси 

 забелещке 

* Сарадоа са лпкалнпм заједницпм, 

и другим институцијама, праћеое 

смерница и преппрука струке 

*Едукација ученика у ппгледу 

ппнашаоа и нпшеоа маски у 

кабинетима 

 

 

Фебруар 

Прпфеспри практ. наставе 

Кпрдинатпр практ. наставе  

Директпр 

Ппмпћник директпра 

Струшни сарадници 

план 

 

* Извршити све припреме за 

пбављаое практичне  наставе 

ученика екпнпмске и правне   струке 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст. 
Састанак актива 

* Прганизпваое ппсета пд значаја за 

струку ( сајмпви , излпжбе) 

Кпридинатпр и прпф. 

практишне наст;  

Пдељенске старещине; 

Секретар; 

Директпр,  

Састанак 

Извещтај 

* Учешће у раду стручних већа и 

мере за ппбпљшаое практичне 

наставе 

Кпрдинатпр практ. наставе 

Струшни сарадници 
састанци 



 

 

 

42 

Ппмпћник директпра 

Директпр 

* Прикупљаое пперативних планпва 

за праксу свих пбразпвних прпфила 

прпфила у шкпли, привредним 

друштвима и устанпвама 

*Сарадоа са ЗЗЈ, санитарнпм 

инспекцијпм идр.устанпвама 

 

Март 

Прпфеспри практ.наставе 

Кпрдинатпр практ. наставе  

Директпр 

Струшни сарадници 

Пперативни планпви 

за практишну наставу 

у блпку 

 

* Впдити евиденцију угпвпра и 

предузећа 

Кпрдинатпр практ. наст. 

Прпфеспри практ. наст. 
евиденција 

* Расппредити ученике у привредна 

друштва 

Прпфеспри практишне 

наставе 
Пперативни план 

* Пбићи ученике на практичнпј 

настави у привредним друштвима 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст. 

Пперативни пл. 

Извещтај 

* Ппмагати и кпнтрплисати рад 

наставника задужених за практичну 

наставу ученика 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст. 

Састанак 

Извещтај 

* Старати се п правилнпм извпђеоу 

практичне наставе и птклаоаое 

узрпка за оенп нередпвнп 

извпђеое 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст. 
Пперативни план 

* Прикупљаое пперативних планпва 

за праксу свих пбразпвних прпфила 

прпфила у шкпли, привредним 

друштвима и устанпвама 

 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст.Директпр 

Струшни сарадници 

Пперативни пл. за 

практишну наставу у 

блпку 

 

 

Ппсета и пбилазак нпвих 

привредних друштава и институција 

пд значаја за правилнп извпђеое 

практичне наставе 

Април 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст. 

Извещтаји 

Спискпви  

Угпвпри 

* Расппредити ученике у привредне 

пбјекте укпликп тп буду дпзвплили 

епидемиплпшки услпви 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст. 

Пперативни пл. 

Спискпви 

привр.друщтава и 

ушеника 

Угпвпри 

* Пбићи ученике на практичнпј 

настави у предузећима 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст. 
Пперативни план 
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* Ппмагати и кпнтрплисати рад 

наставника задужених за практичну 

наставу ученика 

Кпрдинатпр практишне 

наставе,  

Директпр 

Састанци 

Извещтаји 

* Старати се п правилнпм извпђеоу 

практичне наставе и птклаоаое 

узрпка за оенп нередпвнп 

извпђеое 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст. 

Састанци 

Извещтаји 

* Пбилазак часпва практичне 

наставе у шкпли 
 Извещтаји 

Прганизпваое припреме за 

учествпваое на Сајму виртуелних 

предузећа  

Предметни наставници 

Предузетнищтва и Пбуке у 

ВП 

Израда нацрта, щема 

и прпјеката  везаних 

за наступ на Сајму ВП 

* Прикупљаое пперативних планпва 

за праксу свих пбразпвних прпфила 

прпфила у шкпли, привредним 

друштвима и устанпвама 

Мај 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст. 

Директпр 

Струшни сарадници 

Извещтаји 

Спискпви  

Угпвпри 

* Израда анкета за ученике п успеху 

и значају практичне наставе, 

ппгптпву п пнпј кпја је изведена ван 

шкпле 

* Израда анкета за ученике кпји су 

практ.наставу спрпвпдили у 

шкплским кабинетима 

*Сарадоа са санитарнпм 

инспекцијпм 

Кпрдинатпр практишне 

наставе 
 

* Расппредити ученике у привредне 

пбјекте и прганизације и шкплске 

кабинете –бирпе за учеое 

 

Прпфеспри практишне 

наставе 
Пперативни план 

* Пбићи ученике на практичнпј 

настави у предузећима 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст.  

Пперативни пл. 

Извещтај 

* Ппмагати и кпнтрплисати рад 

наставника задужених за практичну 

наставу ученика 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практ. наст.  

Директпр 

Састанци 

Извещтаји 

* Старати се п правилнпм извпђеоу 

практичне наставе и птклаоаоу 

узрпка за оенп нередпвнп 

извпђеое 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст. 
Пперативни план 

Учествпваое на Сајму виртуелних 

предузећа 
  

* Прикупљаое пперативних планпва Јун Кпридинатпр и прпфеспри Пперативни планпви 
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за праксу свих пбразпвних прпфила 

прпфила у шкпли, привредним 

друштвима и устанпвама 

практишне наст.Директпр 

Струшни сарадници 

за практишну наставу 

у блпку 

 

 

* Впдити евиденцију угпвпра и 

предузећа 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст. 

Извещтаји 

Спискпви  

Угпвпри 

* Расппредити ученике у привредна 

друштва и прганизације 

 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст. 
Пперативни план 

* Пбићи ученике на практичнпј 

настави у предузећима 

Прпфеспри практишне 

наставе 
Пперативни план 

* Ппмагати и кпнтрплисати рад 

наставника задужених за практичну 

наставу ученика тргпвинске и 

угпститељске струке 

Кпрдинатпр практишне 

наставе 

Директпр 

Састанци  

Извещтаји 

* Старати се п правилнпм извпђеоу 

практичне наставе и птклаоаое 

узрпка за оенп нередпвнп 

извпђеое 

Прпфеспри практишне 

наставе 
Пперативни план 

* Извршити анализу пдвијаоа 

практичне наставе у 

другпмпплугпдишту 

Кпрдинатпр практ. наст,  

прпфеспри тепријске и 

практишне наставе,  

Директпр 

Ппмпћник директпра 

Састанак 

Извещтаји  

 

* Израда извештаја п реализацији 

практичне наставе у текућпј 

шкплскпј гпдини 

 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практ. наст. 

Директпр 

Састанак актива 

Извещтаји 

 Прганизација феријалне 

праксе(расппређиваое ученика, 

склапаое угпвпра и упућиваое 

ученика  на праксу) 

Кпрдинатпр практ. наст,  

Прпфеспри феријалне праксе 

Угпвпри и упути за 

пбављаое феријалне 

праксе 

Прпграм рада на 

феријалнпј пракси 

Праћеое реализације феријалне 

праксе и пбилазак ученика, 

кппрдинација са ментприма 

Јул 
Кпрдинатпр практ. наст,  

Прпфеспри феријалне праксе 
Извещтаји 

* Извршити припрему ппдатака за 

Гпдишои прпграм рада шкпле п 

прганизацији и реализацији 

Август 
Чланпви актива 

Струшни сарадници 

Извещтај 

Састанак 
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практичне,блпк наставе и 

прпфесипналне праксе у шкплскпј 

2020/2021. 

Секретар 

Директпр 

Гпдищои план  

Шкплски прпг. 

* Извршити све припреме за 

пбављаое практичне  наставе свих 

пбразпвних прпфила у шкпли, 

привредним друштвима и 

устанпвама 

Кпридинатпр и прпфеспри 

практишне наст.Секретар 

Директпр 

Састанак струшних 

већа 

Записници 

* Припрема, израда и прикупљаое 

глпбанпг и пперативних планпва за 

праксу свих пбразпвних прпфила 

прпфила у шкпли, привредним 

друштвима и устанпвама 

Прпфеспри практ.наст. 

Кпридинатпр практишне 

наст.Директпр 

Струшни сарадници 

Пперативни план 

 

* Анализирати прпграме и планпве 

рада наставника практичне наставе 

 

Прпфеспри практишне 

наставе 

Струшни сарадници 

Састанак струшних 

већа 

Записници 

* Предлпг реализације практичне и 

блпк наставе у првпм пплугпдишту 

шкплске 2020/2021. гпдине за 

пбразпвне прпфиле: тргпвац; 

екпнпмски техничар;ппслпвни 

администратпр; финансијски 

администратпр; правни техничар;  

Чланпви актива 

Струшни сарадници 

Секретар 

Директпр 

Табеларни план 

реализације 

практишне наставе 

* Пстварити сарадоу са 

предузећима ради пбезбеђиваоа 

места за практичну наставу ученика 

тргпвинске и угпститељске струке  

Сарадници из прпвредних 

пбјеката и устанпва 

Усмени,  Телефпнски 

разгпвпр  

Писана 

кпресппнденција 

* Припремити кабинете и шкплску 

радипницу за пбављаое практичне 

наставе у шкпли 

Прпфеспри практ. наставе 

Кприднатпр практ. наст.  

Директпр 

Ппмпћник директпра 

Извещтај 

 

Прпграм и план рада стручних већа 

Прпграм и план Наставничкпг већа 

 

Наставнишкп веће кап највищи прган щкпле реализује следеће задатке и активнпсти: 

- Прганизпваое пбразпвнп – васпитнпг рада и праћеое пствариваоа наставнпг плана и прпграма 

- Утврђиваое резултата рада настваника 

- Праћеое и утврђиваое резултата рада ушеника и оихпвих заједница 

- Предузимаое мера за јединствен и усклађен рад свих ушесника у прпцесу пбразпваоа и васпитаоа 
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- Рещаваое питаоа за унапређиваое пбразпвнп – васпитнпг прпцеса 

Садржај прпграма Време реализације Нпсипци 

Ушещће у планираоу и прпграмираоу васпитнп пбразпвнпг рада 

Припреме за израду гпдищоег прпграма Јун Тим 

Разматраое Прпграма рада щкпле Септембар Настав. веће 

Утврђиваое пснпвних елемената за израду плана рада 
наставника 

Август 
Наставнишкп 

веће 

Израда прпграма и плана рада Наставнишкпг већа Август Тим 

Прганизација пбразпвнп-васпитнпг рада 

Реализација плана уписа и фпрмираое пдељеоа Август Тим 

Рпдела предмета на наставнике и пдређиваое 
пдељенских старещина 

Август Директпр 

Усвајаое расппреда шаспва Август 
Наставнишкп 

Веће 

Усвајаое учбеника кпји ће се кпристити тпкпм нпве 
щкплске гпдине 

Август Струшна већа 

Рещаваое кадрпвских питаоа Август Директпр 

Прганизација практишне наставе Септембар Ппмпћник директпра 

Прганизпваое свих врста испита Тпкпм гпдине 
Ппмпћник директпра, 

директпр 

Утврђиваое дпдатне, дппунске наставе и ваннаставних 
пблика рада 

Септембар Струшна већа, директпр 

Прганизпваое излета, ппсета, екскурзија Тпкпм гпдине Струшна већа 

Прганизпваое дежурстава наставника и ушеника Тпкпм гпдине Ппмпћник директпра 

Прганизпваое струшнпгусаврщаваоа 

Уппзнаваое нпвијих тепријских и практишних сазнаваоа 
из пбласти пбразпваоа и васпитаоа 

Тпкпм гпдине 
Директпр, 
педагпг, 
психплпг 

Дидактишкп – метпдишкп усаврщаваое Тпкпм гпдине Активи 

Педагпщкп – психплпщкп усаврщаваое Тпкпм гпдине 
Педагпг, психплпг, сппљни 

сарадници 

Ппкретаое иницијативе заунапређиваое  пбразпвнп-васпитнпг рада 

Иницираое примене разнпврсних метпда и пблика 
рада 

Тпкпм гпдине Директпр,педагпг, психплпг 

Залагаое за дпследније кприщћеое ппстпјећих 
наставних средстава 

Тпкпм гпдине Директпр,педагпг, психплпг 

Аналитишкп – истраживашки рад у дпмену ппбпљщаоа 
успеха, предупређиваоа изпстајаоа, псипаоа ушеника 

Тпкпм гпдине 
Педагпг, психплпг, Тим за 

сампвреднпваое 

Праћеое реализације планаи прпграма и гпдищоегпрпграма рада 

Праћеое реализације свих видпва рада Тпкпм гпдине Пдељенска већа 

Анализа успеха, дисциплине и изпстајаоа 
Класификаципни 

перипд 
Педагпг, психплпг 

Анализа резултата предузетих испитиваоа и 
истраживаоа 

Тпкпм гпдине Педагпг, психплпг 

Праћеое реализације прпграма  Тпкпм гпдине Педагпг, психплпг, директпр 

Изрицаое васпитнп – дисциплинских мера ушеницима Тпкпм гпдине 
Пдељенскп веће, 
наставнишкп веће 

Награђиваое и ппхваљиваое ушеника Тпкпм гпдине Наставнишкп веће 
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План рада Наставнишкпг већа 

 

Прпграмски садржаји Време 

- Разматраое гпдищоег Прпграма рада щкпле и псталих релевантних дпкумената 
- Усвајаое расппреда шаспва 
- Пдређиваое расппреда смена и ритма рада 
- Планираое дпдатне, дппунске наставе и ваннаставних активнпсти 
- Прганизација практишне и блпк наставе 
- Прганизпваое дежурства наставника 
- Припреме за екскурзију укпликп буде пдпбрена оихпва реализација 
- Пдређиваое кпмисија и испитиваша за ванредне ушенике у првпм испитнпм рпку 

Септембар 

- Прганизација ппщте струшнпг усаврщаваоа наставника 
- Рад друщтвених и слпбпдних активнпсти ушеника 
- Ппкретаое иницијативе за унапређиваое пбразпвнп – васпитнпг рада 

Пктпбар 

- Анализа успеха, дисциплине и изпстајаоа ушеника 
- Предлпг мера за унапређиваое пбразпвнп – васпитнпг рада 
- Разматраое прпграма стимулативних и мптиваципних мера за ушенике 
- Културна и јавна делатнпст щкпле 
- Пснпвни принципи и критеријуми пцеоиваоа 
- Анализа успеха ванредних ушеника у пктпбарскпм испитнпм рпку 

Нпвембар 

- Праћеое реализације свих видпва пбразпвнп – васпитнпг рада 
- Анализа успеха, дисциплине и изпстајаоа ушеника 
- Награђиваое и ппхваљиваое ушеника 
- Изрицаое васпитнп – дисциплинских мера 
- Струшнп усаврщаваое наставника 

Децембар 

- Анализа пбразпвнп – васпитнпг рада у првпм пплугпдищту 
- Културна и јавна делатнпст щкпле прпслава Дана Светпг Саве 
- Пдређиваое испитиваша и шланпва кпмисије за испите ванреднихушеника 
уиспитнпм рпку 

Јануар 

- Сарадоа са другим щкплама и устанпвама 
- План ушещћа ушеника на смптрама и такмишеоима 
- Ппкретаое иницијативе за унапређиваое пбразпвнп – васпитнпг рада 

Фебруар 

- Културна и јавна делатнпст – усвајаое прпграмске кпнцепцијепбележаваоа Дана 
Шкпле 
- Пдређиваое испитиваша и шланпва кпмисија за испите ванредних ушеника у 
испитнпм рпку 

Март 

- Праћеое реализације свих видпва пбразпвнп – васпитнпг рада 
- Анализа успеха, дисциплине и изпстајаое ушеника 
- Предлпг мера за унапређиваое пбразпвнп – васпитнпг рада 
- Изрицаое васпитнп – дисциплинских мера ушеницима 
- Резултати испита ванредних ушеника у априлскпм испитнпм рпку 
- Прганизација екскурзија, укпликп се пдпбри реализација истих 
- Разматраое предлпга плана уписа ушеника за наредну щкплску гпдину 

Април 

- Прганизација блпк наставе из струке 
- Прганизација излета и екскурзија ушеника пд стране струшних актива 
- Ппхваљиваое и награђиваое ушеника 
- Утврђиваое календара ппслпва и радних задатака за перипд мај – јун 
- Припрема за израду гпдищоег извещтаја п раду щкпле 
- Пдређиваое кпмисија за матурски и заврщни испит редпвних и ванредних 
ушеника 

Мај 
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- Праћеое реализације свих видпва пбразпвнп – васпитнпг рада 
- Дпнпщеое пдлуке п ппхваљиваоу и награђиваоу ушеника 
- Дпнпщеое пдлуке п дпдели диплпма “Вук Карачић” и других специјалних 
диплпма 
- Анализа резултата рада на крају наставне гпдине 
- Пдређиваое испитиваша и кпмисија за испите ванредних ушеника у јунскпм 
испитнпм рпку 
- Упис ушеника – фпрмираое уписних кпмисија 
- Ппдела пдељеоа и предмета на наставнике за наредну щкплску гпдину 
- Утврђиваое кадрпвских пптреба и вищкпва 
- Именпваое струшних кпмисија 
- Прганизација испита ушеника 

Јун/јул 

- Прганизпваое ппправних испита 
- Пдређиваое испитиваша и кпмисија за испите ванредних ушеника 
- Избпр разредних старещина 
- Уппзнаваое са идејнпм скицпм за гпдищое прпграмираое и планираое рада 
- Разматраое гпдищоег извещтаја п раду щкпле 
- Прганизаципне припреме за ппшетак нпве щкплске гпдине 

Август 

Укпликп епидемиплпщки услпви не буду дпзвпљавали пдржаваое седница Наставнишкпг већа, пна ће бити 

пдржана пнлајн путем, или пфпрмљаваое група кпје ће бити у складу са предвиђеним брпјем пкупљених 

заппслених. 

 

 

 

Прпграм и план рада Одељеоских већа 

 Пдељеоска већа кап струшни прган щкпле кпји је пдгпвпран за реализацију пбразпвнп – васпитних 

задатака пдељеоа пдређених разреда реализује следеће задатке и активнпсти: 

- Прганизација и прађеое наставнпг плана и прпграма 

- Анализа пствариваоа циља и задатака пбразпваоа 

- Утврђиваое резултата рада ушеника и оихпвих заједница 

- Предузимаое мера за јединствен и усклађен рад свих ушесника у прпцесу пбразпваоа и васпитаоа 

- Рещаваое других питаоа ради унапређиваоа пбразпвнп – васпитнпг рада 

- Планираое, прпграмираое, пствариваое и праћеое пствариваоа плана и прпграма 

Садржаји прпграма 
Време 

реализације 
Нпсипци 

Ушещће у планираоу и прпграмираоу васпитнп пбразпвнпг рада 

Израда предлпга гпдищоег плана и прпграма рада пдељенскпг већа Август Кпмисија 

Усвајаое планпва рада пдељенскпг старещине, пдељенске заједнице 
и плана и прпграма културних, уметнишких и друщтвених активнпсти 

Септембар Пдељеоска већа 

Усвајаое расппреда писмених задатака Септембар 
Пдељеоска 

већа 

План и прпграм екскурзија и предлагаое прпграма Март Пдељеоска већа 

Прганизација пбразпвнп – васпитнпг рада 

Утврђиваое брпјнпг стаоа ушеника пп пдељеоима Септембар, тпкпм Пдељеоска већа 
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Идентификпваое и прганизација дпдатне и дппунске 
наставе/предлпга за израду ИПП-а 

щкплске гпдине 
Пдељеоска већа 

Прганизација друщтвених и слпбпдних активнпсти ушеника и 
укљушиваое ушеника у разлишите секције и ваннаставне активнпсти 

Пдељеоска већа 

Прганизација друщтвенп кприснпг рада за ђаке са нижим владаоем Септембар Пдељеоска већа 

Прганизација практишне и блпк наставе Септембар Пдељеоска већа 

Прганизпваое струшнпг  усаврщаваоа праћеое реализације плана и прпграма и гпдищоег прпграма рада 

Праћеое реализација свих видпва рада и наставе Тпкпм гпдине 

Пдељеоска већа 
Анализаефикаснпстипредузетих мераза ппбпљщаоеуспеха 

ивладаоа 

Накпн 
класификаципних 

перипда 

Анализа успеха, дисциплине и изпстајаоа 
Класификаципни 

перипди 

Анализа резултата предузетих испитиваоа и истраживаоа 

Тпкпм гпдине 
 

Директпр, 
педагпг, психплпг 

Чланпви 
пдељеоских већа 

Праћеое реализације прпграма васпитнпг рада 

Реализација плана ппсета и излета 

 Изрицаое васпитнп – дисциплинских мера 

 Награђиваое и ппхваљиваое ушеника 

Прганизпваое разредних и ппправних испита 

Утврђиваое резултата разредних и ппправних испита и крајоег 
успеха пдељеоа на крају щкплске гпдине 

Анализа и сарадоа са рпдитељима 

Укпликп епидемиплпщки услпви не буду дпзвпљавали пдржаваое седница Пдељеоских већа, пне ће бити 

пдржане пнлајн путем кап и претхпдне гпдине, уз ппднпщеое писанпг извещтаја пдељеоских старещина. 
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Прпграм и план рада Педагпшкпг кплегијума 
 

Педагпщки кплегијум шине представници струшних већа и актива.Оиме председава директпр, а у оегпвпм 

пдсуству, ппмпћник директпра. 

Садржаји 
Нпсипци 

реализације 
Време 

реализације 

Усвајаое плана и прпграма Педагпщкпг кплегијума за пву щкплску 
гпдину, 

Чланпви 
кплегијума 

Септембар 

Набавка материјала, наставних средстава и ппреме у щкплскпј гпдини 

Унапређиваое наставе (пбуке, семинари, струшна литература ...), 
угледни шаспви 

Расппред блпк наставе 

Планираое струшних  ппсета разлишитим институцијама у складу се 
епидемиплпщким прпписима 

Разматраое Гпдищоег извещтаја п раду щкпле и Гпдищоег плана 
рада щкпле 

Реализација шаспва у првпм класификаципнпм перипду и анализа 
успеха пп предметима Нпвембар 
Прганизација дппунске и дпдатне наставе 

Анализа квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада 

Јануар, фебруар 
Рад секција и припреме за такмишеоа укпликп се буду реализпвала 
тпкпм пве щкплске гпдине 

Набавка пптрпщнпг материјала и наставних средстава 

Реализација наставе на крају трећег класификаципнпг перипда и 
анализа успеха пп предметима Април 

Реализација Плана струшнпг усаврщаваоа 

Анализа успеха и реализација наставе на крају другпг пплугпдищта 

Јун 

Анализа стаоа ппреме и средстава и услпви рада пп кабинетима 

Извещтај п раду секција, такмишеоима и ппстигнутим резултатима у 
пквиру свакпг струшнпг већа, укпликп иста услед епидемиплпщких 
услпва буду пдржавана 

Извещтај п струшнпм усаврщаваоу наставника у тпку щкплске гпдине 

Фпнд шаспва за наредну щкплску гпдину пп предметима и 
наставницима 

Упис ушеника у први разред 
Јул 

Предлпзи ппделе шаспва за наредну щкплску гпдину 

Гпдищои извещтај п раду Педагпщкпг кплегијума 
Август 

Извещтај п раду директпра 
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Стручна већа 

 

Реализација плана и прпграма струшних већа прати се перипдишнп, на крају првпг и другпг пплугпдищта и пна 

ће бити саставни деп анализе реализације Гпдищоег плана рада кпји ће се разматрати на Наставнишкпм 

већу.Нпсипци праћеоа пствариваоа прпграма струшних већа биће председници струшних већа, ПП-служба, у 

сарадои са ппмпћникпм директпра. 

У щкпли ппстпје следећа струшна већа:  

Стручнп веће Председник 

Стручнп веће српскпг језика и коижевнпсти Бугарски Љиљана 

Стручнп веће странпг језика Маркпвић Васић Ивана 

Стручнп веће друштвених  наука Дущкунпвић Андреа 

Стручнп веће физичкпг васпитаоа Ђпкић Перица 

Стручнп веће математике Петрпвић Јелица 

Стручнп веће физике, хемије и биплпгије Савић Пља 

Стручнп веће инфпрматике Бпгданпвћ Аница 

Стручнп веће екпнпмиста и практичне 
наставе 

Рафаилпвић Сандра 

Стручнп веће правника  Симић Љубица 

Стручнп веће групе угпститељских предмета Панић Маркп 

 

Струшнп веће ради према свпјим планпвима рада.Рукпвпдипци струшних већа заједнп са психплпщкп – 

педагпщкпм службпм, директпрпм и ппмпћникпм директпра сашиоавају кпмисију за израду Гпдищоег плана 

рада щкпле, а иста кпмисија прати оегпву реализацију у тпку щкплске гпдине. 

У изради Гпдищоег плана рада ушествују сви шланпви Наставнишкпг већа – израдпм планпва свих пблика 

наставе, планпва пдељенских већа и разредних старещина, разних кпмисија и сл. 

Планпви рада наставника за све пблике наставе саставни су деп пвпг прпграма рада и пп један примерак 

налази се кпд Управе щкпле и педагпга у електрпнскпј фпрми. 

 

План и прпграм рада Стручнпг већа прпфеспра српскпг језика и коижевнпсти 

 

 Часпви струшнпг већа ће тпкпм целе щкплске гпдине сарађивати и размеоивати свпја искуства у 

настави.Првенственп ће настпјати да уједнаше захтеве у настави и критеријуме у пцеоиваоу.Пфпрмиће 

секције и пдредити кп ће их впдити и пружати струшну ппмпћ.Укљушиће се у рад струшнпг већа прпфеспра и 

наставника српскпг језика средоих щкпла у Шапцу. 

Пбавитиприпремезаппшетакщкплске гпдине; 
Ппдела шаспва на наставнике (евентуалне кпрекције у пднпсу на јун);  
Секције и друга задужеоа наставника;  
Измена у наставним прпграмима и планпвима;  
Израданпвихпрпграмазасве шетири гпдинеза трпгпдищое и шетвпрпгпдищое щкплпваое 

Август 

Усвајаоепланпварадазасверазреде 
Ппдела шаспва на наставнике 
Задужеоанаставникаупквируслпбпднихактивнпсти 
Планпви рада наставника 
Планрадаструшнпгвећа 

Септембар 
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Усвајаое расппреда щкплских писмених задатака 
Фпрмираое секција 

Запажаоа п ушеницима наппшеткунпвещкплскегпдине 
Припремаоенаставнихпланпваипрпграмаупрвпмпплугпдищту 
Прпцена нива ушенишких знаоаи индивидуалних сппспбнпсти 
Прпблем у настави 
Фпрмираое секција 
Прганизпваоедппунскенаставеидпдатненаставе 
Упптребанаставнихсредставаиевидентираое оихпвеупптребе 
Струшнп усаврщаваое 

Пктпбар 

Припремаоенаставниказаредпвну, дпдатнуидппунскунаставу и псталеслпбпднеактивнпсти 
Дпгпвпррадиуједнашаваоа критеријумапцеоиваоа 
Анализарадаупрвпмтрпмесешју 
Пствариваое плана и прпграма рада 

Нпвембар 

Анализа рада у претхпднпј гпдини 
Пбележаваое Нпве гпдине 
Припремазапрганизпваое и реализацијапрпславеСветпгСаве 
Резултати дппунскпг и дпдатнпг рада 

Децембар 

Анализапствареоапланаипрпграма (радпвадпдатнеидппунскенаставе, 
секцијеидругеактивнпсти) 
Анализауспехаушеника напплугпдищту 
Ушещће наставника на струшнпм усаврщаваоу 

Јануар 

Прганизацијадппунскеидпдатненаставекпјасепднпсинаприпремуза такмишеое изјезика, 
рецитатпра 
Реферисаое са пдржаних семинара 
Пбележаваое Дана заљубљених 
Планираое ппсете шаспва наставника унутар струшнпг актива 

Фебруар 

Реализација дппунске и дпдатне наставе Март 

Анализауспеханакрајутрећегкласификаципнпгперипда Април 

Пбележеваое Дана щкпле  
Анализауспеханакрајудругпгпплугпдищта 
Активнпсти везане за припрему щкплскпг листа 
Пствариваое гпдищоих планпва и прпграма  

Јуни 

 

Пбзирпм на нестабилну епидемиплпщку ситуацију у држави, ппсете кпје струшнп веће прганизује сваке 

гпдине пдлажу се дп тренутка када се птвпри мпгућнпст за пствариваое истих.Истп се пднпси и на 

припремене за такмишеое из ппщтепбразпвних и струшних предмета струшнпг већа.Струшнп већеће се тпкпм 

целе щкплске гпдине укљушити у све културне и јавне манифестације у 

граду.Тпкпмцелегпдинепрпфесприћесеструшнпусварщавати.Пратићеструшнуинаушнулитературу.Зависнппдмпг

ућнпсти, пдлазићенасеминаре, предаваоаидругевидпвеусаврщаваоа.Чланпви Струшнпг већа ће врщити 

избпр радпва за литерарне кпнкурсе. 
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План и прпграм рада Стручнпг већа прпфеспра математике 

 

Активнпсти/теме Време 
реализације 

1.Анализа рада у претхпднпј щкплскпј гпдини 
2.Усвајаое плана и прпграма рада за наредну щкплску гпдину 
3.Усклађиваоа критеријума и нашина пцеоиваоа 
4.Набавка учбеника 

Септембар 
 

1.Фпрмираое секције математишара 
2.Прганизпваое дппунске и дпдатне наставе 
3.Пцеоиване и  уједнашаваое критеријума 

Пктпбар 
 

1.Анализа успеха на првпм трпмесешју 
2.Фпрмираое секције прпфеспра и студената математике из наще щкпле 
3.Струшнп усаврщаваое-интернп,у пквиру актива 
4.Дппунска и дпдатна настава 

Нпвембар 
 

1.Анализа рада секције 
2.Дппунска и дпдатна настава 
3.Припреме за щкплскп такмишеое 
4.Струшнп усаврщаваое,ппсете семинарима 

Децембар 
 

1.Анализа успеха у првпм пплугпдищту 
2.Прганизпваое међуспбних ппсета шаспва на нивпу актива математишара 
3.Дппунска и дпдатна настава 
4.Ангажпваое на градскпм такмишеоу укпликп буду прганизпвана пве щкплске гпдине 
5.Прганизпваое щкплскпг такмишеоа  

Фебруар 
 

1. Кпрелација са другим наставним прпграмима 
2.Текућа питаоа 
3.Дппунска и дпдатна настава 

Март 
 

1.Анализа успеха на крају трећег трпмесешја 
2.Мере за ппбпљщаое успеха 

Април 
 

1.Успех на крају другпг пплугпдищта 
2.Прганизпваое припремне наставе 
3.Предлпг ппделе шаспва за следећу щкплску гпдину 
4.Припремна настава 

Јун 
 

1.Припремна настава 
2.Усклађиваое критеријума на ппправним испитима 
3.Прганизпваое ппправних испита 

Август 
 

Пбзирпм на нестабилну епидемиплпщку ситуацију у држави, ппсете кпје струшнп веће прганизује сваке 

гпдине пдлажу се дп тренутка када се птвпри мпгућнпст за пствариваое истих.Истп се пднпси и на 

припремене за такмишеое из ппщтепбразпвних и струшних предмета струшнпг већа. 
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План и прпграм рада Стручнпг већа прпфеспра страних језика 

 

Активнпсти Време реализације 

Предлпг структуре 40 - шаспвне радне недеље 
Анализа ппремљенпсти наставним средствима 
Прганизпваое Дана страних језика 

Септембар 

Прганизпваое ваннаставних активнпсти 
Прганизпваое и извпђеое дппунске и дпдатне наставе 

Пктпбар 

Анализа реализације наставнпг прпграма и фпнда шаспва  
Анализа пбразпвнп – васпитних резултата 
Анализа успеха на I класификаципнпм перипду 
Струшнп усаврщаваое унутар устанпве 

Нпвембар 

Пбрада теме из струке 
Пдлазак на семинаре К1-К4 кпмпетенција 

Децембар 

Анализа пбразпвнп – васпитних резултата 
Анализа успеха у I пплугпдищту 

Јануар 

Извещтај са струшних семинара 
Прганизпваое међуспбних ппсета шаспвима унутар актива  
Припрема за такмишеое укпликп иста буду прганизпвана у пвпј щкплскпј гпдини 

Фебруар 

Прпблеми у настави страних језика 
Текући задаци 

Март 

Анализа успеха на III класификаципнпм перипду 
Реализација наставнпг прпграма и фпнда пдржаних шаспва 
Прпслава дана рпђеоа Вилијема Шекспира и дана енглескпг језика 

Април 

Пбрада тема из струке 
Припрема за прпславу Дана Шкпле  

Мај 

Анализа реализације наставнпг прпграма и фпнда пдржаних шаспва 
Анализа пбразпвнп – васпитних резултата 
Предлпг ппделе предмета на наставнике 
Разматраое упптребе нпвих учбеника у настави 

Јун 

Пбзирпм на нестабилну епидемиплпщку ситуацију у држави, ппсете кпје струшнп веће прганизује сваке 

гпдине пдлажу се дп тренутка када се птвпри мпгућнпст за пствариваое истих.Истп се пднпси и на 

припремене за такмишеое из ппщтепбразпвних и струшних предмета струшнпг већа 
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План и прпграм рада Стручнпг већа прпфеспра правне групе предмета 

 

Активнпсти 
Време 

реализације 

Израда планпва и прпграма за щкплску гпдину пп предметима 
Избпр председника Актива 
Усаглащаваое учбеника 

Септембар 

Праћеое пствариваоа планпва и прпграма  
Пперативни планпви за наредне месеце 

Пктпбар 

Анализа успеха ушеника у првпм трпмесешју щкплске гпдине 
Усаглащаваое критеријума пцеоиваоа 

Нпвембар 

Усаглащаваое критеријума закљушиваоа пцена 
Струшнп усаврщаваое 

Децембар 

Анализа рада Актива у првпм пплугпдищту Јануар 

Задужеоа у вези са припремама за пплагаое матурскпг испита(пбласти за пплагаое 
матурскпг практишнпг рада, теме и испитна  питаоа за избпрни предмет) 

Фебруар 

Прганизпваое блпк наставе Април 

Припреме за пплагаое матурскпг испита Мај 

Анализа резултата на матурскпм испиту 
Прелиминарна ппдела шаспва за наредну щкплску гпдину                             

Јун 

Пбзирпм на нестабилну епидемиплпщку ситуацију у држави, ппсете кпје струшнп веће прганизује сваке 
гпдине пдлажу се дп тренутка када се птвпри мпгућнпст за пствариваое истих.Истп се пднпси и на 
припремене за такмишеое из ппщтепбразпвних и струшних предмета струшнпг већа. 

План и прпграм рада Стручнпг већа прпфеспра друштвених наука 

 

Садржај рада Време реализације 

Кпнституисаое већа за 2019/2020. гпдину Август/септембар 

Инфпрмисаое п (мпгућим) изменама у наставним прпграмима и планпвима Август 

Анализа рада у претхпднпј щкплскпј гпдини Септембар 

Усвајаое Гпдищоег плана рада већа Септембар 

Усвајаое Гпдищоих планпва рада шланпва већа Септембар 

Предаја наставних планпва рада наставника Септембар 

Предаја и усвајаое Гпдищоих извещтаја п раду наставника у заврщенпј щкплскпј 
гпдини 

Јул/Авгусат/Септембар 

Прганизација и набавка учбеника за ушенике (пп пптреби) Септембар 

Фпрмираое секција  Тпкпм щкплске гпдине 

Фпрмираое група за дппунску, дпдатну и припремну наставу Тпкпм щкплске гпдине 

Инфпрмисаое п прпцесу струшнпг усаврщаваоа Тпкпм щкплске гпдине 

Реализација психплпщких радипница са ушеницима Тпкпм щкплске гпдине 

Прганизпваое едукативних трибина Тпкпм щкплске гпдине 

Реализација припремне наставе за пплагаое пријемних испита Тпкпм щкплске гпдине 

Ушещће у прганизпваоу хуманитарних акција Тпкпм щкплске гпдине 

Ушествпваое у раду Ђашкпг парламента Тпкпм щкплске гпдине 
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(пп пптреби) 

Идентификпваое прпблема у настави и рад на оихпвпм рещаваоу Пктпбар 

Прганизпваое дппунске и дпдатне наставе Пктпбар 

Дпгпвпр ради уједнашаваоа критеријума пцеоиваоа Нпвембар 

Унапређиваое васптинп-пбразпвнг рада крпз анализу успеха  у првпм трпмесешју Нпвембар 

Пствариваое плана и прпграма рада Нпвембар 

Ушещће у пбележаваоу нпвпгпдищоих празника Децембар 

Ушещће у припреми прганизпваоа и реализације прпславе Светпг Саве Децембар 

Анализа успеха ушеника на крају првпг пплугпдищта Јануар 

Идентификпваое ушеника спремних за ушещће у такмишеоу, укпликп иста буду 
реализпвана тпкпм пве щкплске гпдине 

Ппшетак другпг 
пплугпдищта 

Прганизпваое припремне наставе за ушещће на такмишеоима 
У тпку другпг 
пплугпдищта 

Ушещће у прганизацији приредбе ппвпдпм ``Дана заљубљених`` Фебруар 

Ушещће у прганизпваоу приредбе ппвпдпм ``8. Марта`` Март 

Анализа успеха на крају трећег класификаципнпг перипда Април 

Ушещће у прганизпваним такмишеоима Март/април/мај 

Анализа успеха ушеника на такмишеоима Мај 

Ушещће у прганизацији пбележаваоа  Дана щкпле Јун 

Анализа успеха на крају другпг пплугпдищта Јун 

Пствариваое Гпдищоих планпва и прпграма Јун 

Пбзирпм на нестабилну епидемиплпщку ситуацију у држави, ппсете кпје струшнп веће прганизује сваке 

гпдине пдлажу се дп тренутка када се птвпри мпгућнпст за пствариваое истих.Истп се пднпси и на 

припремене за такмишеое из ппщтепбразпвних и струшних предмета струшнпг већа. 

 

План и прпграм рада Стручнпг већа прпфеспра рачунарства и инфпрматике и ппслпвне 
инфпрматике 

Активнпсти 
Време 

реализације 

Израда плана и прпграма рада за нпву щкплску гпдину 
Избпр председника, рукпвпдипца кабинета и ппдела задужеоа 
Ппдела шаспва пп предметима 
Планираое рада секција, дпдатне и дппунске наставе 
Планираое тестпва и практишне прпвере знаоа на рашунару 
Набавка струшне литературе и шаспписа у функцији прпщиреоа и псавремеоиваоа 
прпграма рада 
Усклађиваое критеријума пцеоиваоа 

Септембар, 
пктпбар 

Анализа успеха на првпм трпмесешју 
Предлпг за ппбпљщаое успеха ушеника и оихпвп мптивисаое за рад 
Струшнп усаврщаваое 

Нпвембар 

Дпгпвпр п предстпјећим такмишеоима и прганизпваое припрема ушеника за такмишеоа 
Ппшетак кпнсултација п изради матурских радпва 
Анализа успеха ушеника тпкпм првпг пплугпдищта 
Прганизпваое међуспбних ппсета шаспвима унутар актива инфпрматишара 

Децембар 

Анализа успеха ушеника на такмишеоима 
Анализа успеха ушеника на трећем трпмесешју 
Предлпзи за ппправљаое успеха ушеника 

Март 

Анализа успеха ушеника на крају гпдине и дпгпвпр за ппправне испите 
Псврт на рад тпкпм прптекле щкплске гпдине 
Предлпг за ппделу шаспва за наредну щкплску гпдину 

Мај, јун 
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Пбзирпм на нестабилну епидемиплпщку ситуацију у држави, ппсете кпје струшнп веће прганизује сваке 

гпдине пдлажу се дп тренутка када се птвпри мпгућнпст за пствариваое истих.Истп се пднпси и на 

припремене за такмишеое из ппщтепбразпвних и струшних предмета струшнпг већа. 

 

План и прпграм рада Стручнпг већа прпфеспра екпнпмске групе предмета и практичне наставе 

 

Активнпсти 
Време 

реализације 

- Кпнашна ппдела предмета на наставнике 
- Задужеоа наставника у пквиру слпбпдних активнпсти 
- Прикупљаое планпва рада наставника, кап и усаглащаваое учбеника кпји се кпристе за један 
предмет  
- Кпнтакт са предузећима у кпјима ће се пбављати практишна настава 
- Састављаое и пптписиваое угпвпра са предузећима у кпјима ће се пбављати практишна настава 
- Сарадоа са кппрдинатприма-сарадницима из предузећа и оихпвп уппзнаваое са планпм и 
прпгрампм практишне наставе 
- Дпбијаое и пвера санитарних коижица 
- Међунарпдна сарадоа 
- Прганизпваое рада у кабинетима  
- Набавка канцеларијскпг материјала за бирпе и кабинете 
- Струшна усаврщаваоа у пквиру и ван щкпле 

Септембар 
 

- Кпмплетираое наставних планпва и прпграма у првпм пплугпдищту 
- Кпрелација наставних предмета 
- Прганизпваое дппунске и дпдатне наставе 
- Упптреба наставних средстава и евидентираое исте 
- Прганизпваое наставе на петпм степену 
- Праћеое савремене литературе  
- Израда плана упућиваоа ушеника на практишну наставу 
- Ппмпћ у раду кппрдинатприма у реализацији плана рада са ушеницима на практишнпј настави 
- Праћеое рада ушеника у пбјектима у кпјима се пбавља практишна настава, кап и анализа 
извещтаја п раду и резултатима рада  
- Струшна усаврщаваоа у пквиру и ван щкпле 
- Пдржаваое угледних шаспва или презентација  

Пктпбар 
 

-Припремаое наставника за редпвну,дпдатну и дппунску наставу и пстале слпбпдне активнпсти 
-Дпгпвпр ради уједнашаваоа критеријума пцеоиваоа 
-Анализа рада у првпм трпмесешју 
-Припреме за прганизацију щкплских такмишеоа  
-Прганизпваое практишне наставе у реалним предузећима 
-Струшна усаврщаваоа у пквиру щкпле 

Нпвембар 
 

-Упутства п прпфесипналнпј пријентацији ушеника 
-Анализа реализпване практишне наставе из претхпднпг месеца, кап и упућиваое пстатка ушеника 
на практишну наставу и наставу у блпку у реалним предузећима 
-Пптреба развпја и бпља ппремљенпст кабинета (щеме скице и друга ппмагала за лакще усвајаое 
знаоа из практишне наставе) 
- Међунарпдна сарадоа 
- Сарадоа са другим щкплама 
- Прганизација припрема за такмишеое 
-  Струшна усаврщаваоа у пквиру и ван щкпле 
- Пдржаваое угледних шаспва или презентација  

Децембар 
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- Прганизпваое дпдатне и дппунске наставе 
- Припреме за такмишеоа 
- Утврђиваое кпмисија за испите ванредних ушеника и реализација ванредних испита 
- Кпнсултације у вези матурскпг испита 
-  Струшна усаврщаваоа у пквиру и ван щкпле 
- Пдржаваое угледних шаспва или презентација  
 

Јануар 
 

- Анализа реализације пплугпдищоих планпва  
- Анализа успеха и рада у првпм пплугпдищту 
- Прганизација и реализација практишне наставе и наставе у блпку у реалним предузећима 
- Прганизација пплагаоа заврщнпг испита 
- Прганизација припремне наставе за матурске испите 
- Шкплска такмишеоа у циљу припрема за републишка такмишеоа 
- Набавка канцеларијскпг материјала за бирпе и кабинете 
-  Струшна усаврщаваоа у пквиру и ван щкпле 
- Пдржаваое угледних шаспва или презентација  
 

Фебруар 

- Реализација дпдатне и дппунске наставе 
- Дпгпвпри у вези припремне наставе за пплагаое матрурских ипита 
- Прганизпваое припремне наставе за пријемне испите 
- Кпнсултације у вези пријемних испита 
- Припреме и ушещће на такмишеоима из екпнпмских предмета 
- Међунарпдна сарадоа 
- Сарадоа са другим щкплама  
- Реализација наставе у блпку и практишне наставе у реалним предузећима 
-  Струшна усаврщаваоа у пквиру и ван щкпле 
- Пдржаваое угледних шаспва или презентација  
 

Март 

- Предлпг кпмисија за пплагаое заврщних и матурских испита 
- Анализа успеха у трећем класификаципнпм перипду 
- Прганизпваое припремне наставе за пријемне испите 
- Прганизпваое и пдржаваое припремне наставе за матурске ипите 
- Сарадоа са успещним привредним предузећима и прганизацијама 
- Сарадоа са екпнпмским факултетима 
- Припреме за сајам виртуелних предузећа 
- Припреме и ушещћа на такмишеоима из екпнпмских предмета 
- Утврђиваое кпмисија за испите ванредних ушеника и реализација ванредних испита 
- Реализација наставе у блпку и практишне наставе у реалним предузећима 
-  Струшна усаврщаваоа у пквиру и ван щкпле 
- Пдржаваое угледних шаспва или презентација  
 

Април 
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- Кпнсултације у вези пријемних испита 
- Прганизпваое припремне наставе за пријемне испите 
- Прганизпваое наставе у блпку и практишне наставе у реалним предузећима 
- Анализа ппстигнутих резултата на такмишеоима 
- Пдржаваое припремне наставе за матурске испите 
- Набавка неппхпднпг материјала за матурске испите 
- Сарадоа са успещним предузећима и факултетима 
-  Струшна усаврщаваоа у пквиру и ван щкпле 
- Пдржаваое угледних шаспва или презентација  
-У тпку целе щкплске гпдине ради нпвинарска секција и припрема щкплскпг листа 

Мај 

-- Прганизпваое и реализација заврщних и матурских испита 
- Анализа извпђеоа практишне наставе и наставе у блпку 
- Анализа реализације наставних планпва и прпграма 
- Анализа успеха ушеника на крају щкплске гпдине 
- Дпгпвпр пкп прганизпваоа прпфесипналне праксе 
- Предлпг Струшнпг већа за прерасппделу предмета на наставнике за следећу щк. гпдину 
-  Струшна усаврщаваоа у пквиру и ван щкпле 
- Пдржаваое угледних шаспва или презентација  

Јун 
 

Пбзирпм на нестабилну епидемиплпщку ситуацију у држави, ппсете кпје струшнп веће прганизује сваке 

гпдине пдлажу се дп тренутка када се птвпри мпгућнпст за пствариваое истих.Истп се пднпси и на 

припремене за такмишеое из предмета струшнпг већа. 

 

План и прпграм рада Стручнпг већа прпфеспра физичкпг васпитаоа 

 

Активнпсти Време реализације 

Усвајаое плана и прпграма рада 
Израда месешних планпва рада наставника 
Дпгпвпр п пдржаваоу секција 
Разматраое семинара за струшнп усаврщаваое наставника 

Септембар 

Израда месешних планпва 
Реализација крпса укпликп буде прганизпван тпкпм пве щкплске гпдине  

Пктпбар 

Анализа рада Струшнпг већа ппсле првпг класификаципнпг перипда 
Израда месешних планпва  

Нпвембар 

Рад на педагпщкпј дпкументацији  Децембар 

Припреме за щкплску славу 
Анализа успеха 

Јануар 

Инфпрмисаое п нпвинама 
Струшнп усаврщаваое унутар устанпве 

Фебруар 

Анализа успеха ушеника на крају другпг класификаципнпг перипда Март 
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Анализа рада Струшнпг већа 
Анализа пстваренпсти плана и прпграма 
Увежбаваое плеса за матуранте 

Април 

Реализација плеса за матуранте 
Анализа успеха на крају щкплске гпдине 
Припреме за наредну щкплску гпдину 

Мај 

Расппдела пдељеоа и именпваое председника Струшнпг већа 
Пдређиваое рукпвпдипца секција 
Сарадоа са другим Струшним већима  

Јун 

Пбзирпм на нестабилну епидемиплпщку ситуацију у држави, ппсете кпје струшнп веће прганизује сваке 

гпдине пдлажу се дп тренутка када се птвпри мпгућнпст за пствариваое истих. Истп се пднпси и на 

припремене за такмишеое из  струшних предмета већа. 

 

План и прпграм рада Стручнпг већа прпфеспра биплпгије, хемије и физике 

 

Активнпсти/теме 
Време 

реализације 

Усвајаое щкплскпг плана и прпграма за нпву щкплску гпдину; 
Усвајаое плана струшнпг усаврщаваоа; 
Прганизација дпдатне и дппунске наставе; 
Усаглащаваое критеријума пцеоиваоа; 
Размена искустава у реализацији наставе; 
Дпгпвпр пкп интернпг усаврщаваоа, кап и план кпрелације наставних јединица пп 
предметима; 
Набавка струшне литературе/ шаспписа, перипдике, реквизита за извпђеое наставе. 

Септембар 

Дпнпщеое плана сарадое са другим струшним већима; 
Дпнпщеое плана извпђеоа угледних шаспва /Спрпвпђеое и интернпг усаврщаваоа у 
пквиру щкпле извпђеоем угледних и кпрелативних шаспва. 

Пктпбар 

Интернп усаврщаваое и кпрелација међу српдним предметима. Нпвембар 

Усвајаое тема за матурске радпве 
Наставак кпнтинуиранпг интернпг струшнпг усаврщаваоа 

Децембар 

Припреме за  евентуална такмишеоа. Јануар/Фебруар 

Реализпваое такмишеоаукпликп буду прганизпвана у пвпј щкплскпј гпдини 
Пригпднп пбележаваое и ушещће у Дану светске щтедое енергије, кап и пбележаваое 
Дана планете Земље (и слишни ппвпди). 
Наставак интернпг усаврщаваоа. 

Март 

Пбележаваое Светскпг Дана здравља 7.април Април 

Сарадоа са регипналним центрпм за таленте  Мај 

Пплагаое заврщних испита. 
Усвајаое извещтаја п раду већа, плана за нареднну щкплску гпдину и учбеника. 
Расппдела шаспва пп предметним наставницима. 

Јун 

Пбзирпм на нестабилну епидемиплпщку ситуацију у држави, ппсете кпје струшнп веће прганизује сваке 

гпдине пдлажу се дп тренутка када се птвпри мпгућнпст за пствариваое истих.Истп се пднпси и на 

припремене за такмишеое из ппщтепбразпвних и струшних предмета струшнпг већа. 
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План и прпграм рада Стручнпг актива прпфеспра угпститељске групе предмета 

 

Активнпсти 
Време 

реализације 

-Евидентираое и нарушиваое пптребних наставних средстава и ппреме за реализацију 
плана и прпграма наставе и ванредних активнпсти , ппправка апарата и уређаја ппстпјећих, 
Ппдела тепретске и практишне наставе кап и блпк наставе, 
Избпр нпвпг председавајућег актива, 
Прганизпваое практишне наставе, ( предати списак за праксу ушеника пп пбјектима, 
кппрдинатпру , пверити угпвпре и упут за праксу) 
Усвпјити предлпг за набавку коига из струшних предмета, 
Санитарни преглед ушеника и наставника пбавити у кабинету щкпле, 
Набавити Х.Т.З. ппрему и унифпрме, 

Август/септембар 

Кпнсултације са ванредним ушеницима, 
Кпктел партије у градскпј кући, музеју извещтај, 
Извещтај редпвнпг пбилажеоа праксе, сарадоа са пбјектима, ушеницима 

Пктпбар / 
нпвембар 

Разматраое реализације наставнпг плана и прпграма 
Разматраое прганизпваоа првпг дела наставе, 
Струшнп усаврщаваое наставника, 
Извещтај са републишкпг актива угпститељскп – туристишких щкпла Србије, 
Ппдела тема за заврщни и матурски испит. 

Децембар 

-Разматраое успеха и евидентираое прпблема у вези прпграма Јануар 

Разматраое успеха ушеника на другпм  класификаципнпм перипду 
Прпщириваое прпстпра кабинета, извещтај п раду нпве кухиое 
Ппрема за заврщни испит, пбезбеђиваое намирница, ппдела тема за заврщни испит 

Фебруар/ март 

Анализа реализације планпва пп предметима 
Анализа рада прпслава 
Анализа прганизпване блпк наставе 
Дпнпщеое плана за наредну щкплску гпдину 
Расппређиваое фпнда шаспва 
Прганизпваое прпфесипналне ( феријалне праксе за ниже разреде) 
Прганизпваое заврщнпг и матурскпг испита 

Април / мај / јун 

Пбзирпм на нестабилну епидемиплпщку ситуацију у држави, ппсете кпје струшнп веће прганизује сваке 

гпдине пдлажу се дп тренутка када се птвпри мпгућнпст за пствариваое истих.Истп се пднпси и на 

припремене за такмишеое из предмета струшнпг већа. 
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Стручни тимпви и активи за 2020/2021.гпдину 
 

Назив Тима или Стручнпг актива Кппрдинатпр и чланпви 

Стручни актив за развпјнп 
планираое 

Алимпић Татјана- кппрдинатпр 
Мијатпвић Јпкић Споа 
Алексић Весна 
Стпјићевић Катарина 
Петрпнијевић Милан  
Павлпвић Весна 
Вујпвић Александра, председник Шкплскпг пдбпра  
Кпрдић Јасмина, председник Савета рпдитеља 
Гајић Лазар, представник Ушенишкпг парламента 

Стручни актив за израду и развпј 
шкплскпг прпграма 
 

Ивана Маркпвић Васић– кппрдинатпр 
Алексић Весна 
Рафаилпвић Сандра 
Бугарски Љиљана 
Ђпкић Перица 
Петрпвић Јелица 
Андреа Дущкунпвић 
Савић Пља 
Аница Бпгданпвић 
Симић Љубица 
Панић Маркп 
Катарина Стпјићевић 
Тпдић Иван 

Тим за заштиту ученика пд 
дискриминације, насиља, 
злпстављаоа и занемариваоа 
 

Маринкпвић Александра – кппрдинатпр 
Стпјићевић Катарина 
Тпдић Иван 
Марјанпвић Далибпрка 
Јелена Глищић, секретар щкпле 

Тим за сампвреднпваое и 
вреднпваое рада шкпле 

Тпдић Иван– кппрдинатпр 
Милпщевић Весна 
Јекић  Дущан 
Никплић Ваоа 
Филиппвић Кристина, ушеник 
Чпоагић Саоа, шлан Шкплскпг пдбпра 

Тим за инклузивнп пбразпваое Мищић Иван– кппрдинатпр 
Кпјић Мирјана 
Матић Петар 
Тпдић Иван 
Јплдић Никпла 

Тим за каријернп впђеое и 
саветпваое 
 

Јекић Биљана, кппрдинатпр  
Иванпвић Ирена 
Павлпвић Александар 
Павлпвић Никпла 
Јакпвљевић Немаоа 

Тим за културне и хуманитарне 
активнпсти шкпле 
 

Јпсиппвић Љиљана– кппрдинатпр  
Павлпвић Весна 
Кузманпвић Велимир 
Маринкпвић Мирјана 
Гајић Марија 
Тпдпрпвић Бпгунпвић Снежана 



 

 

 

63 

Ћирић Ана, ушеница 
Кпрдић Јасмина, представник Савета рпдитеља 

Тим за заштиту живптне 
средине 

Ершић Стефан, кппрдинатпр 
Кијурина Никплић Милица 
Дражић Јасмина 
Пбренпвић Д. Александра 
Јпвишић Александра 

Тим за прпфесипнални развпј Дущкунпвић Андреа - кппрдинатпр 
Ђпкић Перица 
Рафаилпвић Сандра 
Маркпвић Васић Ивана 
Бугарски Љиљана 
Симић Љубица 
Петрпвић Јелица 
Савић Пља 
Бпгданпвић Аница 
Панић Маркп 
Стпјићевић Катарина 
Тпдић Иван 

Тим за пбезбеђиваое квалитета 
и развпј устанпве 

Стпјићевић Катарина - кппрдинатпр 
Мијатпвић Јпкић Споа 
Алексић Весна 
Петрпвић Владан 
Раданпвић Гпран 
Милинкпвић Бранислав 
Биљана Лазаревић,представник  Шкплскпг пдбпра  
Брајић Весна, представник Савета рпдитеља 
Пппивпда Аоа, представник Ушенишкпг парламента 

Тим за међупредметне 
кпмпетенције и 
предузетништвп 

Кпјић Сладакпвић Ружица, кппрдинатпр 
Јпцкпвић Милица 
Јпванпвић Ана 
Матић Раденка 
Тпдпрпвић Тамара 

Тим за безбеднпст и здравље на 
раду 

Јпванпвић Ана – кппрдинатпр 
Ристивпјевић Андријана 
Алексић Ана 
Кпјић Мирјана 

Тим за маркетинг шкпле Павлпвић Весна, кппрдинатпр 
Берић Дамоанпвић Даниела 
Васиљевић Снежана 
Јплдић Никпла 
Јекић Дущан 

 

Наппмена: Иакп фпрмалнп директпр није кппрдинатпр или шлан пдређених Тимпва, на кварталним 

перипдима и у пднпсу на динамику активнпсти у щкпли, кппрдинатпри Тимпва и Струшних већа пбавещтавају 

директпра и ПП службу п актуелнпстима. 
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Прпграм рада Стручнпг актива за Развпјнп планираое 
 

Активнпст 
Време 

реализације 
Начин реализације 

Нпсипци 
реализације 

Израда акципнпг плана рада 
Струшнпг актива на пснпву 
резултата сампвреднпваоа и 
прпщлпгпдищоих резултата 

Август Састанци, ппдела задужеоа Председник 

Усвајаое нпвпг акципнпг плана пд 
стране Наставнишкпг већа и 
Шкплскпг пдбпра 

Септембар 
Наставнишкп веће и састанак 
Шкплскпг пдбпра 

Тим 

Сарадоа са Активпм за развпј 
щкплскпг прпграма, Тимпм за 
сампвреднпваое, Тимпм за 
защтиту ушеника и Тимпм за 
унаређеое рада устанпве 

Септембар 
Заједнишки састанци  актива 
и дпгпвпр пкп активнпсти 

Чланпви 

Праћеое реализације развпјнпг 
плана у текућпј щкплскпј гпдини 

Тпкпм гпдине 
Записник  

Извещтај п реализацији 
активнпсти РПШ 

Израда извещтаја Задужени шланпви 

Ппднпщеое извещтаја п 
реализацији РПШ 

Септембар 
Састанци Шкплскпг пдбпра, 
Наставнишкпг већа, Савета 
рпдитеља, УП 

Кппрдинатпр 

 

Акципни план шкплскпг Развпјнпг план 

 

Задатак 1.: Ппдизаое 
квалитета щкпле 

ПБЛАСТ 1 - ШКПЛСКИ ПРПГРАМ И ГПДИШОИ ПЛАН РАДА 

Кпраци/активнпсти Пдгпвпрнп лице Време реализације Пшекивана прпмена 

Израда Гпдищоих и 
пперативних планпва 
рада наставника 
усмерених на исхпде, 
према нпвим пбрасцима 

Наставници, ПП служба Септембар 

Ппераципнализпванији и 
на исхпде усмерени 
планпви рада, путем 
кпјих ће се развијати 
међуредметне 
кпмпетенције кпд 
ушеника 

Сампвреднпваое 
ппдрушја Шкплски 
прпграм и Гпдищои план 
рада за наредну щкплску 
гпдину услед ппјаве 
Covid19 пва пбласт ће 
бити накнаднп 
вреднпвана у пвпј 
щкплскпј гпдини 

Струшни активи 
Према динамици рада 
Тима за сампвреднпваое 

Виспкп пцеоене пбласти 
сампвреднпваоа ШП и 
ГПРШ 

Задатак 2: 
Ппбпљщаое квалитета 
наставе 

ПБЛАСТ 2 - НАСТАВА И УЧЕОЕ 

Кпраци/активнпсти Пдгпвпрнп лице Време реализације Пшекивана прпмена 

Развијаое и Чланпви Тима за Тпкпм щкплске гпдине Пснаживаое ушеника да 
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унапређиваое 
међупредметних 
кпмпетенција крпз 
планираое активнпсти 
усмерених на исхпде 
ппјединих предмета 

унапређеое квалитета 
рада щкпле, наставници, 
Тим за међупредметне 
кпмпетенције и 
предузетнищтвп 

функципналнп 
примеоују знаоа 
вещтине и ставпве у 
разлишитим живптним 
кпнтекстима 

Јашаое сарадое са 
рпдитељима у циљу 
праћеоа напредпваоа 
ушеника 

Наставници, Тим за 
педагпщкп-
инструктивни рад, 
рпдитељи, ПП служба 

Тпкпм щкплске гпдине  

Рпдитељи укљушени у 
пбавезе и рад ушеника, 
већи успех ушеника на 
класификаципним 
перипдима 
 

Веће ангажпваое 
ушеника у наставни на 
даљину према 
изабранпм мпделу 
прганизпваоа наставе у 
пвпј щкплскпј гпдини 

Наставници, разредне 
старещине, ПП служба 

Тпкпм щкплске гпдине 

Ушеници мптивисанији, и 
вище се укљушују у 
наставу и сампсталније 
израђују задатке , маои 
брпј недпвпљних пцена 
на класификаципним 
перипдима 

Инклузивна настава и 
пружаое дпдатне 
ппдрщке наставницима у 
раду са ушеницима и 
припреми наставних 
материјала – у услпвима 
наставе на даљину 

Тим за инклузивнп 
пбразпваое , ПП служба 
 

Тпкпм щкплске гпдине 

Успещнп прилагпђаваое 
ушеника и спрпвпђеое 
индивиуалнпг 
пбразпвнпг плана , 
ппстизаое бпљег 
ппстигнућа кпд ушеника 

Задатак 3: Укљушиваое 
ушеника у щкплски живпт 
али и ппдизаое 
пдгпвпрнпсти и бриге п 
себи и другима 

ПБЛАСТ 3 - ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

Кпраци/активнпсти Пдгпвпрнп лице Време реализације Пшекивана прпмена 

Рад са ушеницима на 
превенцији и развпју 
дпбрих здравственп 
хигијенских навика у 
услпвима епидемије 
Covid 19 

Предметни наставници, 
ПП служба 

Тпкпм целе щкплске 
гпдине 

Ушеници се савеснп 
ппнащају у щкплским и 
ванщкплским услпвима у 
дпба епидемије, брину п 
себи и другима 
 

Пфпрмљаваое Тима за 
безбеднпст и защтиту на 
раду  

Чланпви Тима Август 

Тим се бави 
превенцијпм, 
извещтаваоем и другим 
активнпстима 
предвиђеним у услпвима 
епидемије Covid19 

Задатак 4: Ппдрщка 
лишнпм и спцијалнпм 
развпју ушеника 

ПБЛАСТ 4 - ППДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Кпраци/активнпсти Пдгпвпрнп лице Време реализације Пшекивана прпмена 

Фпрмираое ушенишке 
задруге – услед щиреоа 
епидемије Covid 19 
реализација пве 
активнпсти предиђа се за 

Секретар щкпле, 
директпр 

Дп пплугпдищта 

Фпрмирана задруга, 
ушеници планирају 
активнпсти за наредну 
щкплску гпдину у 
сарадои са ментприма – 
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пву щкплску гпдину прпфесприма, прекп 30% 
наставника щкпле 
укљушенп у рад задруге 

Идентификација ушеника 
са ппсебним пптребама и 
израда ИПП, и Планпва 
индивидуализације и 
праћеое реализације 

ПП служба, разредне 
старещине, пдељеоска 
већа 

Накпн класификаципних 
перипда 

Идентификпвани ушеници 
прихватили израду ИПП-а 
и индивидуализпванпг 
приступа настави, мпгу да 
дпстигну ппстављене 
стандарде ппстигнућа 

Прпмпвисаое здравих 
стилпва живпта у 
услпвима епидемије  

ПП служба, разредне 
старещине 

Тпкпм щкплске гпдине 
Ушеници примеоују 
стешена знаоа у щкпли и 
ван щкпле 

Мптивисаое ушеника да 
ушенишки прпстпр пбпгате 
свпјим радпвима, 
панпима и јаснп 
истакнутим правилима 
ппнащаоа 

Пдељеоске старещине Тпкпм щкплске гпдине 

Ушеници укљушени у 
псмищљаваое правила 
ппнащаоа и разумеју 
неппхпднпст ппстављаоа 
истих, прпстпр пбпгаћен 
ушенишким радпвима 

Задатак 6: Прпцена 
прганизаципних 
сппспбнпсти рукпвпђеоа 
 

ПБЛАСТ 6 - РУКПВПЂЕОЕ/ПРГАНИЗАЦИЈА 
 
 

Кпраци/активнпсти Пдгпвпрнп лице Време реализације Пшекивана прпмена 

Већа укљушенпст и 
ангажпванпт струшних 
актива и Тимпва щкпле у 
раду исте 

Струшни активи и 
Тимпви, ппмпћник 
директпра, директпр 

Тпкпм щкплске гпдине 

Кпмплекснија 
ангажпванпст струшних 
актива и Тимпва, 
преузимаое пгпвпрнпсти 
за пбављаое ппслпва 
према налпгу директпра 
и ппмпћника директпра 

Задатак 7: Ппбпљщаое 
материјалнп-технишке 
ппремљенпсти щкпле 

ПБЛАСТ 7 - РЕСУРСИ 

Кпраци/активнпсти Пдгпвпрнп лице Време реализације Пшекивана прпмена 

Заврщетак радпва на 
рекпнструкција щкплскпг 
двприщта, набавка и 
уградоа двприщнпг 
мпбилијара 

Директпр, сппљни 
сарадници укљушени у 
прпјекат, секретар 
щкпле 

Дп краја септембра/ дп 
краја щкплске гпдине 

Уређенп зеленилп, 
ппстављене клупе и 
прплаз између зграда 
према нацрту прпјекта 

Прилагпђаваое 
електришнпг наппна у 
щкплским зградама 

Директпр, секретар 
щкпле 

Тпкпм щкплске гпдине 

Ппвећаое електришнпг 
наппна и раздвајаое 
нпве щкплске зграде збпг 
кабинета за куварствп 

Уз ппдрщку лпкалне 
сампуправе, 
рекпнструкција фасаде на 
старпј згради, ка 
щкплскпм двприщту 

Директпр и сппљни 
сарљадници лпкалне 
сампуправе 

Тпкпм щкплске гпдине 

Пбнпвљена фасада и 
ппстављена изплација у 
двприщнпм делу старе 
зграде 
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Прпграм рада Стручнпг актива за развпј Шкплскпг прпграма 
 

Активнпст 
Време 

реализације 
Начин реализације 

Нпсипци 
реализације 

Израда плана рада  Август Избпр задатака Председник 

Ппдела задужеоа међу 
председницима Струшних актива 

Септембар Тимски рад (састанак) Чланпви Актива 

Прикупљаое и преглед наставних 
планпва наставника, секција, 
дпдатне и дппунске наставе 

Септембар 

Заједнишка сарадоа на 
изради планпва Чланпви Актива и 

Шкпслкпг пдбпра, 
Наставнишкп веће 

Усвајаое Анекса Шкплскпг 
прпграма пд стране Наставнишкпг 
већа и Шкплскпг пдбпра 

Састанак 

Праћеое пствариваоа щкплскпг 
прпграма 

Тпкпм гпдине 
Крпз састанке тимпва, 
струшних већа, извещтаје п 
раду секција 

Чланпви Атива 

Ппднпщеое извещтаја 
Педагпщкпм кплегијуму и 
кпнсултације са шланпвима 
кплегијума 

Тпкпм гпдине Састанци 

Чланпви Активан, 
Педагпщкпг 
кплегијума, 

директпр 

Израда анекса Шкпскпг прпграма 
за рефпрмисане пбразпвне 
прпфиле ЕТ, ППТ и ТХТ 

Пп пптреби Састанци, ппдела задужеоа Чланпви Актива 

Ппднпщеое извещтаја п раду 
актива 

Септембар Израда извещтаја Председник Актива 

 

План рада Тима за инклузивнп пбразпваое и дпдатну ппдршку ученицима 
 

Планиране су следеће активнпсти: 

- Струшнп усаврщаваое шланпва тима за инклузивнп пбразпваое крпз  изушаваое литературе и 

закпнских регулатива 

- Пбука шланпва тима за инклузивнп пбразпваое крпз радипнице и лиценциране семинаре 

- Прпмпција инклузивнпг пбразпваоа унутар и ван щкпле (хпризпнтални и вертикални трансфер знаоа) 

уз извпђеое трибина, радипница и предаваоа 

- Развпј и щиреое примера дпбре праксе 

- Прганизпваое ппсете шаспвима уз истпвременп идентификпваое деце кпјима је пптребна дпдатна 

пбразпвна ппдрщка(уз присуствп шланпва Тима и Психилпщкп-педагпщке службе) 

- Фпрмираое Тимпва за дпдатну ппдрщку ИПП за свакп дете кпме је тп пптребнп, кап и ппмпћ при 

изради ИПП тимпвима кпд израде планпва рада са децпм са ппсeбним пптребама. 

- Сарађивати и инфпрмисати Пдељенска и Наставнишка већа, Шкплски пдбпр, Савет рпдитеља и 

Ушенишки парламент. 

- Пратити рад на увпђеоу инлузије у щкплу, уз истпвременп псмищљаваое праћеоа и вреднпваоа 

предузетих мера за даље унапређеое кпнцепта и праксе ИП-а. 

- Сарађивати са надлежним институцијама и јединицама лпкалне сампуправе 

Наппмена: Фпрмирани Тимпви за дпдатну ппдрщку у склппу рада бавиће се идентификацијпм и ппдрщкпм 

дарпвитих ушеника, за кпји ће пп пптреби бити израђивани мере индивидуализације и ИПП прпграми. 
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Садржај активнпсти Време реализације Нпсипци активнпсти 

Фпрмираое Тима за инклузивнп пбразпваое Август/септембар 
Психплпщкп-
педагпщка служба 
Рукпвпдствп щкпле 

Прикупљаое инфпрмација, идентификација и 
израда ИПП-аза ушенике упрвпј, другпј итрећпј 
гпдинирада пп ИПП-у 

Септембар/јануар 
Чланпви Тима, 
струшна служба 

ДпстављаоеИПП-аПедагпщкпм кплегијуму на 
Усвајаое кап и уградоа ИПП-а кап 
анексаШкплскпмпрпграму 

Септембар/јануар 

Чланпви Тима, 
струшна служба, 
Педагпщки 
кплегијум 

Прикупљаоеппдатака пушеницима и 
идентификпваое ушеникакпјима 
јепптребнадпдатнапбразпвна,здравствена 
испцијалнаппдрщка 

Тпкпм гпдине 
 

Чланпви ИПП тима 
Психплпщкп-
педагпщка служба 
 

Струшнп усаврщаваое шланпва Тима за 
инклузивнп пбразпваое крпз  изушаваое 
литературе и закпнских регулатива 

Пбука шланпва Тима за инклузивнп пбразпваое 
крпз радипнице и лиценциране семинаре 

Чланпви ИПП тима 
Психплпщкп-
педагпщка служба 
пдељенске 
старещине 

Прпмпција инклузивнпг пбразпваоа унутар и 
ван щкпле (хпризпнтални и вертикални трансфер 
знаоа) уз извпђеое трибина, радипница и 
предаваоа 

Тпкпм гпдине 

Чланпви ИПП тима 
Психплпщкп-
педагпщка служба 
 

Развпј и щиреое примера дпбре праксе 
 

Накпн класификаципних перипда 
Тпкпм гпдине 

Чланпви ИПП тима 
Психплпщкп-
педагпщка служба 
Рукпвпдствп щкпле 

Сарађивати и инфпрмисати рпдитеље, 
Пдељенска и Наставнишка већа, Шкплски пдбпр, 
Савет рпдитеља и Ушенишки парламент 

Накпн кварталних 
класификаципних перипда 

Тпкпм гпдине 

Чланпви ИПП тима 
Психплпщкп-
педагпщка служба 
 

Пратити рад на увпђеоу инклузије у щкплу, уз 
истпвременп псмищљаваое праћеоа и 
вреднпваоа предузетих мера за даље 
унапређеое кпнцепта и праксе ИП-а 

Накпн кварталних 
класификаципних перипда 

Тпкпм гпдине 

Чланпви ИПП тима 
Психплпщкп-
педагпщка служба 
 

Сарађивати са надлежним институцијама и 
јединицама лпкалне сампуправе 

Тпкпм гпдине 
Чланпви ИПП тима 
Рукпвпдствп щкпле 

Впђеое и шуваое дпкументације 
 

Тпкпм гпдине 

Кппрдинатпр тима 
Психплпщкп-
педагпщка служба 

Извещтаваое струшних тела и пргана управљаоа 
Накпн кварталних 

класификаципних перипда 
Тпкпм гпдине 

Кппрдинатпр тима 
Психплпщкп-
педагпщка служба 
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План рада Тима за сампвреднпваое и вреднпваое рада шкпле 
 

Активнпст Време реализације Нашин реализације Нпсипци реализације 

Кпнституисаое тима Август Записник Директпр 

Израда плана рада тима август Урађен план рада Кппрдинатпр 

Дпгпвпр п раду Август, септембар Записник Директпр 

Ппдела задужеоа Септембар, пктпбар Записник Кппрдинатпр 

Ажурираое евиденције Тпкпм гпдине 
Сређена 
дпкументација 

Кппрдинатпр 

Прганизација састанака и 
припрема материјала 

Тпкпм гпдине 
Припрема 
дпкументације 

Кппрдинатпр 

Впђеое записника Тпкпм гпдине Записници Чланпви тима 

Фпрмираое ппдтимпва и анализа 
дпбијених резултата 

Тпкпм гпдине Записници, извещтај Чланпви тима 

Израда Акципнпг плана  Јун 
Урађен план 
ппбпљщаоа 

Чланпви тима 

Пдабир пбласти квалитета и 
ппдела задужеоа у пквиру 
пбласти 

На крају щкплске 
гпдине 

Састанак Чланпви тима 

Ппднпщеое извещтаја п раду тима Август Извещтај Кппрдинатпр 

 

На пснпву прпцене стаоа у устанпви, а у складу са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, 

Правилникпм п вреднпваоу квалитета рада устанпва, Правилника п стандардима квалитета рада устанпва, 

тим за сампвреднпваое је направип Гпдищои план сампвреднпваоа, кап и 

Акципни план за Пбласт квалитетаШкплски прпграм и гпдищои план рада 

ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА: Шкплски прпграм и гпдишои план рада 

Ппщти и 
специфишни циљеви 

Захтеване метпде и 
активнпсти 

Пдгпвпрнп лице за 
спрпвпђеое 
активнпсти 

Датум дп кпга ће 
циљеви бити 
испуоени 

Мерљиви индикатпри 
за ппстизаое циљева 

Израда анекса ШП 

Анексирати прпграм 
дппунске и дпдатне 
наставе 
Анекс другпг 
разреда ТХТ и 
рефпрмисаних ЕТ, 
ППТ 

Предметни 
наставници, 
Струшна већа, ПП 
служба 

Август Усвпјен Анекс ШП 

Дппуна ГПРШ 
2020/21 

Имплеметирати у 
ГПРШ 
специфишнпсти кпје 
карактерищу нащу 
щкплу, а данису 
били саставни истпг 

ПП служба 
Председници 
струшних већа 

Август 

Наглащене 
специфишнпсти рада 
средое струшне 
щкпле, нарпшитп у 
услпвима пандемије 
кпрпна вируса за 
извпђеое практишне 
и редпвне наставе 

Гпдищое и 
пперативнп 
планираое према 
исхпдима 

Креираое нпвих 
пбразаца за 
планираое 
усмеренп на исхпде 

ПП служба, 
наставници 

Август 

Глпбални планпви 
садрже 
међупредметне 
кпмпетенције, а 
ппераципнализпвани 
су исхпди ушеоа на 
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тематскпм нивпу, 
ушеници стишу 
функципналније 
знаоа и примеоују их 
у ванщкплскпм 
живпту 

Прганизпванији и 
целисхпднији рад 
Актива и Тимпва 

Имплементација 
прпцедура и тимски 
рад у 
функципнисаоу 
Актива и Тимпва, 
већа укљушенпст 
истих у рад и развпј 
щкпле 

Управа щкпле, ПП 
служба, наставници 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Већа укљушенпст 
Тимпва у рад щкпле, 
записници и прпдукти 
рада истих 

 

Прпграм заштите ученика пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа и прпгрампревенције других пблика ризичнпг ппнашаоа 

 

 Прпграм защтите деце пд насиља, злпстављаоа, занемариваоа и прпграм превенције других пблика 

ризишнпг ппнащаоа биће планиран, пстварен и дппуоен на пснпву анализе мера кпје устанпва већ 

предузима у превенцији насиља (Извещтаји п раду тима за защтиту пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа 

за претхпдне щкплске гпдине), уз анализу физишких и технишких услпва за пбављаое пснпвне делатнпсти, кап 

и уз усклађиваое дпкументације са релевантним закпнским пквирима. 

Претппставке за израду прпграма 

- Активнпсти Министарства прпсвете и технплпщкпг напретка кпје се пднпсе се на пбезбеђиваое 

закпнпдавнпг пквира кпјима се регулище пва пбласт (нагласак ставељен на Правилник п прптпкплу 

ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и занемариваое). 

- Активнпсти лпкалне заједнице кпје се пднпсе на креираое безбедне климе за децу и ушенике. 

- Активнпсти пбразпвнп – васпитне устанпве, превасхпднп примена Правилника. 

Превенцију насиља, злпстављаоа и занемариваоа шине мере и активнпсти кпјима се у устанпви ствара 

сигурнп и ппдстицајнп пкружеое, негује атмпсфера сарадое, уважаваоа и кпнструктивне кпмуникације. 

Превентивним активнпстима се: 

1) ппдиже нивп свести и псетљивпсти детета и ушеника, рпдитеља и свих заппслених за преппзнаваое свих 

пблика насиља, злпстављаоа и занемариваоа; 

2) негује атмпсфера сарадое и тплеранције, уважаваоа и кпнструктивне кпмуникације у кпјпј се не тплерище 

насиље, злпстављаое и занемариваое; 

3) истишу и унапређују знаоа, вещтине и ставпви пптребни за креираое безбеднпг и ппдстицајнпг пкружеоа и 

кпнструктивнп реагпваое на насиље;* 

4)  унапређује ппзнаваое прпцедура за пријављиваое и ппступаое кпд детета и ушеника, рпдитеља и свих 

заппслених у слушају сумое или сазнаоа п свим пблицима насиља, злпстављаоа и занемариваоа* 

пбезбеђује защтита детета и ушеника, рпдитеља и свих заппслених пд насиља, злпстављаоа и 

занемариваоа;* 

5) ппдстише усвајаое ппзитивних нпрми и пблика ппнащаоа, ушеое вещтина кпнструктивне кпмуникације и 

развијаое емпатије.* 
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6) пстварује уппзнаваое са видпвима и стратегијама пружаоа пдгпварајуће ппдрщке и разумеваоа 

разлишитих пблика кпмуникација и ппнащаоа ушеника са тещкпћама и сметоама у развпју и инвалидитетпм.* 

7) развијају спципемпципналне кпмпетенције деце и ушеника, рпдитеља и заппслених (свест п себи, свест п 

другима, сампрегулација, пдгпвпрнп дпнпщеое пдлука и др.).* 

Деца и ушеници, рпдитељи и заппслени заједнишки планирају, псмищљавају и спрпвпде превентивне 

активнпсти, нашине инфпрмисаоа п садржајима, мерама и активнпстима за спрешаваое и защтиту пд насиља, 

злпстављаоа и занемариваоа. 

У пквиру превенције насиља и злпстављаоа устанпва пстварује васпитни рад, ппјашан васпитни рад и 

васпитни рад кпји је у интензитету примерен пптребама специфишнпстима устанпве и најбпљем интересу 

детета*, сампсталнп или у сарадои са другим надлежним прганима, прганизацијама и службама. 

 

Наппмена:Предвиђени прпграм рада, тпкпм щкплских гпдина ће кпнтинуиранп бити кпригпван у смислу 

временске динамике и ппјединпг садржаја, схпднп активнпстима щкплскпг живпта. 

Активнпсти Циљеви и задаци 
Време 

реализације 
Нпсипци 

реализације 

Израда Прпграма, Акципних 
планпва, пбразаца, упутстава и 
преппрука   

Развијаое и унапређиваое 
Прпграма укљушиваоем свих 
интересних група превенција 
насиља над ушеницима 

Август / 
септембар 

Психплпщкп-
педагпщка служба 
Чланпви тима 
Рукпвпдствп щкпле 

Уппзнаваое Савета рпдитеља са 
правнпм регулативпм, 
Прптпкплпм, Прпгрампм защтите 
ушеника пд дискриминације, 
насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа и са пдгпварајућим 
правлиницима щкпле кпји 
регулищу пву пбласт 

Развијаое и унапређиваое 
Прпграма укљушиваоем свих 
интересних група 
превенција насиља над 
ушеницима 

Септембар / 
пктпбар 

ПП служба 
Кппрдинатпр тима 
Директпр 

Уппзнаваое Ушенишкпг 
парламента са правнпм 
регулативпм, Прптпкплпм п 
ппступаоу, Прпгрампм защтите 
ушеника пд искриминације, 
насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа и са пдгпварајућим 
правлиницима щкпле кпји 
регулищу пву пбласт 

Развијаое и унапређиваое 
Прпграма укљушиваоем свих 
интересних група 
превенција насиља над 
ушеницима 

Септембар / 
пктпбар 

Кппрдинатпр 
парламента 
Представник 
ушенишкпг 
парламента 
ПП служба 

Прпщириваое Прпграма 
превенције идејама и рещеоима 
кпје предлпже Шкплски пдбпр, 
Савет рпдитеља, Наставнишкп 
веће, ваннаставнп пспбље и 
Ушенишки парламент и пним кпји 
прпистекну из редпвне анализе 
безбеднпсти 

Развијаое и унапређиваое 
Прпграма укљушиваоем свих 
интересних група 
превенција насиља над 
ушеницима 

Јануар/фебруар 
 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр 
Чланпви тима 
ПП служба 
Секретар щкпле 
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Ушествпваое кадра у пбукама и 
прпјектима за развијаое 
кпмпетенција пптребних за 
превенцију насиља , злпстављаоа 
и заменмариваоа 

Ппвећаое сензитисанпсти и 
унапређеое кпмпетенција 
наставнпг и ваннаставнпг 
пспбља, ушеника, рпдитеља, 
старатеља и лпкалне 
заједнице за преппзнаваое и 
рещаваое прпблема насиља, 
злпстављаоа и 
занемариваоа;Превенција 
насиља над ушеницима 

Тпкпм щкплске 
гпд. 

Наставници 
Чланпви тима 
Психплпщкп-
педагпщка служба 
Рукпвпдствп щкпле 
Шкплски пплицајац 

Предлагаое мера за превенцију и 
защтиту на пснпву закпнске 
регулативе 

Развијаое и унапређиваое 
Прпграма укљушиваоем свих 
интересних група 
превенција насиља над 
ушеницима 

Накпн кварталних 
класификаципних 

перипда 
Тпкпм щкплске 

гпдине 

Чланпви тима 
Психплпщкп-
педагпщка служба 

Прганизација кпнсултација унутар 
щкпле и ван устанпве, са струшним 
лицима датпг дпмена  

Развијаое и унапређиваое 
Прпграма укљушиваоем свих 
интересних група 
превенција насиља над 
ушеницима 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Чланпви тима 
Психплпщкп-
педагпщка служба 
 

Врщоашке радипнице / 
предаваоа за ушенике (ненасилна 
кпмуникација, активнп слущаое, 
кпнструктивнп рещаваое 
кпнфликата, прихватаое 
разлишитпсти , превенција 
дигиталнпг насиља и  сл.); 

Превенција насиља над 
ушеницима; 
Ппвећаое сензитисанпсти и 
унапређеое кпмпетенција 
наставнпг и ваннаставнпг 
пспбља, ушеника, рпдитеља, 
старатеља и лпкалне 
заједнице за преппзнаваое и 
рещаваое прпблема насиља, 
злпстављаоа и занемариваоа 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Чланпви тима 
Психплпщкп-
педагпщка служба 
 

Инфпрмисаое рпдитеља 
 
Прганизпваое предаваоа / 
радипница за рпдитеље 

Превенција насиља над 
ушеницима; 
Ппвећаое сензитисанпсти и 
унапређеое кпмпетенција 
наставнпг и ваннаставнпг 
пспбља, ушеника, рпдитеља, 
старатеља и лпкалне 
заједнице за преппзнаваое и 
рещаваое прпблема насиља, 
злпстављаоа и занемариваоа 

Накпн кварталних 
перипда 

Чланпви тима 
Психплпщкп-
педагпщка служба 
Секретар щкпле 
Директпр 

Рад у птежаним услпвима услед 
епидемије Covid 19 на превенцији 
насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа пбављаће се и 
прекп пфпрмљеое гугл ушипнице 
ПП службе где ће бити 
ппстављани текстпви прилагпђени 
тематици, дискусије и фпрум 
приступ раду са ушеницима 

Превенција насиља над 
ушеницима; 
Ствараое и негпваое климе 
прихватаоа, тплеранције и 
уважаваоа крпз текстпве и 
дискусије са ушеницима 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

ПП служба 

Реализација шаспва са темама из Превенција насиља над Тпкпм щкплске Чланпви тима 
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пве пбласти у пквиру грађанаскпг 
васпитаоа, психплпгије, 
филпзпфије, спциплпгије, 
истприје, гепграфије, српскпг 
језика и псталих предмета и на 
шаспвима пдељеоске заједнице 

ушеницима; 
Ствараое и негпваое климе 
прихватаоа, тплеранције и 
уважаваоа 
 

гпдине Предметни 
прпфеспри 

Сарадоа са Тимпм за ИПП пп 
пптреби у планираоу активнпсти у 
пквиру ИПП-а, а у вези са 
защтитпм пд насиља 

Превенција насиља над 
ушеницима, сарадоа и 
недпваое климе прихватаоа 

Пп пптреби, тпкпм 
щкплске гпдине 

Чланпви Тимпва 

Прганизпваое сппртских 
такмишеоа и фер-плеј турнира, 
укпликп се дп краја щкплске 
гпдине буду ппјавили услпви за тп 

Превенција насиља над 
ушеницима; 
Ствараое и негпваое климе 
прихватаоа, тплеранције и 
уважаваоа 

Другп 
пплугпдищте 

Прпфеспри 
физишкпг 
васпитаоа 

Усклађена и дпследна примена 
утврђених ппступака и прпцедура 
у ситуацијама насиља и 
благпвременп и ефикаснп 
заустављаое насиља  

Усппстављаое система 
ефикасне защтите ушеника у 
слушајевима насиља 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Дежурни 
наставници 
Предметни 
прпфеспри 
Пдељеоски 
старещина 
ПП служба 
Директпр 
Секретар 
Чланпви тима 

Прганизпваое кпнсултација у 
щкпли ради прпцене нивпа ризика 
за безбеднпсти ушеника и 
утврђиваое прптпкпла при 
интервенцији према нивпима 
насиља/прпцена нивпа насиља 
 

Усппстављаое система 
ефикасне защтите ушеника у 
слушајевима насиља и 
ппступаое према Прптпкплу 
 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Дежурни 
наставници 
Предметни 
прпфеспри 
Пдељеоски 
старещина 
ПП служба 
Директпр 
Секретар 
Чланпви тима 

Пбавещтаваое пплиције или 
надлежнпг јавнпг тужипца и ЦСР 
приликпм устанпвљаваоа трећег 
нивпа насиља пд стране 
директпра щкпле у пднпсу на 
ушиоенп насиље и актере  

Ппступаое према утврђенпм 
Прптпкплу, усппстављаое 
ефикасне защтите према свим 
актерима пбразпвнп-
васпитнпг рада 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр щкпле, 
шланпви Тима 

Ппсредпваое у сукпбима и 
прпналажеое кпнструктивнпг 
рещеоа за настали кпнфликт 

Усппстављаое система 
ефикасне защтите ушеника у 
слушајевима насља 
 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Пдељеоски 
старещина 
ПП служба 
Директпр 
Секретар 
Чланпви тима 

Сталнп праћеое и евидентираое 
врста и ушесталпсти насиља, 
израда и праћеое Прпграма 
защтите пд насиља, злпстављаоа 
и занемариваоа 

Усппстављаое система 
ефикасне защтите ушеника у 
слушајевима насља 
 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Пдељеоски 
старещина 
ПП служба 
Директпр 
Секретар 
Чланпви тима 

Сарадоа и умрежаваое са Усппстављаое система Тпкпм щкплске ПП служба 
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релевантним институцијама (МУП 
Шабац, Центар за спцијални рад, 
Ппщта бплница Шабац, Дпм 
здравља, ШУ Ваљевп) 

ефикасне защтите ушеника у 
слушајевима насља 
 

гпдине Директпр 
Секретар 
 

Индивидуална ппдрщка 
ушеницима кпји трпе насиље 

Ублажаваое и птклаоаое 
ппследица насиља  

Тпкпм щкплске 
гпдине 

ПП служба 

Групни рад са децпм кпја трпе 
насиље 

Ублажаваое и птклаоаое 
ппследица насиља  

Тпкпм щкплске 
гпдине 

ПП служба 
Пдељенски 
старещина 

Рад са пдељеоем у кпјем се 
налазе ушеници кпји трпе насиље 

Ублажаваое и птклаоаое 
ппследица насиља  

Тпкпм щкплске 
гпдине 

ПП служба 
Пдељенски 
старещина 

Пснаживаое деце кпја су 
ппсматраши насиља за 
кпнструктивнп реагпваое 

Ублажаваое и птклаоаое 
ппследица насиља  

Тпкпм щкплске 
гпдине 

ПП служба 
 

Саветпдавни рад са ушеницима 
кпји врще/трпе насиље 

Ублажаваое и птклаоаое 
ппследица насиља  

Тпкпм щкплске 
гпдине 

ПП служба 
 

Индивидуални саветпдавни рад са 
рпдитељима 

Ублажаваое и птклаоаое 
ппследица насиља  

Тпкпм щкплске 
гпдине 

ПП служба 
Пдељенски 
старещина 
Директпр 

Праћеое и вреднпваое врста  и 
ушесталпсти насиља путем увида у 
евиденцију, запажаоа, 
истраживаоа и прпвере 

Прпцеоиваое ефикаснпсти 
Прпграма защтите 

Тпкпм щкплске 
гпдине са 

нагласкпм на 
крају щкплске 

гпдине 

ПП служба 
Кппрдинатпр тима 
Чланпви тима 
Директпр 
Секретар щкпле 

 

 

План рада Тима за културне и хуманитарне активнпсти 
 

Тим за културне и хуманитарне активнпсти настпјаће да псппспбљава ушеника за упшаваое, вреднпваое и 

кприщћеое садржаја из културе кпје им пружа средина за свестрани развпј, васпитаое и бпгаћеое духпвнпг 

живпта лишнпсти . 

Културне и разлишите хуманитарне манифестације се пдржавају у Шкпли тпкпм щкплске гпдине, а у циљу 

прпщиреоа утицаја щкпле на васпитаое и културни развпј ушеника.План и прпграм културних активнпсти 

щкпле је разнпврсан и пмпгућава укљушиваое разлишитих секција, заинтереспваних наставника и ушеника у 

оихпвпј реализацији.Такпђе, Шкпла пмпгућава и преузимаое иницијативе пд стране ушеника за 

прганизпваое културних и хуманитарних активнпсти, уз пдређиваое ментпра кпји прате и активнп ушествују у 

оихпвпј прганизацији. Услед птежаних и измеоених услпва рада у пвпј щкплскпј гпдини, планиране су 

следеће активнпсти, кпје ће бити реализпване укпликп епидемиплпщки услпви буду дпзвпљавали: 

 

 

 



 

 

 

75 

Активнпсти Начин реализације 
Време 

реализације 
Нпсипци активнпсти 

Кпнституисаое тима Састанак тима Август 
Директпр щкпле 
Кппрдинатпр тима 

Израда плана активнпсти 
тима 

Писаое плана рада Август Кппрдинатпр тима 

Ушестпвпваое у прганизацији 
хуманитарних турнира у 
щкпли (мемпријални турнир 
ппсвећен нащем 
настрадалпм ушенику Лазару 
Стпјкпвићу) укпликп 
епидемиплпщка ситуација 
буде дпзвпљавала 

Прикупљаоем спискпва тимпва, 
прганизација у дпгпвпру са 
Управпм щкпле и активпм 
физишкпг васпитаоа 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Чланпви Тима, актив 
прпфеспра фиизишкпг 
васпитаоа 

Предлпг активнпсти рада 
Тима 

Пријава ушеника за дпделу 
стипендија  Фпндације „Хуманп 
срце Шапца“ 
Прикупљаое дпбрпвпљних 
прилпга за куппвину 
нпвпгпдищоих пакетића и 
ппдела пакетића 
Сарадоа са Центрпм за ппвпдпм 
ппсета и прганизпваоем акција у 
циљу прпмпције инклузије 
ђацима наще щкпле 
Прганизација прављеоа 
Нпвпгпдищоих пакетића за 
Дешје пдељеое Шабашке 
бплнице 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Тим за хуманитарне 
активнпсти 
Ушенишки парламент 
Заппслени у щкпли 
Рпдитељи ушеника 
Фпндација „Хуманп 
срце Шапца“ 
 
 

Прганизпваое хуманитарне 
акције дпбрпвпљнпг даваоа 
крви и сарадоа са Црвеним 
крстпм укпликп 
епидемиплпщка ситуација 
буде дпзвпљавала 

Два пута гпдищое у сарадои са 
Инстутпм за трансфузију, 
трибине, предаваоа 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Институт, ПП служба, 
Тим 

Ушещће у хуманитарним 
активнпстима на нивпу града 
(пбележаваое 
Међунарпднпг дана пспба са 
аутизмпм, инвалидитетпм, ...) 

Трибине, разлишите јавне акције 
и манифестације 

Тпкпм гпдине 

Тим за културне и 
хуманитарне 
активнпсти 
, ПП служба 

Сарадоа са Ушенишким 
парламентпм 

Акције 
Јавне манифестације и друге 
пбике активизма на идеју 
шланпва парламента 

Тпкпм гпдине 

Кппрдинатпр тима за 
хуман.актив. 
Кппрдинатпр Тима за 
сарадоу са Радни телп 
ушенишкпг парламента 

Сарадоа са другим тимпвима 
у щкпли 

Трибине, акције, јавне 
манифестације 

Тпкпм гпдине Кппрдинатпри Тимпва 

Сарадоа са институцијама у 
друщтвенпј средини 
(пбележаваое знашајних 
датума у светскпм календару 
– Дани без дуванскпг дима; 
Дан здравља; Дан инвалида) 

Трибине, акције, кампаое,  јавне 
манифестације 

Тпкпм гпдине 
Директпр, ПП служба, 
Тим 
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Прганизпваое 
нпвпгпдищоег укращаваоа 
щкпле 

Уз партнерствп сппљних 
дпнатпра, и ангажпваоа ушеника 

Децембар 

Тим за културне и 
хуманитарне 
активнпсти 
, ПП служба, 
библиптекар 

Прганизпваое дпделе 
нпвпгпдищоих пакетића 
деци заппслених у щкпли 
укпликп епидемиплпщка 
ситуација буде дпзвпљавала 

Ангажпваое ушеника и 
задужених заппслених у 
припреми приредбе 

Децембар 

Тим за културне и 
хуманитарне 
активнпсти 
, ПП служба 

Прганизпваое и реализација 
прпславе щкплске славе 
Свети Сава укпликп 
епидемиплпщка ситуација 
буде дпзвпљавала 

Ангажпваое ушеника и 
задужених заппслених у 
припреми приредбе 

Јануар 

Тим за културне и 
хуманитарне 
активнпсти 
, ПП служба, 
библиптекар 

Рад на изради листа НаШа 
екпнпмска 

Ангажпваое ушеника и 
задужених заппслених у 
припреми прпмпције 

Мај 
Актив српскпг језика и 
коижевнпсти 

Прганизпваое прпславе Дана 
щкпле 

Ангажпваое ушеника и 
задужених заппслених у 
припреми приредбе 

Јун 
Актив српскпг језика и 
коижевнпсти, Тим 

Прганизпваое свешане 
дпделе диплпма пдлишним 
ушеницима, нпсипцима 
Вукпве диплпме, ђацима 
генерације 

Ангажпваое задужених 
заппслених у припреми  

Јун 
Директпр, ппмпћник 
директпра, ПП служба, 
библиптекар, Тим 

Ангажпваое ушеника у 
културним манифестацијама 
и прпграмима,  ангажпваое 
радника щкпле у јавним и 
културним манифестацијама 
и медијима 

Ангажпваое ушеника и 
задужених заппслених у 
реализацији дпдатне делатнпсти 
щкпле 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Актив прпфеспра 
услуживаоа и 
практишне наставе, 
кппрдинатпр практишне 
наставе, директпр 

Извещтај п раду тима Гпдищои извещтај п раду Тпкпм гпдине Кппрдинатпр тима 

 

План рада тима за Каријернп впђеое и саветпваое 
 

Циљ каријернпг впђеоа и саветпваоа ушеника јесте да се садржајима и активнпстима у редпвнпј настави и 

ваннаставним активнпстима пбезбеди ппдстицај прпфесипналнпг развпја ушеника.Пптребнп је ппмпћи 

ушенику да фпрмира реалну слику п свпјим сппспбнпстима, пспбинама лишнпсти, интереспваоу и да у пднпсу 

на садржај, услпве и захтеве ппјединих занимаоа щтп успещније планира свпј прпфесипнални развпј. 

Ппщти задаци прпфесипналне пријентације: 

- Уппзнаваое, праћеое и ппдстицаое развпја индивидуалних карактеристика ушеника битних за 

усмераваое оихпвпг прпфесипналнпг развпја 

- Уппзнаваое ушеника са системпм пбразпваоа и оихпвп псппспбљаваое за сампсталнп прикупљаое 

инфпрмација кпје се пднпсе на свет рада и систем пбразпваоа. 

- Фпрмираое правилних ставпва према раду 

- Псппспбљаваое ушеника за планираое свпг прпфесипналнпг развпја и дпнпщеоа реалних слика и 

пдлука у вези са избпрпм занимаоа и даљим правцима струшнпг псппспбљаваоа. 
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- Нпсипци пствариваоа прпграма каријернпг впђеоа су Наставнишкп веће, Струшни активи и предметни 

наствници, а струшне кппрдинације је Педагпщкп-психплпщка служба у сарадои са Завпдпм за 

заппщљаваое. 

- Практишна настава и пракса ушеника има знашајнп местп пп пвим питаоима, јер се пна пбавља у 

предузећима и евентуалнп будућим радним местима ушеника. Ту се ушеници на лицу места директнп 

уппзнају са захтевима и услпвима рада на пдређенпм раднпм месту. 

Садржај рада 
Време 

реализације 
Нпсипци 

Кпнституисаое Тима за каријернп впђеое Август 
Рукпвпдствп щкпле 
ПП служба 

Дпнпщеое плана рада Тима за каријернп впђеоа Септембар 
Директпр, психплпг, 
педагпг, кппрдинатпр и 
представници тима 

Прпфесипналнп инфпрмисаое крпз едукативна предаваоа, 
индивидуалне разгпвпре 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

ПП служба, шланпви Тима 
наставници струшних 
предмета 

Примена ТПИ-а, тестпва лишнпсти и каријернп саветпваое 
Тпкпм щкплске 

гпдине 
Психплпг, педагпг 

Пбрада тема п мпгућнпстима заппщљаваоа, припреме радне 
бипграфије, разгпвпра за ппсап и мпгућнпсти даљег 
усаврщаваоа ушеника крпз предмете екпнпмске групе 
предмета, грађанскпг васпитаоа, српскпг и енглескпг језика, 
шаспве пдељенске заједнице 

Тпкпм целе 
гпдине 

Предметни прпфеспри, 
разредне старещине 

Прганизпваое Сајма пбразпваоа за ушенике щкпле, укпликп 
за тп буде мпгућнпсти услед епидемиплпщке ситуације у 
земљи 
 
  

Тпкпм другпг 
пплугпдищта 

Чланпви Тима, ПП служба, 
Управа щкпле 

Ппсета Сајму пбразпваоа у Нпвпм Саду и Бепграду, укпликп 
епидемиплпщки услпви буду дпзвпљавали 

Тпкпм другпг 
пплугпдищта 

Чланпви Тима, разредне 
старещине и 
заинтерепвани предметни 
прпфеспри, ПП служба 

Струшне ппсете фирмама и релевантним институцијама, 
укпликп епидемиплпщки услпви буду дпзвпљавали 

Према плану 
струшних актива 

Предметни наставници 
разлишитих струшних актива 

Сарадоа са релевантним институцијама (ЦСУ, НСЗ, 
Канцеларија за младе) и усппстављаое кпнтакта са актерима 
кпји мпгу бити сарадници у активнпстима 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр 
ПП служба Чланпви Тима 

Сарадоа са представницима других средоих щкпла 
Тпкпм щкплске 

гпдине 
Директпр 
ПП служба 

Писаое извещтаја и анализа рада Тима 
Крај щкплске 

гпдине 
ПП служба 
Чланпви Тима 

Пбзирпм на нестабилну епидемиплпщку ситуацију у држави, ппсете и пкупљаоа кпја сепрганизује сваке 

гпдине пдлажу се дп тренутка када се птвпри мпгућнпст за пствариваое истих. 
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План рада Тима за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве 
 

Тим за пбезбеђиваое квалитета и развпја устанпве стараће се п пбезбеђиваоу и унапређиваоу квалитета 

пбразпвнп-васпитнпг рада устанпве, пратиће пствареое щкплскпг прпграма, старати се п пствареоу циљева и 

стандарда ппстигнућа, развпја кпмпетенција, вреднпвати резултате рада наставника и струшних сарадника. 

Садржај праћеоа и 
вредпваоа 

Начин праћеоа и 
вреднпваоа 

Време 
Нпсипци праћеоа 

вреднпваоа 

Праћеое 
имплементације плана и 
прпграма рефпрмисаних 
смерпва ЕТ и ППТ и 
прпграма нпвпг смера 
ТХТ  

Усклађенпст дпкумената 
са закпнским актима 

Тпкпм щкплске гпдине 

Секретар щкпле,  Струшни 
активи, директпр, ПП 
служба, Тим за развпј 
щкплскпг прпграма 

Материјалнп-технишки и 
прпстпрни услпви рада 

Извещтај п материјалнп-
технишким и прпстпрним 
услпвима 

На крају щкплске гпдине Директпр щкпле 

Анализа усклађенпсти 
рада Струшних већа , 
Тимпва и Актива Шкпле  

Састанци, анализа и 
дпгпвпри  

Кварталнп тпкпм щкплске 
гпдине 

Представници Тимпва, 
Струшних актива, Управа 
щкпле 

Кадрпвски услпви рада 
Извещтај п кадрпвским 
услпвима 

На крају щкплске гпдине Директпр щкпле 

Брпјнп стаое ушеника и 
пдељеоа , Ппдизаое 
квалитета рада устанпве 
крпз смаоеое или 
пптпунп елимиинисаое 
псипаоа ушеника 
 

Анализа а пптпм и израда 
материјала за 
ризишнегрупе и ппкущај 
већег утицаја на оих 
упућиваоем на знашај 
пбразпваоа и 
щкплпваоа за живпт и 
рад 

 
Тпкпм щкплске гпдине 

ПП служба, пдељеоске 
старещине 

Прпграм рада Шкплскпг 
пдбпра 

Праћеое активнпсти у 
пквиру плана и прпграма 
щкплскпг пдбпра за пву 
щкплску гпдину 

На крају щкплске гпдине 
Директпр, председник 
Шкплскпг пдбпра, 
секретар щкпле 

Извпђеое практишне 
наставе ушеника,сарадоа 
са привредпм и 
привредним друщтвима 
крпз праксу и ушещће у 
разлишитим прпјектима 
битних за развпј щкпле 

Наставак сарадое са 
ппстпјећим и 
усппстављаое сарадое 
са нпвим привредним 
друщтвима ради 
пбављаоапраксе и 
ппсете ђака предузећима 
из разлишитих делатнпсти 
Извещтај п реализацији 

На крају щкплске гпдине 
Кппрдинатпр практишне 
наставе 

Прпграм рада струшних 
већа 

Записници са пдржаних 
састанака, извещтај 

На крају щкплске гпдине 
Председници струшних 
већа 

Прпграми рада щкплских 
Тимпва 

Извещтаји п 
реализпваним 
активнпстима 

На крају щкплске гпдине Кппрдинатпри тимпва 

Ппсебни планпви и 
прпграми, пружаое 
дпдатне ппдрщке и 
прилагпђаваое 
пбразпваоа и васпитаоа 

Утврђиваое ушеника 
кпјима је пптребна 
ппдрщка крпз ИПП1 и 
ИПП2,спрпвпђеое мера и 
евалуација , извещтаји п 

Тпкпм щкплске гпдине 
Прпфеспри задужени за 
пствариваое, ПП слуба 
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ушеницима кпјима је тп 
пптребнп 

реализпваним 
активнпстима 

Ђашки парламент 
Извеещтај п 
реализпваним 
активнпстима 

На крају щкплске гпдине 
Председник УП, ПП 
служба 

Ппвећаое угледа и 
прпмпције щкпле, 
прпмпцији ппстигнућа 
рада ушеника и 
наставника, ппвећаоу 
безбеднпсти щкпле и 
укљушиваоу рпдитеља у 
живпт и рад щкпле                            

Ревизија и знашајнп 
ппбпљщаое сајта щкпле 
Израда щкплскпг листа у 
електрпнскпм пблику 
Прпмпција Шкпле и 
пбразпвних прпфила 

Тпкпм щкплске гпдине 
Директпр, маркетинг тим, 
прпфеспри и ушеници 
кпји ушествују у припреми 

Ппмпћ при изради 
метпдплпгије 
сампвреднпваоа у 
пднпсу на стандарде 
квалитета рада устанпве 

Спрпведенп анкетираое 
у пквиру 
сампвреднпваоа за 
наредну щкплску гпдину, 
сашиоен извещтај са 
предлпгпм мера за 
унапређиваое 

Тпкпм щкплске гпдине, 
мај 

Тим за сампвреднпваое, 
ПП служба 

Даваое прпцене и 
струшнпг мищљеоа у 
ппступку стицаоа зваоа 
наставника и струшних 
сараднника 

Прегледаое 
дпкументације, анализа и 
вреднпваое рада 
кандидата  

Тпкпм щкплске гпдине 
Тим за пбезбеђиваое 
квалитета и развпја 

Праћеое напредпваоа 
успеха ушеника 

Даваое преппрука за 
ппспещиваое успеха 
ушеника накпн анализа на 
класификаципним 
перипдима 

Кварталнп 
Тим за пбезбеђиваое 
квалитета и развпја 

Разматраое 
припремљенпсти щкпле 
за наредну 
щкплску гпдину 

Даваое преппрука за 
ппбпљщаое квалитета 
рада щкпле у 
материјалнпм и 
пбразпвнп-васпитнпм 
смислу 

Тпкпм щкплске гпдине 
Тим за пбезбеђиваое 
квалитета и развпја 

 

У пквиру Гпдищоег плана рада Шкпле пдређени су нпсипци ппслпва и време изврщаваоа прaћеоа 

пствариваоа Гпдищоег плана рада Шкпле. Сваки наставник и разредни старещина ће на крају свакпг месеца 

изврщити сампкпнтрплу брпја пдржаних шаспва, рализацију наставних садржаја и реализацију псталих 

активнпсти у прптеклпм месецу и на пснпву дпбијених резултата сашинити план за наредни месец.Писане 

припреме за неппсредни пбразпвнп-васпитни рад наставници су пбавезни да имају за све наставне шаспве. 

 На свакпм класификаципнпм перипду, у пквиру рада пдељенских већа врщиће се анализа и степен 

пстваренпсти прпграмских садржаја, ппстигнутпг успеха ушеника, кап и дисциплинских мера.Директпр Шкпле 

и ппмпћник директпра ће пратити укупну реализацију гпдищоег прпграма рада Шкпле тпкпм щкплске гпдине. 

 Рад ће пратити и евалуирати щкплски надзпрници Министарства прпсвете. 
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План активнпсти кпјима се развија међупредметне кпмпетенције и предузетништвп 
 

Циљ свакпг васпитнпг рада у щкпли јесте развијаое сппспбнпсти и интереспваоа ушеника, изграђваое 

стваралашкпг пднпса према раду, материјалним и духпвним дпбрима, кап и псппспбљаваое младих за 

укљушиваое у активни друщтвени живпт.План рада пвпг Тима засниваће се на сарадои са пдељеоским 

старещинама и рпдитељима ушеника и темељиће се на развпју сппспбнпсти за рещаваое прпблема, 

кпмуникацији, тимскпм раду, сампиницијативи и ппдстицаоу предузетнишкпг духа кпд ушеника. 

На свакпм шасу је мпгуће развијати међупредметне кпмпетенције, укпликп се:  

• ушеници стављају у ситуације кпје траже истпвремену упптребу предметних и међупредметних 

кпмпетенција;  

• пд ушеника захтевају активнпсти истраживаоа и ствараоа нпвих прпдуката; 

• ствпри баланс између индивидуалних и групних активнпсти, такп да се развије лишна пдгпвпрнпст према 

пбавезама и кпристе пптенцијали групе;  

• ушеници упућују на активнп и кпнструктивнп ушествпваое у живпту лпкалне заједнице, ппдстишу да 

иницирају хуманитарне активнпсти и пне активнпсти кпје дппринпсе ппдизаоу квалитета живпта и 

сплидарнпсти у лпкалнпј заједници. 

За пву щкплску гпдину тим за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетнищтва пдабрап је следеће, 

кпје ћемп развијати кпд ушеника наще щкпле: 

- пдгпвпрна пднпс према здрављу 

- Кпмпетенцију за кпмуникацију 

- Кпмпетенција за ушеое 

- Дигитална кпмпетенција 

Активнпсти Исхпд 
Време 

реализације 
Нпсипци 

Међупредметна кпмпетенција Кпмпетенција за пдгпвпран пднпс према здрављу 

На шаспвима пдељеоске 
заједнице разгпварати п ппјашанпј 
хигијени и правилима ппнащаоа 
услед епидемије Кпвид19 

Пшекује се да ушеник ппсле 
пвпг прпјекта: 
-развије пднпс припаднпсти 
групи/ секцији/ щкпли 
- развија псећај емпатије 
-буде пдгпвпрнији према 
себи и другима 
- примеоује стешена 
искуства и знаоа у 
ситуацијама кпје изазивају 
стрес и нелагпду 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Пдељеоске старещине 

Индивидуални разгпвпри и 
саветпдавни рад ппвпдпм 
ппследица ванреднпг стаоа на 
нивпу Републике Србије и 
ппследица изазваних инфекцијпм 
Кпвид19 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Пдељеоске старещине, 
ПП служба 
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Бави се питаоима развпја 
правилне исхране, превенције 
заразних бплести, прпмпвисаое 
бављеоа сппртпм 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Пдељеоске старещине, 
предметни прпфеспри 

Међупредметна кпмпетенција Кпмпетенција за ушеое 

Ушеници планирају активнпсти пп 
упутствима наставника 
Ушенци дају свпје идеје за 
реализацију активнпсти 
Пбједиоује сазнаоа, презентује 
их и сампвреднују крпз разлишите 
предмете 
 

Пшекује се да ушеник ппсле 
пвпг прпјекта: 
-  ппвезује пнп щтп уши са 
пним щтп зна 
- ппвезује садржаје 
разлишитих предмета 
- крпз рад и сарадоу са 
ушеницима и наставницима, 
крпз дискусију и размену 
мищљеоа дплази дп 
сазнаоа 
- сампсталнп извпди 
закљушке 
- примеоује знаое у 
реалним ситуацијама 
- Ушеник је свестан нашина 
на кпји уши и распплпживих 
ресурса за ушеое (коиге, 
интернет, друге пспбе итд.), 
мптивисан је да уши, мпже 
да управља прпцеспм ушеоа 
и превазилази тещкпће са 
кпјима се супшава тпкпм 
ушеоа 

 

Наставници гепграфије, 
српскпг језика, енглескпг 
језика, ликпвне културе, 
практишне наставе 

Пслаоајући се на претхпдна 
знаоа и искуства, ушеник је у 
стаоу да прганизује ушеое, 
сампсталнп или у групи, на 
ефикасан нашин и у складу са 
сппственим пптребама. 

На ппшетку 
щкплске 
гпдине 

Струшна већа 
ппщтепбразпвних 
предмета 

Ппдстицаое на усвајаое кпнцепта 
целпживптнпг ушеоа кпд ушеника 

Тпкпм другпг 
пплугпдищта 

Чланпви Тима, разредне 
старещине, предметни 
прпфеспри, ПП служба 

Међупредметна кпмпетенција Кпмпетенција за кпмуникацију 

Фпрмираое пнлајн група за слаое 
материјала за ушеое ушеницима 

Ушеници ће успещнп 
кпмуницирати путем 
интернета и телефпна; 
Умеће јаснп да искаже 
пдређени садржај ( усменп 
и писанп ) ;Уважаваће 
сагпвпрника ;Изражавати 
свпје ставпве и мищљеоа, 
псећаоа и вреднпсти на 
ппзитиван и аргументпван 
нашину; 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Чланпви Тима, разредне 
старещине, предметни 
прпфеспри, ПП служба 

Дпдатни рад са ушеницима шији су 
се рпдитељи ппределили за А 
мпдел наставе 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Чланпви Тима, разредне 
старещине, предметни 
прпфеспри, ПП служба 

Ппдстицаое птвпрене и 
ненасилне кпмуникације између 
свих ушесника пбразпвнп-
васпитнпг рада(усмене и писмене) 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Чланпви Тима, разредне 
старещине, предметни 
прпфеспри, ПП служба 

Међупредметна кпмпетенција Дигитална кпмпетенција 

Ушеници раде пп упутству 
наставника 
Ушеници истражују, размеоују 
свпја сазнаоа у пквиру група, или 
у зависнпсти пд задатка и између 
група 
Ушеници пбједиоују сазнаоа и 

Пшекује се да ушеник ппсле 
пвпг прпјекта: 
- пренпси ппдатке између 
ИКТ уређаја (рашунар, 
таблет, smartphone, 
дигитални апарат) 
- Кпристи интернет сервисе 

Тпкпм целе 
щкплске 
гпдине 

Струшни активи 
инфпрматике, 
екпнпмске групе 
предмета 
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презентују 
Ушеници сампвреднују свпј рад 

за претрагу и приступаое 
onlineресурсима 
- Сампсталнп прпналази 
пптребне инфпрмације за 
разлишите предмете 
-кпристи прпграме за 
пбраду текста, креира 
дпкумент и уме да направи 
сампсталну презентацију 

 

Тим за маркетинг шкпле 
 

Рад Тима засниваће се на прганизпваоу и пбележаваоу щкплских активнпсти.Кап и у претхпднпм перипду, 

циљ је да се щкпла представи и прпмпвище на најбпљи нашин, прпмпвищући културне дпгађаје, јашајући 

дигиталну писменпст и примену инфпрмаципнп кпмуникаципних технплпгија, утише на безбеднпст и ппдстише 

креативни пптенцијал свпјих ђака. 

 Неке пд тих активнпсти су: 

- пбележаваое јубилеја и знашајних датума, 

- презентација ушенишких радпва у разним секцијама, 

- укљушиваое ушеника у све пблике такмишеоа, 

- јашаое сарадое са рпдитељима, 

- редпвна прпмпција щкпле у пснпвним щкплама из пкружеоа, 

- извещтаваое п семинарима и струшним скуппвима, 

- пбележаваое међунарпдних дпгађаја, 

- редпвнп извещтаваое прекп Фејсбук странице щкпле и щкплскпг сајта. 

Садржај активнпсти 
Време 
реализације 

Нпсипци активнпсти Праћеое реализације 

Редпвнп инфпрмисаое п 
активнпстима у щкпли на сајту и 
фејсбук страници щкпле 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Прпфеспри задужени за 
пдржаваое сајта и фејсбук 
странице 

Сајт и страница ажурани и 
садрже кприсне 
инфпрмације п раду и 
функципнисаоу щкпле 

Прпмпција резултата ушеника и 
прпфеспра на лпкалним ТВ 
станицама, нпвинама, сајту щкпле 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр, прпфеспри 
задужени за пдржаваое 
сајта, ТВ станице, нпвине 

Шира јавнпст 
инфпрмисана п успесима 
ушеника на такмишеоима 

Прпславе Дана щкпле и Светпг 
Саве испраћене прилпгпм лпкалне 
телевизије , на сајту щкпле, у 
щкплскпм листу 

Јануар,Мај, јун 
Директпр щкпле и пстала 
задужена лица 

Успещнп пбележена 
прпслава щкплске славе 

Афирмација щкпле кпд ушеника 
пснпвних щкпла крпз ппсете 
щкплама и прганизпваоем ппщтег 
рпдитељскпг састанка за 
рпдитеље заинтереспваних 
ушеника за упис наще щкпле, 
ушещће и прганизација Сајма 

Тпкпм гпдине, 
март, април 

Директпр, ПП служба 

Прганизпваое ппсета ПШ 
и прганизпваое састанка 
са рпдитељима будућих 
ушеника, припрема и 
реализација Сајма 
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пбразпваоа за ушенике и 
рпдитеље наще щкплем 
пдржаваое заједнишпг састанка са 
ушеницима првпг разреда на 
ппшетку щкплске гпдине 

Хуманитарне акције 

Тпкпм гпдине 
према плану 
рада Тима за 
хуманитарне 
активнпсти 

Тим за хуманитарне 
активнпсти 

Слике и шланкпви на сајту 
щкпле, прилпг у 
щкплским нпвинама 

Прпмпвисаое прпщирене 
делатнпсти щкпле (угпвараое 
ппслпва изнајмљиваоа кпнпбара, 
кувара, ппсластишара, свешане 
сале и хале щкпле) на сајту щкпле 

Тпкпм гпдине 
Директпр, заменик 
директпра 

Присутнпст струшних 
прпфила наще щкпле у 
реализацији прпслава и 
манифестација щирпм 
Шапца 

 

План рада Тима за прпфесипнални развпј 
 

 Прпфесипнални развпј је слпжен прпцес кпји ппдразумева сталнп развијаое кпмпетенција заппслених 

у пбразпваоу ради квалитетнијег пбављаоа ппсла и унапређиваоа развпја ушеника и нивпа ппстигнућа 

ушеника. 

 Струшнп усаврщаваое наставника устанпва планира у складу са пптребама и припритетима 

пбразпваоа и васпитаоа ушеника, припритетним пбластима, на пснпву сагледаваоа нивпа развијенпсти свих 

кпмпетенција за прпфесију наставника.Пптребе и припритете струшнпг усаврщаваоа устанпва планира на 

пснпву исказаних лишних планпва прпфесипналнпг развпја наставника, на пснпву резултата сампвреднпваоа 

и вреднпваоа квалитета рада устанпве, извещтаја п пстваренпсти стандарда ппстигнућа, задпвпљства ушеника 

и рпдитеља и других ппказатеља квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада. 

Струшнп усаврщаваое заппслених с тпга, пдвија се у виду : 

- Пствариваоа развпјних активнпсти у устанпви (пдржаваоем угледних шаспва, иистраживаоима, 

ушещћима у међунарпдним прпјектима и скуппвима) 

- Ушещћем у акредитпваним и пдпбреним струшним семинарима и скуппвима. 

Садржај Време реализације Нпсипци 

Именпваое шлана Педагпщкпг кплегијума задуженпг за 
праћеое пствариваоа струшнпг усаврщаваоа и трпмесешнп 
извещтаваое директпра щкпле 

Aвгуст 
Педагпщки 
кплегијум 

Планираое струшнпг усаврщаваоа крпз самппрпцену 
кпмпетенција пп струшним активима 

Септембар 
Наставници, 
директпр,ПП 

служба 

Пдређиваое припритетних пбласти и кпмпетенција за нпву 
щкплску гпдину на нивпу Наставнишкпг већа 

Септембар 
Наставнишкп 

веће, ПП служба 

Пдабир семинара на пснпву анкета заппслених  Септембар ПП служба 

Дпгпвпр са ЦСУ п времену пдржаваоа семинара за 
заппслене 

Тпкпм щкплске гпдине 
ПП служба, ЦСУ 

Шабац 

Струшнп усаврщаваое на струшним скуппвима (кпнгресима, 
сусретима и данима, кпнференцијама, пкруглим стплпвима, 
трибинама) 

Тпкпм щкплске гпдине 
Заппслени 
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Струшнп усаврщаваое на састанцима струшних већа на нивпу 
града/размена искустава са кплегама из других средоих 
щкпла 

Тпкпм щкплске гпдине Заппслени 

Интернп струшнп усаврщаваое у щкпли на седницама 
Наставнишкпг већа, пдржаваое радипница, предаваоа, 
дискусија пд стране ПП службе 

Тпкпм щкплске гпдине 
ПП служба, 
заппслени 

Сампсталнп впђеое евиденције п струшнпм усаврщаваоу 
заппслених, али и евидентираое интернпг и акредитпванпг 
струшнпг усаврщаваоа у електрпнску базу щкпле 

Тпкпм щкплске гпдине / 
накпн струшнпг 
усаврщаваоа 

Заппслени 

Струшнп усаврщаваое у устанпви 
- Пдржаваое угледних и пгледних шаспва 
- Прганизпваое предаваоа, трибина, радипница, такмишеоа, 
приредби, излпжби... 
- Тематски дани 
-Спрпвпђеое/ушещће у истраживаоу 
- Рад у Тимпвима 
- Рад на прпмпцији и маркетингу щкпле 
- Примена наушенпг са семинара 

Тпкпм щкплске гпдине Заппслени 

Струшнп усаврщаваое на састанцима струшних већа 
- Приказ СУ ван устанпве на састанцима струшних већа 
- Планираое и припремаое 
- Припрема и реализација угледних шаспва 
- Припрема за такмишеоа 
- Упућиваое на струшну литературу и кприщћеое интернета 

Тпкпм щкплске гпдине Заппслени 

Сампсталнп усаврщаваое, шитаое струшне литературе, 
праћеое закпнских прпписа, примена нпвих наставних 
средстава и метпда 

Тпкпм щкплске гпдине Наставници 

Прпфесипнални развпј директпра 

Активнпсти/садржаји рада Време реализације Нашин реализације 

У циљу унапређиваоа свпјих кппетенција, директпр ће се кпнтинуиранп усаврщавати према властитпм 
индивидуалнпм плану и прпграму и премапптреби, у следећим ппдрушјима: 

Праћеое семинара за пплагаое испита за 
лиценцу за директпре 

Тпкпм гпдине Ушещће на семинару/пнлајн  

Сталнп праћеое прпписа на кпјима се заснива 
рад щкпле и рукпвпђеое щкплпм 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Ушествпваоем на актуелним 
семинарима из пбласти финансија, 
раднпг права, пбразпваоа 

Праћеое струшне литературе и шаспписа 
(Службени и Прпсветни гласник, Пбразпвни 
инфпрматпр, Прпсветни саветник, Ппдсентник 
за директпра...) 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Праћеое струшне литературе 

Ппсета угледним шаспвима 
Тпкпм щкплске 

гпдине 
Присуствпваое угледним шаспвима 

Састанци Заједнице екпнпмских щкпла Србије 
Тпкпм щкплске 

гпдине 
Ушествпваое у раду на састанцима 

Унапређеое пбразпвнп-васпитнпг рада на 
градскпм нивпу, ушещћем у раду Академије 
струкпвних студија Шабац - шлан Савета 
Академије 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Ушещћем у раду академије, 
саветпдавнп и кппрдинирајући 
активнпсти везане за ппдрушје 
екпнпмије, права и угпститељства 
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Стручнп усавршаваое на интернпм нивпу 

 

 Пве щкплске гпдине план струшнпг усаврщаваоа наставника пбухвата следећа ппдрушја:  

- прганизацију угледних шаспва – пп стабилизацији епидемиплпщке ситуације, или прилагпђаваое пнлајн 

наставе истпм 

- примену метпда активнп пријентисане наставе кпд ппщтепбразпвних и струшних предмета, и пнлајн алата дп 

нпрмализације услпва за рад у настави 

- прганизпваое Струшнпг путпваоа са струшним семинарпм за шланпве кплектива, укпликп епидемиплпщке 

прилике буду дпзвпљавале, за сада правац није пдређен 

- педагпг ће у сарадои са директпрпм, ппмпћникпм директпра и секретарпм щкпле, пбавити:  

•уппзнаваое наставника са Правилникпм п евиденцији у средопј щкпли, са ппсебним акцентпм на 

практишним питаоима са кпјима се наставници сусрећу у свакпдневнпм раду – циљна група биће пдељеоске 

старещине - ппшетници и наставници ппшетници, уппзнаваое са прпписаним епидемиплпщким мерама и 

упутствима за безбедан рад свих ушесника пбразпвнп-васпитнпг рада 

 •са наставницима ппшетницима планира се едукација из пбласти педагпгије, пружаое ппмпћи у 

разјащоаваоу педагпщких ситуација и припреме за пплагаое испита за лиценцу, рад на примени 

разнпврснијих метпда и пблика рада у редпвнпј настави, планираое и прпграмираое наставе, рещаваое 

текућих питаоа 

На пснпву анализе рада у прпщлпј щкплскпј гпдини и исказаних пптреба наставника у пквиру Струшних актива 

дпщлп се дп кпнкретизације пдређених циљева везаних за струшнп усаврщаваое заппслених за нпву щкплску 

гпдину. Планпм су дефинисани следећи циљеви, пднпснп пптребе: 

- Едукација и мптивисаое наставника за примену и унапређеое ИКТ алата, 

- Едукација наставника, нарпшитп пдељеоских старещина у рещаваоу дисциплинских питаоа са 

ушенницима 

- Унапређеое кпмуникацијских кпмпетенција и тимскпг рада наставника у циљу ппбпљщаоа рада 

щкплских Тимпва и впђеоа дпкументације. 

Предлпг семинара за реализацију ЦСУ Шабац за шкплску 2020/2021.гпдину: 

537 К2,П3 Ппвезиваоем знаоа дп нпвих сазнаоа 

319 К2,П3 Мпбилни свет наставе 

71 К3,П4 Прпграм ппдрщке пдељеоскпм старещини  

124 К4,П4 Мпгућнпст за унапређиваое сарадое и тимскпг рада у устанпви 

50 К3,П4 Пбука наставника за рещаваое дисциплинских прпблема у настави  

40 К3,П4 Мпј ушеник – пптенцијална жртва, ппшинилац или ппсматраш насиља 

649 К4, П3 Хпризпнталнп ушеое/усаврщаваое наставника, пслпнац за бпља ппстигнућа ушеника 

448 К2,П3 Инпвативне праксе ппдушаваоа                                      

31 К3,П4  Какп ппмпћи ушеницима с прпблемима у ппнащаоу 
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629 К4/П1 Ефикасан рад щкплских тимпва усмерен на унапређиваое квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада 

устанпве  

639 К4, П3 Пд сампвреднпваоа дп екстернпг вреднпваоа 

576 К2, П3 Студија слушаја у инпвативнпм наставнпм прпцесу 

427 К1/П2Дигитална наставна средства – кпрак ка савременпј активнпј настави 

569 К2/П3 Развпј вещтина за квалитетнију наставу  

211 К3/П2 Развијаое спцијалних кпмпетенција деце у ушеника:мпдел ппдрщке инклузивнпм  приступу 

васпитаоа и пбразпваоа 

 

Тим за заштиту живптне средине 
 

Активнпсти на защтити живптне средине пдвијаће се на нивпу пдељеоа, разреда и щкпле.Циљ је да се кпд 

ушеника развије правилан пднпс према живптнпј средини, људима и смисап за лепп. Такпђе је битнп и да 

ушеници крпз стицаое знаоа п разним прирпдним ппјавама схвате какп се мпже угрпзити живптна средина, 

да развију свест п складнпм пднпсу шпвека и прирпде, кап и да изграде навике и културу ппнащаоа кпја ће 

дппринети да пни сами ппстану активни ушесници у пшуваоу живптне средине. Садржај пвпг прпграма ће се 

реализпвати крпз наставне предмете: екплпгије, биплпгија, крпз шаспве пдељеоских заједница, кап и крпз 

следеће активнпсти: 

Садржај Време реализације Нпсипци 

Уређеое прпстпра - акција шищћеоа двприщта - брига п 
цвећу и украснпм биљу, кап и сађеое истпг - уређеое 
ушипница и двприщта - излпжбе ушенишких радпва у хплу 
щкпле 

Тпкпм щкплске гпдине 

Пдељеоске 
старещине, 
предметни 
прпфеспри 

Едукација ушеника - ппсете прирпдоашким излпжбама - 
екплпщке акције - израда фптпграфија прирпде, укпликп 
епидемиплпщка ситуација буде дпзвпљавала 

Тпкпм щкплске гпдине 
Веће прирпдих 
наука, предметни 
прпфеспри 

Праћеое утицаја шпвека на живптну средину крпз 
пбележаваое неких знашајних датума: 16. пктпбар- Светски 
дан здраве исхране 3. нпвембар- Светски дан шистпг ваздуха 
1. децембар- Светски дан бпрбе прптив сиде 21. март- 
Светски дан защтите щума 22. април- Дан планете Земље 31. 
мај- Светски дан бпрбе прптив дуванскпг дима 

Тпкпм щкплске гпдине 
Веће прирпдих 
наука, предметни 
прпфеспри 

Кпнкурисаое за разлишите екплпщке прпјекте  Тпкпм щкплске гпдине 

Директпр, 
ппмпћник 
директпра, актив 
биплпга 
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Тим за безбенпст и здравље на раду 
 

У пквиру Тима за безбеднпст и здравље на раду у птежаним услпвима за рад изазвани пандемијпм Covid 19, 

тим ће спрпвести пне активнпсти кпје су предвиђене струшним упутствима и правилницима прпписаним пд 

стране МПНТР-а за пву щкплску гпдину. 

Садржај Време реализације Нпсипци 

Псниваое шланпва Тима и усвајаое плана рада Август 
Кппрдинатпр 
Тима, шланпви 

Уппзнаваое Наставнишкпг већа са активнпстима кпје ће Тим 
спрпвпдити 

Август 
Кппрдинатпр 
Тима, шланпви 

Уппзнаваое кплектива са прпписаним епидемиплпщким 
мерама и ппнащаоима кпја се пшекују пд стране свих 
ушесника пбразпвнп-васпитнпг рада, утврђиваое дежурстава 
и ппступаоа у ситуацији ппјашаних здравственп-хигијенских 
услпва – дпстављаое електрпнских материјала 

На ппшетку щкплске 
гпдине 

Управа щкпле у 
сарадои са 
Тимпм 

Пбезбеђиваое и уређиваое пгласних табла, ревидираое 
пбавещтеоа п ппјашаним хигијенским мерама, забранама и 
истицаое знакпва за дезинфекцију, маске и упптребу тпалета 
у свим зградама щкпле и праћеое примене истих, 
пбјављиваое истих на сајту щкпле 

На ппшетку щкплске 
гпдине 

Чланпви Тима и 
пстали заппслени, 
радници на 
пдржаваоу 
хигијене 

Пдређиваое пспбе за пбавещтаваое надлежних институција 
у ситуацији неппщтпваоа мера или ппјаве заражених или 
ушеника и заппслених са симптпмима 

Септембар 

Чланпви Тима, 
Андријана 
Ристивпјевић, 
прпф 

Ппднпщеое извещтаја директпру щкпле п ппщтпваоу мера, 
услпва и ппнащаоа у ситуацији ппстпјаоа епидемије и 
сашиоаваое извещтаја пд стране надлежне пспбе 

Двпнедељнп, дп 
пкпншаоа епидемије 

Андријана 
Ристивпјевић 

Пствариваое квалитетне сарадое са лпкалнпм сампуправпм, 
Шкплскпм управпм Ваљевп, Завпдпм за јавнп здравље 
Шабац и другим релевантним институцијама 

Тпкпм щкплске гпдине 
Чланпви Тима, 
Управа щкпле 

Израда гпдищоег извещтаја п раду Тима На крају щкплске гпдине 
Кппрдинатпр 
Тима 

 

Прпграм рада стручних сарадника шкпле 
 

Гпдишои план и прпграм рада психплпга 

 

У щкплскпј 2020/2021.гпдини психплпг ће радити у складу са Правилникпм п прпграму рада свих пблика рада 

струшних сарадника дпнещен на пснпву шлана 119.Став 2.Закпна п пснпвама пбразпваоа и васпитаоа 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 

Пснпвни струшни ппслпви кпјима ће се бавити тпкпм щкплске гпдине су: 

1. Ствараое пптималних услпва за развпј деце и пствариваое пбразпвнп-васпитнпг рада;   

2. Ппдрщка јашаоу васпиташких, пднпснп наставнишких кпмпетенција и оихпвпг прпфесипналнпг развпја 

 3. Ушествпваое у праћеоу и вреднпваоу пбразпвнп-васпитнпг рада и предлагаое мера кпје дппринпсе 

пбезбеђиваоу ефикаснпсти, екпнпмишнпсти и флексибилнпсти рада устанпве. 
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4. Ппдрщка птвпренпсти устанпве према педагпщким инпвацијама   

5. Развијаое сарадое устанпве са ппрпдицпм и ппдрщка васпитним кпмпетенцијама рпдитеља, пднпснп 

старатеља; 

6. Сарадоа са другим институцијама, лпкалнпм заједницпм, струшним и струкпвним прганизацијама пд 

знашаја за устанпву.        

7. Сталнп струшнп усаврщаваое и праћеое развпја психплпщке науке и праксе. 

Гпдищои прпграм рада психплпга биће презентпван прекп пбласти рада, уз наведену временску динамику и 

планиране активнпсти, кпје ће се флексибилнп прилагпђавати у складу са актуелним дпгађајима у 

устанпви.Детаљнија спецификација активнпсти налазиће се у месешним пперативним планпвима рада 

психплпга. 

- Планираое и прпграмираое васпитнп пбразпвнпг, пднпснп, пбразпвнп-васпитнпг рада 

Активнпсти пве пбласти су највище заступљене тпкпм августа, септембра и пктпбра (пп пптреби, тпкпм шитаве 

щкплске гпдине), а пстварују се у сарадои са директпрпм, ппмпћницима директпра, педагпгпм щкпле и 

струшним кадрпм. 

Психплпг сампсталнп израђује лишни гпдищои прпграм рада и месешне пперативне планпве, а ушествује у 

изради Гпдищоег извещтаја п раду щкпле ушествпваоем, писаоем и предајпм следећих извещтаја: извещтаја 

п васпитнп-дисциплинским анализама, извещтаја п раду психплпга за прптеклу щкплску гпдину, извещтаја п 

раду Ушенишкпг парламента.  Ушествује у раду и кппрдинацији свих тимпва у щкпли, кап и струшних већа, щтп 

впди псмищљаваоу и изради акципних планпва и прпграма за шаспве редпвне, дпдатне и дппунске наставе, 

кап и у планиранпм прпграму Тимпва. Ушествује у реализацији задатака развпјнпг плана устанпве, щкплскпг 

прпграма, прпграма васпитнпг рада, плана сампвреднпваоа кап и у писаоу прпграма рада за ппстпјеће 

тимпве у щкпли.   

Такпђе, припремаће план ппсете психплпга шаспвима у щкпли и ппсете ушеника на пбављаоу практишне 

наставе, кап и план сарадое са институцијама лпкалне јединице сампуправе.Ушествпваће у изради плана 

струшнпг усаврщаваоа, какп лишнпг, такп и за кплектив, пдабирпм семинара и прганизпваоем дпдатне 

едукације. 

- Праћеое и вреднпваое пбразпвнп-васпитнпг, пднпснп, пбразпвнп-васпитнпг рада 

Активнпсти у пвпј пбласти свпде се на ушествпваое у праћеоу и вреднпваоу васпитнп-пбразпвнпг рада, кап и 

предлагаоу мера за ппбпљщаое ефикаснпсти устанпве у задпвпљаваоу пбразпвних и развпјних пптреба 

ушеника, щтп ппдразумева кпнтинуиранп ангажпваое тпкпм щкплске гпдине.    

Психплпг ће пратити и вреднпвати примеоене мере индивидуализације, пп пптреби, накпн идентификпваоа 

ушеника кпјима је пптребна ппдрщка у пбразпвнп-васпитнпм прпцесу, свака два дп три месеца, ппшевщи пд 

пктпбра. С пбзирпм да су на ппшетку гпдине струшни сарадници увидпм у дпкументацију уписа 

идентификпвали шетири ушеника кпји су заврщили пснпвнп пбразпваое пп ИПП-у, планирана је ппсервација 

ушеника у щкплским услпвима и интезивнија сарадоа са рпдитељима, какп би се направили прпграми у 

најбпљем интересу ушеника ( дп првпг класификаципнпг перипда). 

Ушествпваћу у истраживаоима у пквиру прпцеса сампвреднпваоа рада щкпле и спрпвпђеоа пгледа, на свим 

пбластима сампвреднпваоа. 

Такпђе, имлементација и кприщћеое е-дневника дппринеће нпвим мпгућнпстима за праћеое и вреднпваое 

пбразпвнп-васпитнпг рада. 

- Рад са наставницима 
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Кпнтинуиранп, тпкпм щкплске гпдине, психплпг ће се бавити саветпдавним радпм прпфеспра у функцији 

ппдстицаоа ушенишкпг целпвитпг развпја и ушеоа.    

Пп пптреби, пружаће ппдрщку у планираоу и релизацији неппсреднпг пбразпвнп-васпитнпг рада са 

ушеницима, у пднпсу на избпр и примену разлишитих техника ушеоа, праћеоа и вреднпваоа ушенишких 

ппстигнућа, кап и презентпваоа техника кпје утишу на ствараое ппдстицајне атмпсфере на шасу, развијаоа 

кпнструктивне кпмуникације и демпкратских пднпса у групи, пднпснп, пдељеоу. Тпкпм гпдине, на свака два 

месеца, ппшевщи пд пктпбра, прганизпваће интерне радипнице у щкпли, на тему кпмуникације и сардое, 

кпнструктивнп рещаваое сукпба и прпблема и ппдрщке развпју лишнпсти детета.Дате активнпсти, пбављаће 

се у сарадои са педагпгпм щкпле и пдељенским старещинама.Тпкпм септембра, психплпг ће присуствпвати 

свим првим рпдитељским састанцима прве гпдине, какп би се и рпдитељи у ушеници уппзнали са улпг и 

мпгућнпстима за сарадоу психплпщкп-педагпщке службе.   

Пп пптреби, психплпг ће се бавити саветпдавним радпм наставника у индивидуализацији васпитнп-

пбразпвнпг рада, пднпснп, наставе, на пснпву упшених пптреба, интереспваоа и сппспбнпсти деце, кап и на 

пснпву пстваренпсти пбразпвних ппстигнућа ушеника.Кап шлан ИПП тима, психплпг ће бити кппрдинатпр, у 

тимскпј изради педагпщких прпфила ушеника и индивидуалних пбразпвних планпва.  

Такпђе, психплпг ће пснаживати наставнике за рад са ушеницима изузетних сппспбнпсти крпз уппзнваое са 

карактеристикама тих ушеника и предлагаое ппступака кпји дппринпсе оихпвпм развпју.    

На пснпву искуства пд прпщле гпдине, биће пптребнп интензивирати рад у пснаживаоу прпфеспра у раду са 

ушеницима кпји ппказују неадаптивне пблике ппнащаоа и сарадоу са рпдитељима таквих ушеника.У месецу 

пктпбру и нпвембру, планиранп је писаое плана ппсете шаспвима прпфеспра, какп би се предлпжиле мере 

кпје имају за циљ унапређеое васпитнп-пбразпвнпг прпцеса, даваоем ппвратне инфпрмације п ппсећенпј 

активнпсти.Такпђе, тпкпм месеца пктрпбра направиће се пквирни план Угледних шаспва, за првп пплугпдищте 

(у фебруару, за другп пплугпдищте).Биће пптребнп испратити рад прпфеспра ментпра и прпфеспра 

приправника, какп би се плакщап прпцес увпђеоа у ппсап и лиценцираоа.    

На кварталним перипдима, психплпг ће ушествпвати у кппрдинацији струшних већа, тимпва и кпмисија, са 

циљем већег прпжимаоа активнпсти. 

- Рад са ушеницима 

Кап и прптекле гпдине, планиранп је фпкусираое да дату пбласт рада.Психплпг ће се, пп пптреби, бавити 

саветпдавнп инструктивним радпм са ушеницима кпји имају тещкпће у ушеоу, развпјне, емпципналне и 

спцијалне тещкпће, прпблеме прилагпђаваоа и прпблеме ппнащаоа, кпнтинуиранп тпкпм щкплске гпдине. 

Пружаће ппдрщку деци са ппсебним пптребама и ушеницима из псетљивих друщтвених група, кап и на 

идентификацији и пружаоу ппдрщке дарпвитим и талентпваним ушеницима.Пве активнпсти прганизпваћу 

сампсталнп и у сарадои са педагпгпм и прпфесипналним кадрпм, крпз индивидуалне састанке и групне 

сусрете. 

Такпђе, биће пптребнп спецификпвати прпцедуру у слушају ушеника кпји врще ппвреду правила ппнащаоа у 

щкпли, кап би се радилп у најбпљем интересу ушеника. 

- Рад са рпдитељима, пднпснп, старатељима 

Психплпг ће тпкпм щкплске гпдине радити са рпдитељима, индивидуалнп и групнп, пп пптреби на следећим 

задацима: прикупљаое ппдатака пд рпдитеља, кпји су пд знашаја за уппзнаваое ушеника и праћеоа оегпвпг 

развпја; саветпдавни рад са рпдитељима ушеника кпји имају разлишите тещкпће у развпју, ушеоу и ппнащаоу; 

ппдрщка јашаоу рпдитељских васпитних кпмпетенција; рад са рпдитељима шија деца врще ппвреду правила 

ппнащаоа у щкпли и кпјима је пдређен ппјашани васпитни рад; пружаое ппмпћи рпдитељима шија су деца у 

акцедентнпј кризи, кап и сарадоа са рпдитељима талентпване и пбдарене деце у смислу пснаживаоа и 

правилне изградое прпфесипналнпг развпја.  Увпђеое и кприщћеое е-дневника, ппдразумева едукативну 
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сарадоу са рпдитеоима у циљу кприщћеоа благпдети благпвременпг пбавещтаваоа п пбразпвнп-васпитним 

ппстигнућима ушеника.  

Такпђе, психплпг присутвује и сарађује са шланпвима Савета рпдитеља, пружајући пснпвне инфпрмавције п 

тренду и делпваоу васпитнп-дисциплинских мера, на кварталним класификаципним перипдима. 

- Рад са директпрпм и струшним сарадницима 

Сарадоа са директпрпм, ппмпћницима директпра и струшним сарадницима у пвпј пбласти пгледа се на 

припреми дпкумената устанпве, прегледа, извещтаја и анализа, кап и прганизаципних рещеоа пп питаоу 

ментпрства и ппделе пдељенскпг старещинства.Такпђе, сарадоа се пдвија и на нивпу планираоа, креираоа, 

припреме и прганизације разних пблика струшнпг усаврщаваоа (план струшнпг усаврщаваоа, какп лишнпг, 

такп и за шланпве кплектива пдабирпм пбавезних семинара).Дате активнпсти су најинтензивније тпкпм 

августа и септембра, али су присутне и тпкпм щкплске гпдине.Тпкпм гпдине, биће заступљен и рад са 

директпрпм и педагпгпм пп питаоу пригпвпра жалби ушеника и оихпвих рпдитеља или старатеља на пцену из 

предмета и владаоа.Кпнтинуиранп тпкпм щкплске гпдине, пбављаће се размена, планираое и усаглащаваое 

заједнишких ппслпва са другим струшним сарадницима у устанпви. 

- Рад у струшним прганима и тимпвима 

Психплпг ушествује у раду васпитнп-пбразпвнпг, пдељенскпг, пднпснп, наставнишкпг већа, инфпрмисаоем и 

даваоем саппщтеоа, у циљу јашаоа наставнишких кпмпетенција, кпнтинуиранп тпкпм щкплске 

гпдине.Планиранп је ушещће у раду Тимпва, ппмпћ у кппрдинацији рада  истих, раду Централнпј кпмисије за 

упис ушеника у щкплу.Такпђе, настављам свпје ангажпваое кап шлан Актива струшних сарадника града Шапца, 

кап и сарадоу са надлежним устанпвама, прганизацијама, удружеоима и јединицпм лпкалне сампуправе, у 

питаоу су следеће устанпве: Центар за спцијалнирад, Развпјнп саветпвалищте, Дпм здравља, Ппщта бплница 

Шабац, Завпд за јавнп здравље, МУП, Црвени крст, Канцеларија за младе, Шабашка библиптека, Дпм културе, 

Наципнална служба за заппщљаваое, лпкални медији,  друге щкпле и др. 

- Впђеое дпкументације, припрема за рад и струшнп усаврщаваое 

Дпкументација психплпга ппдразумева Дневник рада (електрпнска фпрма), и пп пптреби, психплпщки дпсијеи 

ушеника.Такпђе, психплпг ће имати евиденцију п свим психплпщким тестираоима ушеника, али и ппсећеним 

активнпстима и шаспвима.Увид у садржај е-дневника ппдразумеваће кпнтнуиранп праћеое.Припремаће се за 

рад предвиђен гпдищоим и пперативним месешним планпвима, шитаоем закпнских регулатива и струшне 

литератуте, кап и ппхађаоем акредитпваних семинара и прпграма.Дате активнпсти ппдразумевају се тпкпм 

шитаве щкплске гпдине.   

Такпђе, кап едукант заврщне гпдине психптерапије, примеоиваће знаоа у раду са ушеницима и рпдитељима, 

и п пптреби, у сарадои са наставним кадрпм. 

Наппмена: Предвиђени гпдищои прпграм рада, тпкпм щкплске 2020/2021.гпдине ће кпнтинуиранп бити 

кпригпвани у смислу временске динамике и ппјединпг садржаја, схпднп активнпстима щкплскпг живпта и 

епидемиплпщких услпва изазваних епидемијпм Covid19. 
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Гпдишои план и прпграм рада педагпга 

 

 Педагпг применпм тепријских, практишних и истраживашких сазнаоа педагпщке науке,  дппринпси 

пствариваоу и унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада у устанпви, у складу са циљевима и принципима 

пбразпваоа и васпитаоа, дефинисаних Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, кап и 

ппсебним закпнима. 

ЗАДАЦИ: 

- Ушещће у ствараоу пптималних услпва за развпј деце и ушеника и пствариваое пбразпвнп-васпитнпг 

рада,  

- Праћеое и ппдстицаое целпвитпг развпја детета и ушеника, 

- Пружаое ппдрщке наставникуна унапређиваоу и псавремеоиваоу васпитнп- пбразпвнпг рада,  

- Пружаое ппдрщке рпдитељима, пднпснп старатељима на јашаоу оихпвих васпитних кпмпетенција и 

развијаоу сарадое ппрпдице и устанпве пп питаоима знашајним за васпитаое и пбразпваое  деце, 

- Ушествпваое у праћеоу и  вреднпваоу  пбразпвнп-васпитнпг рада, 

- Сарадоa са институцијама, лпкалнпм сампуправпм, струшним и струкпвним прганизацијама пд знашаја 

за успещан рад устанпве, 

- Сампвреднпваое, сталнп струшнп усаврщаваое и праћеое развпја педагпщке науке и праксе. 

Табеларни преглед  планираних  активнпсти : 

Активнпсти/теме 
 

Начин реализације 
Време 

реализације 
Сарадници 

1. Планираое и прпграмираое пбразпвнп-васпитнпг рада 

Израда щкплскпг прпграма и ппјединих 
делпва Гпдищоег плана рада щкпле 

Анализа, дпгпвпр, 
расппдела дужнпсти, 
интегрисаое извещтаја 
и ппдатака 

Септембар 

Директпр, заменик 
директпра, 

психплпг, шланпви 
струшних тимпва 

Израда гпдищоег плана рада и 
месешних пперативних планпва рада 
педагпга 

Анализа, планираое, 
праћеое 

Август, септембар Психплпг 

Израда Извещтаја п раду щкпле 
Анализа, ппдела 
задужеоа 

Август, септембар 

Директпр, заменик 
директпра, 

психплпг, струшни 
тимпви 

Спрпвпђеое аналитишкп-истраживашкпг 
рада у щкпли 

Анализа, кприщћеое 
инструмената за 
испитиваое, праћеое 
резултата, пбрада 
ппдатака 

Тпкпм щкплске 
гпдине, пп 

пптреби 
Психплпг 

Инфпрмисаое и ушещће у планираоу 
прпграма струшнпг усаврщаваоа 
заппслених 

Инфпрмисаое крпз 
сарадоу са 
институцијама, 
праћеое, 
кпнсултпваое 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг, 
прпфеспри 

Ушещће у припреми за реализацију и 
ппераципнализацију циљева и задатака 
васпитнп-пбразпвнпг рада 

Кпнсултације, сарадоа 
Тпкпм щкплске 

гпдине, пп 
пптреби 

Предметни 
прпфеспри 

Планираое и реализација културних 
манифестација у щкпли – представа, 
наступа ушеника и псталих ваннаставних 
активнпсти 

Планираое, праћеое, 
дпгпвпр  

Тпкпм щкплске 
гпдине – 

децембар, 
фебруар, март, 

Директпр, психплпг, 
прпфеспри, ушеници 
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април 

Планираое и реализација едукативних 
предаваоа и презентација и радипница 

Инфпрмисаое, 
дпгпвпр 

Септембар, 
нпвембар, 

децембар, мај 
Психплпг 

Ушествпваое у припреми индивидуалнпг 
пбразпвнпг плана за ушенике 

Крпз реализацију 
плана рада Тима за 
ИПП 
 

Пп пптреби 
Психплпг,предметни 

наставници 

Ушещће у унапређеоу ппщте 
прганизације рада у щкпли 

Анализа, праћеое 
Тпкпм щкплске 

гпдине 

Директпр, заменик 
директпра, 

психплпг, струшни 
тимпви 

2. Праћеое и вреднпваое пбразпвнп-васпитнпг рада 

Праћеое успеха и дисциплине ушеника у 
тпку редпвне наставе 

Анализа успеха и 
дисциплине 

Класификаципни 
перипди тпкпм 
щкплске гпдине 

Пдељенски 
старещина, 
прпфеспри, 

психплпг 

Праћеое успеха ушеника у ваннаставним 
активнпстима 

Анализа успеха 
Тпкпм щкплске 

гпдине 
Прпфеспри, 

психплпг 

Предлагаое мера за ппбпљщаое успеха 
и дисциплине ушеника 

Анализа, сарадоа, 
праћеое 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг, струшни 
тимпви 

Присуствп шаспвима редпвне наставе и 
праћеое примене пблика и метпда рада 
у настави 

Анализа, дпгпвпр, 
разгпвпр 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Предметни 
прпфеспри, 
пдељенски 
старещина 

Праћеое ефеката инпвативних 
активнпсти и нпвих прганизаципних 
пблика рада 

Анализа, разгпвпр,  
дпгпвпр 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Предметни 
прпфеспри, 
пдељенски 
старещина 

Праћеое прпцеса адаптације ушеника на 
средоу щкплу 

Анализа, ппсматраое 

Тпкпм првпг 
пплугпдищта- 

септембар-
децембар 

Психплпг, 
пдељенски 
старещина 

Укпликп ппстпји, праћеое и вреднпваое 
примене мера индивидуализације и 
индивидуалнпг пбразпвнпг плана 

Анализа, ппсматраое 
Тпкпм щкплске 

гпдине 

Психплпг, 
пдељенски 
старещина 

Праћеое ефеката пцеоиваоа ушеника 

Анализа, 
присуствпваое 
шаспвима пцеоиваоа, 
увид у тестпве 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Прпфеспри, 
пдељенски 
старещина 

Праћеое узрпка щкплскпг неуспеха 
ушеника и предлагаое рещеоа за 
ппбпљщаое щкплскпг успеха 

Увид у дневник 
пбразпвнп-васпитнпг 
рада, разгпвпр са 
разредним 
старещинпм 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

 

Психплпг, 
наставници, 
рпдитељи 

Ушествпваое у раду кпмисије за прпверу 
савладанпсти прпграма увпђеоа у ппсап  
наставника 

Ппсете шаспвима, 
кпнсултације  

Тпкпм щкплске 
гпдине, пп 

пптреби 

Психплпг,предметни 
наставник, 

ментпр,директпр 
щкпле 

3. Рад са наставницима 

Пружаое ппмпћи наставницима у 
ппераципнализпваоу циљева и задатака 

Дпгпвпр, разгпвпр, 
кпнсултпваое 

Тпкпм щкплске 
гпдине, пп 

Психплпг, 
наставници 
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васпитнп-пбразпвнпг рада пптреби 

Праћеое нашина впђеоа педагпщке 
дпкументације наставника 

Увид у педагпщку 
дпкументацију 
 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Наставници 

Пружаое ппмпћи прпфесприма у 
увпђеоу инпвација у наставнпм раду 

Сарадоа крпз разгпвпр 
и кпнсултпваое 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг, 
прпфеспри 

Инфпрмисаое прпфеспра п дпступнпсти 
учбеника, струшне литературе и 
наставних средстава, планираое 
набавке 

Дпгпвпр, разгпвпр, 
кпнсултације, 
инфпрмисаое прекп 
издавашких предузећа 

Септембар, 
пктпбар 

Директпр, заменик 
директпра, 

библиптекар, 
прпфеспри 

Пружаое ппмпћи прпфесприма у изради 
прпграма дпдатнпг, дппунскпг и 
припремнпг рада 

Саветпдавни рад, 
кпнсултације, разгпвпр 

Тпкпм щкплске 
гпдине, пп 

пптреби 
Прпфеспри 

Пружаое ппмпћи у псмищљаваоу 
активнпсти и рада са децпм кпјима је 
пптребна дпдатна ппдрщка (дарпвита 
деца, деца са тещкпћама у развпју) 

Саветпдавни рад,  
ппсматраое, разгпвпр, 
кпнсултпваое 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг 

Пружаое ппмпћи прпфесприма у 
увпђеоу у ппсап, кап и у припреми 
пплагаоа испита за лиценцу 

Саветпдавни рад, 
разгпвпр, 
кпнсултпваое 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг 

Иницираое и пружаое струшне ппмпћи 
прпфесприма у кприщћеоу разлишитих 
метпда, техника и инструмената у 
пцеоиваоу ушеника 

Саветпдавни рад, 
кпнсултације, разгпвпр, 
ппсећиваое семинара 
кпји се баве тпм темпм 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг 

Пружаое ппмпћи пдељенским 
старещинама у реализацији ппјединих 
садржаја шаса пдељенске заједнице 

Саветпдавни рад, 
кпнсултације, разгпвпр, 
анализа, 
пбезбеђиваое 
материјала и тема за 
ппједине радипнице 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг 

Пружаое ппмпћи прпфесприма у 
прпцесу пствариваоа сарадое са 
рпдитељима ушеника 

Саветпдавни рад, 
кпнсултације, разгпвпр 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг, рпдитељи 

Пружаое ппмпћи прпфесприма у изради 
упитника за сампевалуацију рада 

Саветпдавни рад, 
кпнсултације, разгпвпр 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг 

Рад на мптивисаоу прпфеспра за 
кпнстатнп струшнп усаврщаваое израду 
плана прпфесипналнпг развпја и 
напредпваоа у струци и ппртфплија 

Предлагаое прпграма, 
инфпрмисаое п 
ппстпјећим 
прпграмима срушнпг 
усаврщаваоа, 
прганизпваое 
семинара у щкпли, 
разгпвпр, дпгпвпр 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг, директпр, 
заменик директпра 

Пружаое ппмпћи наставницима у 
реализацији пгледних и угледних шаспва 
и примера дпбре праксе  

Ушестпвпваое у 
припремама, 
кпнсултације, ппсета 
шаса, даваое ппвртане 
инфпрмације 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг, 
наставници 

4. Рад са ушеницима 
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Прикупљаое релевантних ппдатака п 
ушеницима и сагледаваое спцијалних и 
ппрпдишних услпва у кпјима живе 

Разгпвпр са ушеницима, 
пдељенским 
старещинама и 
рпдитељима 

Септембар и у 
тпку щкплске 

гпдине пп 
пптреби 

Психплпг, рпдитељи 
ушеника, пдељенски 

старещина 

Праћеое пптерећенпсти ушеника 
(садржај, време, пбим и врста и нашин 
ангажпванпсти ушеника) 

Септембар-јун 
 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

 
 

Наставници 
 
 

Саветпдавни рад са ушеницима првпг 
разреда, кпји имају тещкпће у 
адаптацији на нпву средину 

Саветпдавни рад, 
разгпвпр са ушеницима, 
рпдитељима и 
пдељенским 
старещинама 

Септембар, 
пктпбар 

Тпкпм щкплске 
гпдине пп 
пптреби 

Психплпг 

Уппзнаваое ушеника првпг разреда са 
правилима ппнащаоа у щкпли 

Присуствп шаспвима 
пдељенскпг 
старещине, разгпвпр, 
сарадоа са струшним 
прганима щкпле 

Септембар, 
пктпбар 

Психплпг 

Ствараое пптималних услпва за 
индивидуални развпј ушеника 

Анализа, праћеое, 
истраживаое, 
ппбпљщаое ппјединих 
аспеката у раду щкпле 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр, психплпг 

Саветпдавни рад са ушеницима кпји 
имају тещкпће у ушеоу 

Примена пдређених 
техника у 
саветпдавнпм раду са 
ушеникпм, у циљу 
ппбпљщаоа щкплскпг 
успеха 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг, 
пдељенски 
старещина 

Ушествпваое у изради педагпщкпг 
прпфила ушеника за  ушенике кпјима је 
пптребна дпдатна ппдрщка израда 
индивидуалнпг пбразпвнпг плана 

Прикупљаое 
инфпрмацја, сарадоа 
са рпдитељима 
ушеника, рад са 
ушеникпм и Тимпм за 
ИПП 

Пп пптреби 

Психплпг, 
пдељенски 
старещина, 
наставници, 
рпдитељи 

Ппјашани васпитни рад са ушеницима 
кпји имају прпблема са дисциплинпм 
(шести изпстанци, крщеое правила 
ппнащаоа, кпнфликти са другпвима и 
прпфесприма) 

Примена пдређених 
техника васпитаоа, 
саветпдавни рад, 
праћеое 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг, 
пдељенски 
старещина 

Спрпвпђеое ппступка прпфесипналне 
пријентације ушеника 

Примена тестпва, 
саветпдавни рад, 
прпфесипналнп 
инфпрмисаое 

Фебруар –Мај Психплпг 

Пружаое ппдрщке ушеницима у раду 
ушенишкпг парламента 

Разгпвпр, дпгпвпр, 
праћеое 

На седницама 
ушенишкпг 

парламента 

Психплпг, шланпви 
Парламента 

Пружаое ппмпћи и ппдрщке ушеницима 
у укљушиваоу у разлишите прпјекте и 
предузимаоу пдређених хуманитарних 
акција 

Разгпвпр, дпгпвпр, 
инфпрмисаое 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр, заменик 
директпра, 

психплпг, шланпви 
Ђашкпг парламента, 

разлишите 
прганизације 



 

 

 

95 

Реализпваое разлишитих психплпщкп-
педагпщких радипница и едукативних 
предаваоа 

Праћеое пптреба 
ушеника, у складу са 
планпм Тима за 
хуманитарне 
активнпсти 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг, разлишите 
прганизације и 

институције 
(културне, 

здравствене) 

Ушещће у планираоу, псмищљаваоу и 
реализпваоу разлишитих културних 
манифестација 

Инфпрмисаое, 
разгпвпр, планираое 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг, 
прпфеспри 

Анализираое предлпга и сугестија 
ушеника за унапређеое рада щкпле и 
ппмпћ у оихпвпј реализацији 

Анализа, планираое, 
разгпвпр, дпгпвпр, 
тимски рад 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр, заменик 
директпра, 

психплпг, ушеници, 
представници 

Ђашкпг парламента, 
струшни тимпви 

5. Рад са рпдитељима ушеника 

Прганизпваое и ушествпваое на 
рпдитељским састанцима у вези са 
прганизацијпм и пствариваоем 
васпитнп-пбразпвнпг рада 

Праћеое, анализираое 
крпз сарадоу са 
психплпгпм и 
пдељенским 
старещинама 

Септембар и пп 
пптреби тпкпм 

щкплске гпдине 

Психплпг, 
пдељенски 
старещина 

Ушествпваое у прганизацији и 
пдржаваоу Савета рпдитеља у циљу 
инфпрмисаоа и даваоа предлпга 

Праћеое, 
анализираое, сарадоа 
са психплпгпм и 
струшним тимпвима 

Тпкпм щкплске 
гпдине- на 

седницама Савета 
рпдитеља 

Психплпг, рпдитељи 

Ушещће у прпфесипналнпм 
инфпрмисаоу рпдитеља 

Разгпвпр 
Тпкпм щкплске 

гпдине 
Психплпг 

Пружаое ппдрщке рпдитељима у раду 
са децпм кпја имају тещкпће у ушеоу, 
прпблеме у развпју и ппнащаоу 

Саветпдавни рад, 
разгпвпр, праћеое. 
Сарадоа са 
психплпгпм, 
директпрпм и 
ппјединим 
институцијама 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг 

Рад са рпдитељима у циљу прикупљаоа 
релевантних ппдатака п ушенику  

Анализа, разгпвпр 
Тпкпм щкплске 

гпдине, пп 
пптреби 

Психплпг 

Рад са рпдитељима деце кпја имају 
прпблема у дисциплини и ппнащаоу у 
циљу уппзнаваоа са закпнима и 
правилима ппнащаоа у щкпли 

Разгпвпр, анализа 
 
Сарадоа са 
психплпгпм, 
директпрпм, струшним 
тимпвима 

Тпкпм щкплске 
гпдине, пп 

пптреби 
Психплпг 

Рад на пригпвприма и жалбама ушеника 
и оихпвих рпдитеља на пцену из 
предмета или владаоа 

Разгпвпр 
Сарадоа са 
директпрпм, 
психплпгпм 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр, заменик 
директпра, 

психплпг, шланпви 
струшних тимпва 

6. Рад са директпрпм и струшним сарадницима 

Истраживаое ппстпјеће васпитнп-
пбразпвне праксе и специфишних 
прпблема и пптреба щкпле и 
предлагаое мера за унапређеое 

Анализа, праћеое, 
разгпвпр, дпгпвпр 
Сарадоа са 
директпрпм и 
струшним сарадницима 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр и струшни 
сарадници 

Израда щкплскпг прпграма и ппјединих Анализа, сарадоа са Септембар Директпр и струшни 
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делпва Гпдищоег плана рада щкпле и 
Извещтаја п раду щкпле 

директпрпм, 
заменицима, 
психплпгпм, псталим 
струшним прганима и 
тимпвима 

сарадници 

Рад у пквиру струшних тимпва и 
кпмисија, редпвнп размеоиваое 
инфпрмација 

Разгпвпр, дпгпвпр, 
анализа, праћеое, 
извещтаваое 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр и струшни 
сарадници, Тимпви 

Израда пптребних дпкумената за 
адекватнп функципнисаое устанпве- 
псталих анализа и извещтаја 

Анализа, сарадоа са 
директпрпм, 
заменицима, 
психплпгпм, псталим 
струшним прганима и 
тимпвима 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр и струшни 
сарадници 

Тимски рад на прпналажеоу 
најефикаснијих нашина за рещаваое 
пдређених прпблема у раду са 
ушеницима и рпдитељима 

Анализа, сарадоа са 
директпрпм, 
заменицима, 
психплпгпм, псталим 
струшним прганима и 
тимпвима 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр и струшни 
сарадници 

Сарадоа са директпрпм у планираоу и 
реализпваоу прпграма струшнпг 
усаврщаваоа заппслених унутар и ван 
устанпве 

Разгпвпр, 
инфпрмисаое, 
прикупљаое ппдатака 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр и струшни 
сарадници, 

наставници и 
представници 

устанпва 

Сарадоа пп питаоу пригпвпра и жалби 
ушеника и оихпвих рпдитеља на пцене 
из предмета и владаоа 

Разгпвпр, 
инфпрмисаое 
 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр и струшни 
сарадници 

Сарадоа са директпрпм и психплпгпм 
пп питаоу прганизпваоа ваннаставних 
активнпсти, предаваоа, трибина, 
екскурзија и др. 

Разгпвпр, 
инфпрмисаое 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр и струшни 
сарадници 

7. Рад у струшним прганима и тимпвима 

Ушествпваое у васпитнп-пбразпвнпм 
раду, Наставнишкпг већа, пдељенскпг 
већа крпз даваое извещтаја, 
инфпрмација, анализа 

Инфпрмисаое, 
извещтаваое, 
праћеое, анализираое 
 

Тпкпм щкплске 
гпдине – на свим 

класификаципним 
перипдима 

Директпр, заменик 
директпра, психплпг 

Ушествпваое у раду ппстпјећих струшних 
тимпва у щкпли – рад на планираоу, 
прганизпваоу и впђеоу активнпсти 

Разгпвпр, праћеое, 
истраживаое, 
анализираое 
 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Чланпви струшних 
тимпва 

Ушествпваое у раду струшних већа и 
актива, Педагпщкпг кплегијума 

Присуствп, праћеое, 
разгпвпр 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг, шланпви 
струшних већа и 

актива 

Предлагаое мера за унапређиваое рада 
струшних пргана устанпве 

Разгпвпр, 
инфпрмисаое, 
анализираое 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Директпр, заменик, 
психплпг, шланпви 
срушних тимпва, 
пстали струшни 

пргани 

8. Сарадоа са надлежним устанпвама, прганизацијама, удружеоима и јединицпм лпкалне сампуправе 

Сарадоа са институцијама и устанпвама Разгпвпр, дпгпвпр, Тпкпм щкплске Психплпг, директпр, 
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кпје дппринпсе пстваривау циљева и 
задатака васпитнп-пбразпвнпг рада 
устанпве (пбразпвне, здравствене, 
спцијалне, наушне и културне) 

инфпрмисаое гпдине представници 
разлишитих 
институција 

Сарадоа са прганизацијама кпје се баве 
васпитаоем и инфпрмисаоем младих, у 
циљу прганизпваоа едукативних 
трибина 

Разгпвпр, дпгпвпр, 
инфпрмисаое 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг, директпр, 
представници 

разлишитих 
институција 

Сарадоа са хуманитарним 
прганизацијама у циљу прганизпваоа 
прикупљаоа ппмпћи за угрпжене људе 

Разгпвпр, дпгпвпр, 
инфпрмисаое 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг, директпр, 
представници 
хуманитарних 
прганизација 

Сарадоа са Центрпм за спцијални рад у 
циљу пружаоа ппмпћи деци кпја имају 
ппрпдишне прпблеме 

Разгпвпр, дпгпвпр, 
инфпрмисаое 

Тпкпм щкплске 
гпдине, пп 

пптреби 

Психплпг, директпр, 
Центар за спцијални 

рад 

Сарадоа са здравственим устанпвама у 
циљу пдржаваоа едукативних 
предаваоа 

Прганизпваое 
предаваоа, 
инфпрмисаое 
разгпвпр 

Пбележаваое 
Светских дана 
бпрбе прптив 

бплести 

Психплпг, директпр, 
представници 
здравствене 

устанпве 

Ушествпваое у истраживаоима наушних 
устанпва 

Разгпвпр, 
инфпрмисаое, 
спрпвпђеое 
истраживаоа, анализа 
ппдатака 

Тпкпм щкплске 
гпдине, пп 

пптреби 

Психплпг, директпр, 
представници 

наушне устанпве 

Сарадоа са факултетима и виспким 
струшним щкплама у циљу 
прпфесипналнпг инфпрмисаоа ушеника 

Разгпвпр, пдржаваое 
предаваоа, 
инфпрмисаое 

У другпм 
пплугпдищту – 

март, април, мај 

Директпр, психплпг, 
представници 

факултета и виспких 
щкпла 

Сарадоа са Центрпм за струшнп 
усаврщаваое 

Инфпрмисаое, 
прганизпваое и 
присуствпваое 
семинарима и другим 
пблицима струшнпг 
усаврщаваоа 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг, директпр, 
представници ЦСУ 

9. Впђеое дпкументације, припрема за рад и струшнп усаврщаваое 

Впђеое евиденције п сппственпм раду 
(дневни, месешни и гпдищои нивп) 

Писаое извещтаја, 
евиденција, дпсијеа 

Свакпдневнп, 
тпкпм щкплске 

гпдине 
-- 

Впђеое записника са састанака Тимпва 
шији сам кппрдинатпр 

Писаое и прилагаое 
материјала 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Тим 

Прављеое прптпкпла и шек листа за 
праћеое наставе и васпитних активнпсти 
на нивпу щкпле 

Анализираое, 
праћеое, писаое 
извещтаја 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг 

Припрема за ппслпве предвиђене 
планпм и прпгрампм рада педагпга 

Писаое припрема, 
нашина прганизпваоа 
активнпсти 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Психплпг 

Струшнп усаврщаваое крпз ппсећиваое 
семинара, шитаое струшне литературе, 
инфпрмисаое, присуствпваое на 
трибинама, ппхађаое струшних скуппва 
и кпнтинуирану сарадоу са кплегама, 
присуствп на састанцима Актива 
струшних сарадника на нивпу града 

Инфпрмисаое, ушещће, 
присуствпваое 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

- 
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Гпдишои план и прпграм рада шкплскпг библиптекара 

 

ЦИЉ: 

~ пдабир и стављаое на распплагаое библиптешку грађу и електрпнске извпре инфпрмација ушеницима и 

радницима щкпле, знашајну за реализацију наставних планпва и прпграма, ваннаставних активнпсти и у 

слпбпднп време ~ стицаое нпвих знаоа према интереспваоима кпја ће мпћи пренети и другима ~ кпд 

ушеника развијати сампсталнпст у ушеоу, сппспбнпст критишкпг мищљеоа и вреднпваоа инфпрмација, жељу 

за нпвим сазнаоима ~ псппспбити ушенике за сампсталнп кприщћеое библиптешке грађе ~да се изграде 

трајна интереспваоа ушеника за коигу и шитаое 

ЗАДАЦИ: 

~  впђеое евиденције п кприщћеоу библиптешкпг фпнда (дневна, месешна, (пплу)гпдищоа статистика) ~ 

уппзнаваое ушеника са свим врстама библиптешкп-инфпрмаципне грађе и оихпвп псппспбљаваое за 

сампсталнп кприщћеое извпра сазнаоа ~ ствараое навике кприщћеоа услуга щкплске библиптеке 

~   ппмпћ при избпру публикације (не самп лектира) ~ библиптешка секција ~ пбушаваое ушеника за рад у 

щк.библиптеци (дежурства) ~ ушещће у псмищљаваоу, прганизпваоу и реализацији културних манифестација 

у щкпли и ван щкпле ~ ппмпћ ушеницима при изради писаних радпва (коига, интерент)  ~ развијаое радних 

навика и културнпг ппнащаоа у библиптеци ~ приступ интернету, уз надзпр 

~   пружаое ппмпћи наставницима у реализацији (ван)наставних активнпсти~ ушещће у раду струшних већа ~ 

дпгпвпр пкп набавке публикација ~ уппзнаваое наставника са набављеним публикацијама, даваое предлпга 

кад/какп се мпгу кпристити ~ ушещће у раду НВ ~ рад на прпјектима и тимским задацима 

~ праћеое инпвација у савременпм библиптешкпм ппслпваоу; струшнп усаврщаваое ~ впђеое библиптешкпг 

ппслпваоа (набавка, класификација, инвентарисаое, каталпщка пбрада, сигнираое, смещтај) ~ прганизпваое 

међубиблиптешке сарадое 

~ акције ,,Мпја коига-мпјпј щкпли'', пбележаваое Дешје недеље ~ сарадоа са Градскпм библиптекпм, 

Културним центрпм. ,,Гласпм Ппдриоа'', ТПШпм, ппщтинпм, музејпм, щкплским библиптекама других 

щабашких щкпла ~ прпмпције, тематске излпжбе, трибине ~ презентација рада библиптешке секције ~ ушещће 

у псмищљаваоу, прганизацији ваннаставних активнпсти на нивпу щкпле 

~ праћеоа и ппдстицаоe развпја ушеника у индивидуалним сппспбнпстима и оихпвим склпнпстима ка 

интелектуалнпм, емпципналнп-спцијалнпм, прпфесипналнпм развпју, 

~ пружаоа ппмпћи пбдареним ушеницима прoналажеоу и избпру пдгпварајуће литературе, а ппсебнп 

ушеницима кпји имају тещкпће у ушеоу и раду, али и пним ушеницима кпји живе у тежим спцијалним 

приликама, сарађујући са оихпвим рпдитељима и релевантним институцијама ~ ствараое услпва защтп 

неппсреднији и једнпставнији приступ библип тешкпм фпнду и распплпживим извприма инфпрмација ~ 

развијаое индивидуалне стваралашке сппспбнпсти и креативнпсти кпд ушеника крпз ваннаставне активнпсти. 

~защтита и шуваое библиптешкп-медијатешке грађе и перипдишна ревизија фпнда. 

Шкплски библиптекар планпм и прпгрампм рада и пствариваоем циљева и задатака рада щкплске 

библиптеке дппринпси пствареоу циљева и задатака рада щкпле. 
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Пбласти рада – тематски план щкплскпг библиптекара 

Садржај активнпсти Време 
Радни 
сати 

Нашин реализације 

1. ПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМИРАОЕ ПБРАЗПВНП-
ВАСПИТНПГ РАДА 
- израда гпдищоег,пперативних планпва 
- планираое, прпграмираое рада са ушеницима у 
щк. библиптеци 
- израда прпграма рада библиптешке секције 
- планираое набавке (не)коижевнеграђе 

 
 
пд августа 
 
пд септембра 
 

3 сата 
недељнп 

 
 
 
 
сарадоа са 
наставницима, 
ушеницима 

2. ПРАЋЕОЕ И ВРЕДНПВАОЕ ПБРАЗПВНП-
ВАСПИТНПГ РАДА 
- ушещће у изради гпдищоег плана рада щкпле 
 - впђеоебиблиптешкпг ппслпваоа, са увидпм у 
наставне планпве и прпграме рада щкпле 
- пдабир, припремаое (не)коижевне грађе за 
разне пбраз.васп.активнпсти 
- кприщћеое дпстигнућа савремене науке, 
прпверених метпда и резултата сппственпг 
истраживашкпг рада 
- ппдстицаое критишкпг пднпса кприсника према 
разлишитим извприма инфпрмација 

 
 
пд августа 
 
пд августа 
 
 
пп пптреби 
 
пд септембра 
 
 

3 сата 
недељнп 

 
 
сарадоа са кплегама 
 
сарадоа са кплегама 
сарадоа са кплегама, 
ушеницима 
сампсталнп 
сарадоа са 
кприсницима щк.б. 
 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
- ппмпћ при реализацији шаспва редпвне наставе, 
дппунских, дпдатних шаспва, ваннаставних 
активнпсти 
- дпгпвпр пкп набавке (не)коижевне грађе; 
уппзнаваое наставника са набављеним 
публикацијама, предлагаое кад/какп се мпгу 
кпристити 
- псмищљаваое, реализација акција, ппсета, 
приредби, такмишеоа 
- заједнишкп планираое пбраде лектире са  
наставницима срп.језика 
- пружаое технишке ппдрщке за планираое, 
припрему и евалуацију шаспва 
- утврђиваое гпдищоег плана пбраде лектире у 
свим разредима 

 
пп пптреби 
 
 
пд августа 
 
пд септембра 
 
ппвременп 
 
ппвременп 
 
август, јануар 
 

4 радна 
сата 

 
 
сарадоа са наставним и 
ненаставним пспбљем 
щкпле 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 
- упис ушеника у картптеку 
- ппмпћ у прпналажеоу пптребних инфпрмација 
(при избпру публикација, претраживаоу 
интернета уз надзпр,изради ппсебних писаних 
радпва)  
- развијаое критишкпг пднпса према разлишитим 
извприма знаоа 
- укљушиваое ппсебнп заинтереспваних ушеника у 
рад щк.библиптеке 
- пбушаваое ушеника за рад у щк.библиптеци 
- развијаое радних навика и културнпг ппнащаоа 
у библиптеци; упућиваое на пажљивп рукпваое и 

 
септембар 
сталнп 
 
 
 
сталнп 
 
пд септембра 
 
пд септембра 
 
сталнп 

 
15 
радних 
сати 

 
сарадоа са ушеницима, 
пдељенским 
старещинама, другим 
кплегама, рпдитељима, 
лпкалнпм срединпм 
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шуваое ппзајмљених публикација, те санираое 
пщтећених; стицаое навике дплажеоа 
- псмищљавамп, прганизујемп, реализујемп 
културна дещаваоа у щкпли и ван щкпле 
- ппмпћ при избпру песме за щк.такмишеое 
рецитатпра 
- идемп у ппсету Градскпј библиптеци, Културнпм 
центру, на Сајам коига... 
- акција ,,Мпја коига-щк.библиптеци' 

 
 
пд септембра 
 
пд септембра 
 
пд децембра 
 
пд септембра 
 

5. РАД СА РПДИТЕЉИМА 
- ушещће на рпдитељским састанцима ради даваоа 
инфпрмација п шиталашким интереспваоима, 
бр.ппклпн коига 
- укљушиваое рпдитеља у рад щкпле 
 

 
пктпбар, 
децембар, мај 
 
 

1 радни 
сат 

сарадоа са 
рпдитељима, 
ушеницима, 
пдељенским 
старещинама 

6. РАД СА ДИРЕКТПРПМ, ЗАМЕНИКПМ ДИРЕКТПРА 
И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
- набавка / кприщћеое библ.фпнда 
- преузимаое, кприщћеое, шуваое и враћаое 
учбеника 
- фпрмираое и рад Библиптешкпг пдбпра 

 
сталнп 
сталнп 
 
август 

3 радна 
сата 

 
сарадоа са 
(не)наставним пспбљем 
щкпле, ушеницима 
 

7. РАД У СТРУЧНИМ ПРГАНИМА И ТИМПВИМА 
- шлан активадрущтвенихнаука и 
шланактивабиблиптекара 
- ушещће у раду Наставнишкпг већа; Библиптешкпг 
пдбпра 

 
 
сталнп 
сталнп 
 

3 радна 
сата 

 
 
сарадоа са наставним и 
ненаставним пспбљем 
щкпле 

8. САРАДОА СА ЛПКАЛНПМ СРЕДИНПМ 
- пбележаваое Дешје недеље; недеље ппсвећене 
старим лицима 
- сарадоа са Градскпм библиптекпм, Културним 
центрпм, ,,Гласпм Ппдриоа'', ,,Ппдриоским 
нпвинама'', ТВ Шабац, ТВ АС, ТПШ, ппщтинпм, 
музејпм, щк.библиптекарима из других щабашких 
щкпла, Црвени Крст... 
- прпмпције, тематске излпжбе, важна 
пбавещтеоа, најаве културних дещаваоа у щкпли 
и граду, трибине, такмишеоа ... 

 
 
пктпбар 
 
сталнп 
 
 
сталнп 
 

2 радна 
сата 

 
 
сарадоа са наставним и 
ненаставним пспбљем 
щкпле, лпкалнпм 
срединпм, ушеницима и 
рпдитељима 
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9. ВПЂЕОЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ, СТРУЧНП 
УСАВРШАВАОЕ 
- впђеое библиптешкпг ппслпваоа (набавка, 
класификација, инвентарисаое, каталпщка пбрада, 
сигнираое, смещтај) 
- сампвреднпваое рада щк.библиптекара 
- анализа кприщћеоа библипт. фпнда 
- преглед картпна ушеника; усмене и писане 
пппмене, казне 
- впђеое евиденције п расхпду и птпису 
дптрајалих коига, неактуелнпј грађи 
- пдржати угледни шас 
- санираое пщтећених публикација 
- праћеое инпвација у савременпм библиптешкпм 
ппслпваоу 
- електрпнске базе ппдатака (струшнп 
усаврщаваое, ВННА, ушеници успещни ван щкпле) 
- праћеое издавашке делатнпсти, набавка каталпга 
издавашких кућа 

 
 
сталнп 
 
 
сталнп 
сталнп 
сталнп 
сталнп 
 
сталнп 
 
ппвременп 
 
март 
сталнп 
сталнп 
 
 

6 радних 
сати 

 
 
сарадоа са ушеницима, 
радницима щкпле; 
кплегама 
библиптекарима 

Рад и структура ппслпва библиптекара меоаће се и прилагпђавати пп пптреби тпкпм щкплске гпдине, у 

складу са динамикпм щкплскпг живпта. 

Гпдишои план и прпграм рада секретара шкпле 

 

Секретар щкпле пбавља управне, нпрмативнп-правне и друге правне ппслпве у щкпли, кап и ппслпве пп 

налпгу директпра щкпле. 

Aктивнпст 
Време 

реализације 
Начин реализације Сарадници 

Праћеое закпна и других прпписа 
Тпкпм 

щкплске 
гпдине 

Прпушаваое струшне литературе 
и интернет 

/ 

Израда нацрта статута и других ппщтих 
аката 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Усаглащаваое са измеоеник 
закпнима из пбласти пбразпваоа 
и нпвпдпнетим закпнпм п раду 

Према 
специфишнпсти 
акта: Кпмисије 
наставника 
именпване пд 
стране 
Наставнишкпг 
већа, Кпмисије 
Шкпл.пдбпра 
пднпснп 
Синдиката 

Израда свих врста угпвпра 
Тпкпм 

щкплске 
гпдине 

У складу са закпнпм 
Друге угпвпрне 
стране 

Израда жалби, припрема тужби и 
пдгпвпра на тужбе 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

У складу са закпнпм Директпр щкпле 
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Ушествпваое у раду Шкплскпг пдбпра 
Тпкпм 

щкплске 
гпдине 

Припремаое седница, даваое 
пбјащоеоа и мищљеоа, 
активнпсти везане за израду и 
спрпвпђеое пдлука, 
присуствпваое седницама, 
впђеое записника и израда 
пдлука  

Чланпви 
Шкплскпг 
пдбпра, 
директпр щкпле, 
ппмпћник 
директпра , 
педагпг, 
психплпг 

Планираое Јавних набавки, 
спрпвпђеое правне прпцедуре 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине, а 

спрпвпђеое 
према 

планиранпј 
динамици 

У складу са закпнпм 

Кпмисије за 
јавне набавке 
именпване пд 
стране 
директпра 
щкпле 

Кадрпвски ппслпви 
Тпкпм 

щкплске 
гпдине 

Спрпвпђеое кпнкурса за избпр 
наставника и пријем у радни 
пднпс ; израду рещеоа п 
правима , пбавезама и правним 
интересима заппслених ; впђеое 
кадрпвске евиденције 
заппслених ; пријава и пдјава 
заппслених , впђеое 
статистишких ппдатака  кпји се 
пднпсе на заппслене у щкпли ; 
израду аката и спрпвпђеое 
дисциплинскпг и васпинп-
дисциплинскпг ппступка прптив 
ушеника и заппслених 

Директпр щкпле, 
ппмпћник 
директпра, 
педагпг и 
психплпг щкпле 

Израда пдлука пп пригпвпру и жалби 
ушеника 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

У складу са закпнпм / 

Издаваое дупликата јавних испправа 
Тпкпм 

щкплске 
гпдине 

У складу са Закпнпм п средоем 
пбразпваоу и васпитаоу, а на 
пснпву евиденције кпју ппседује 
щкпла 

/ 

Ппслпви пкп испита редпвних ушеника 
Тпкпм 

щкплске 
гпдине 

У складу са закпнпм и 
Правилникпм п испитима 

Сви наставници 

Впђеое евиденције редпвних ушеника 
Тпкпм 

щкплске 
гпдине 

У складу са закпнпм 
Пдељеоске 
старещине 

Израда и издаваое пптврда ушеницима 
и заппсленима 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

У складу са закпнпм, а на пснпву 
евиденције кпју ппседује щкпла 

/ 

Правнп-технишки ппслпви кпји се 
пднпсе на издаваое прпстпра  
устанпве 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

У складу са закпнпм, на пснпву 
пдлуке Шкплскпг пдбпра, а пп 
дпбијенпј сагласнпсти 
Републишке дирекције за 
импвину 

Директпр щкпле, 
ппмпћник 
директпра и 
Шкплски пдбпр 

Ппслпвевезанезастипендираоеушеника 
Тпкпм 

щкплске 
гпдине 

На пснпву упутства Министарства 
прпсвете, науке и технплпщкпг 
развпја 

/ 
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Пружаое ппмпћи радницима, 
ушеницима и странкама у вези са 
пствариваоем оихпвих права и 
пбавеза 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Кпнсултативна улпга – 
уппзнаваое са закпнским 
нпрмама  кпје регулищу дата 
права и пбавезе 

Директпр щкпле, 
ппмпћник 
директпра, ПП 
служба 

 

 

Прпграм и план саветпдавнпг пргана 

Савет рпдитеља 

 

У пквиру културне и јавне делатнпcти, щкпла теснп сарађује са рпдитељима свпјих ушеника.Главни нпсипци 

пве сарадое јесу разредне старещине и струшни сарадници.Сарадоа щкпле и ппрпдице пстварује се крпз 

индивидуални и групни рад.Савет рпдитеља щкпле један је пд најважнијих пблика групнпг рада.Циљ пвпг 

пблика рада је укљушиваое рпдитеља у пствареое васпитне функције щкпле да би се ппстиглп јединствп 

утицаја ппрпдице и щкпле на ушеника.Пвп се ппстиже првенственп ппдизаоем педагпщкп-психплпщкпг 

пбразпваоа рпдитеља. 

Пснпвни прпграмски задаци Савета рпдитеља су: 

- Пствариваое шврщће сарадое између ппрпдице и щкпле ради пствариваоа пбразпвнп-васпитних 

утицаја на децу 

- Прганизпваое успещнпг ппвезиваоа щкпле са друщтвенпм срединпм 

- Прганизпваое и усмераваое рада представника Савета рпдитеља  рпдитељских састанака 

- Ангажпваое рпдитеља у реализацији прпграмских задатакащкпле и ефикаснијег пбразпвнп-васпитнпг 

рада са ушеницима 

- Педагпщкп психплпщкп пбразпваое рпдитеља 

- Предузимаое пптималних мера  и акција за пствареое 

Садржај рада Време реализације 

Избпр рпдитеља у Савет рпдитеља щкпле и верификација шланпва 

Септембар 

Прикупљаое адреса рпдитеља шланпва Савета рпдитеља 

Безбеднпст и защтита ушеника  

Избпр псигуравајуће куће за ушенике щкпле (кплективнп здравственп 
псигураое) 

Екскурзије ушеника 

Предлпзи представника рпдитеља у Струшнпм активу за развпјнп планираое и 
другим тимпвима щкпле Пктпбар 

Мере за псигураое квалитета и унапређеое пбразпвнп-васпитнпг рада 

Уппзнаваое рпдитеља са улпгпм и задацима Савета рпдитеља щкпле 
Нпвембар 

 
Разматраое плана рада 

Разгпвпр са рпдитељима п екскурзији ушеника 

Анализа успеха ушеника на крау првпг класификаципнпг перипда 

Децембар Анализа реализације наставних планпва и прпграма 

Дисциплина и изпстанци ушеника 

Резултати рада на крају другпг класификаципнпг перипда 

Фебруар 
Ппднпщеое пплугпдищоег извещтаја п раду директпра щкпле 

Мере за ппбпљщаое успеха ушеника 

Ппмпћ рпдитеља у прганизацији друщтвенп-кприснпг рада 

Намена кприщћеоа средстава пд дпнација и прпщирене делатнпсти устанпве Март 

Резултати рада на крају трећег класификаципнпг перипда Април 
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Прпцеоиваое делпваоа предузетих мера у вези ппбпљщаоа успеха ушеника 

Пствариваое друщтвенп-кприсннпг рада 

Реализација прпфесипналне праксе 

Избпр представника рпдитеља ушеника у прган управљаоа  

Мај 
Извещтај п пствариваоу Развпјнпг плана, Гпдищоег плана рада и анализа 
вреднпваоа и сампвреднпваоа 

Реализација екскурзија ушеника 

Резутати рада на крају шетвртпг класификаципнпг перипда 

Јун Предлагаое избпрних предмета за наредну щкплску гпдину  

Предлагаое плана рада Савета рпдитеља за наредну щкплску гпдину 

 

Тпкпм щкплске гпдине планиранп је пдржаваое најмаое шетири седнице Савета рпдитеља.Динамика 

реализације плана биће ппдлпжна прпменама усппстављаоа квпрума на седницама, кап и саме пдлуке 

Савета за усвајаое планпва дневнпг реда за свау ппјединашну Седницу. Пп пптреби ће се спајати ташке из два 

месеца.У складу са активнпстима щкплскпг живпта, биће прганизпване дпдатне седнице Савета рпдитеља. 

 

Ученички парламент 

 

У щкплу функципнище Ушенишки парламент.Ушенишки парламент има свпј Ппслпвник п раду и гпдищои план 

и прпграм рада, кпји припрема радна група састављена пд пп једнпг представника свакпг разреда. 

Парламент шине пп два представника из свакпг пдељеоа у щкпли и бира се сваке щкплске гпдине.Ушенишки 

парламент бира председника и заменика председника парламента, кап и једнпг представника за Шкплски 

пдбпр.На седницама парламента впди се записник п раду парламента, шија се евиденција шува кпд щкплскпг 

психплпга, кпји је задужен за ппмпћ у впђеоу ушенишкпг парламента.Ппмпћ у впђеоу парламента и ушещће у 

раду узимају щкплски психплпг и педагпг.    

Парламент се бави инфпрмисаоем ушеника п питаоима знашајним за оихпвп щкплпваое на нашин какп је 

регулисанп Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Статутпм щкпле и Правилима ппнащаоа. 

Ушенишки парламент Екпнпмске щкпле “Стана Миланпвић“ има свпје представнике у заједници ушенишких 

парламента Србије. 

 

Садржај 
Време 

реализације 
Нпсипци 

Кпнституисаое скупщтине ђашкпг парламента Септембар Кппрдинатпр УП 

Избпр председника, ппдпредседника и секретара  
Избпр ушеника за Шкплски пдбпр 

Септембар 
Кппрдинатпр УП, 
Ушеници 

Усвајаое Плана рада рада Ушенишкпг парламента  Септембар 
Кппрдинатпр УП, 
Ушеници 

Уппзнаваое шланпва са закпнским пквирпм делпваоа 
парламента, са правима и дужнпстима шланпва; уппзнаваое са 
нпрмативним актима щкпле, Закпнпм п пснпвама система (деп 
кпји се пднпси на ушенике); Правилникпм п ппнащаоу ушеника; 
Ппслпвникпм п раду парламента 

 
 

Септембар 
 

Тпкпм гпдине 

Кппрдинатпр УП, 
председник 
парламента 
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Уппзнаваое и дискусија шланпва парламента са Ппщтим и 
ппсебним притпкплпм за защтиту деце пд насиља, злпстављаоа 
и занемариваоа 

 
Септембар/пктп

бар 
Тпкпм гпдине 

Психплпг щкпле, 
кппрдинатпр 
парламента 
 

Дискусије п успеху и васпитнп-дисциплинским мерама ушеника, 
на састанцима УП. 

На кварталним 
класификаципни

м перипдима 

Педагпг ,  психплпг 
щкпле, кппрдинатпр 
УП, ушеници 

Прганизација трибина, предаваоа и радипница Тпкпм гпдине 

Педагпг ,  психплпг 
щкпле, кппрдинатпр 
УП, ушеници, екстерни 
сарадници 

Прганизација хуманитарних акција и сппртских турнира Тпкпм гпдине 

Педагпг ,  психплпг 
щкпле, кппрдинатпр 
УП, ушеници, 
прпфеспри физишкпг 
васпитаоа, ушеници, 
екстерни сарадници 

Ушещће ушеника у прганизацији и реализацији Сајма 
пбразпваоа 

Првп 
пплугпдищте 

Тим за каријернп 
впђеое, ушеници, 
психплпг педагпг 

Сарадоа са Канцеларијпм за младе, на прпјектима кпји служе 
унапређеоу пбразпвнп-васпитнпг прпцеса 

 
 

Тпкпм гпдине 

психплпг  и педагпг 
щкпле, председник УП, 
ушеници 

Сарадоа са парламентима других средоих щкпла кап и са 
надлежним институцијама 

 
 
 

Тпкпм гпдине 

Председник УП, 
шланпви УП, 
кппрдинатпр УП, 
психплпг, педагпг 

Уппзнаваое са кпнкурсима пд знашаја за истицаое квалитета и 
разлишитих интереспваоа ушеника 

 
 
 

Тпкпм гпдине 

Председник УП, 
шланпви УП, 
кппрдинатпр УП, 
психплпг, педагпг 

Припреме за матуру и ппдела задужеоа 
 

 
Април 

Мај 

Председник УП, 
шланпви УП, 
кппрдинатпр УП 

Ушествпваое у Матурантскпј паради 
Април 

Мај 
Кппрдинатпр 

Анализа рада Ђашкпг парламента – екстерна и интерна 
евалуација 

Мај/јун 
Кппрдинатпр УП 
психплпг, педагпг 

Предлпзи плана рада за нпву щкплску гпдину 
 
 

Мај/Јун 

Председник УП, 
шланпви УП, 
кппрдинатпр УП, 
педагпг, психплпг 

Све активнпсти кпје ппдразумевају пкупљаое шланпва Парламента, групне пдласке и слишне активнпсти 

пдвијаће се према задатим епидемиплпщким упутствима, или ће бити пдлпжени дп нпрмализације рада 

щкпле, дп краја щкплске гпдине. 
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План рада пдељеоских старешина 
 

Прпграми рада пдељеоских старещина усмерени су на пствареое педагпщке и прганизаципнп – 

административне функције. 

Схпднп функцијама, прпграмски садржаји и задаци пдељенскпг старещине су : 

У раду са ушеницима: 

- уппзнаваое  здравствене, материјалне, спцијалне, ппрпдишне ситуације услпва живпта и рада 

ушеника; 

- ппдстицаое развпја индивидуалних склпнпсти, сппспбнпсти уз кприщћеое ппмпћи педагпщкп – 

психплпщке службе; 

- примеоиваое индивидуализпваних васпитних ппступака, награда и казни; 

- уппзнаваое ушеника са садржајима наставе и критеријумима пцеоиваоа; 

- фпрмираое пдељеоскпг кплектива уз пбезбеђиваое ушещћа свакпг ушеника у активнпстима 

пдељеоске заједнице; 

- реализпваое, у сарадои са педагпгпм и психплпгпм, садржаја прпграма защтите здравља и живптне 

средине, прпфесипналне пријентације, кап и садржаја кпјима се ушеници васпитавају у духу 

хуманпсти, сплидарнпсти, бриге п свпјпј, туђпј и друщтвенпј импвини  

- ппмпћ у реализацији културних, уметнишких, сппртских активнпсти  

У раду са пдељенским већем 

- сарадоа са наставницима пп свим питаоима везаним за кплектив и за ппјединца 

У раду са рпдитељима  

- пстварује сарадоу крпз рпдитељске састанке и индивидуалне кпнсултације у циљу инфпрмисаоа и 

укљушиваое рпдитеља у пствариваое прпграмских задатака щкпле 

- пстварује, у сарадои са психплпгпм и педагпгпм, психплпщкп васпитаое рпдитеља 

У впђеоу дпкументације 

- прикупља и сређује дпкументацију п раду пдељеоа: дневник рада, матишну коигу, сведпшанства, 

евиденцију п ппправним, матурским, заврщним и другим испитима 

- впди записнике п седницама пдељеоскпг већаизвещтава п свпм раду рукпвпдипце щкпле 

Листа разредних старещина  пвпј щкплскпј гпдини наллазиће се у прилпгу пвпг дпкумента. 
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Оквирни прпграм рада разреднпг старешине I разреда 

Прпграмски садржаји Време 

Уппзнаваое са ушеницима, щкплски календар, расппред шаспва 
Превентивне мере у спрешаваоу дарег щиреоа вируса Covid19, какп би се зауставила 
епидемија и сашувалп здравље станпвнищтва 
Избпр представника пдељенске заједнице, Ђашкпг парламента, оихпве  дужнпсти 
Ппжељнп и неппжељнп ппнащаое – утврђиваое правила ппнащаоа 
Разгпвпр са ушеницима п утисцима везаним за нпву средину и пшекиваоима пд щкпле 
(Мпје жеље и пшекиваоа - ппшетак) 

Септембар 

Хуманитарни рад пдељеоске заједнице 
Ппмпћ ушеницима у структуираоу слпбпднпг времена - ушещће у раду секција и друге 
ваннаставне активнпсти 
Праћеое напредпваоа ушеника, развијаое псећаја и смисла за заједнишки живпт и 
рад 
Изпстанци и текући прпблеми 

Пктпбар 

Тема пп избпру ушеника 
Крај првпг трпмесешја – анализа успеха 
Дешија недеља – Кпнвенција п правима детета 
Рад на развијаоу међуспбне ппмпћи при ушеоу 

Нпвембар 

Светски дан бпрбе прптив АИДС-а (01.12.).  
Људска права (Meђунарпдни дан пспба са инвалидитетпм (03.12.) ,  Међунарпдни 
дана људских права 10.12.) 
Рад на уређеоу ушипнице 

Децембар 

Ушещће у прпслави щкплске славе Св. Саве.  
Дан бпрбе прптив дуванскпг дима (31.01.) 
Успех и дисциплина на крају I пплугпдищта и ппдела ђашких коижица 

Јануар 

Радипница насиље 
Разгпвпр п пптребама ушеника 
Пбележаваое Дана заљубљених (14.02.) 
Изпстанци и текући прпблеми 

Фебруар 

Разгпвпр п дпдатнпј и дппунскпј настави 
Мпј избпр – најкоига, ппзприщна представа, пспба 
Рад са ушеницима са прпблемима у ппнащаоу 
Изпстанци и текући прпблеми 

Март 

Сппртски дан (ппвпдпм Светскпг дана здравља 07.04.) 
Успех и дисциплина на крају трећег трпмесешја 
Насиље у адплесцентским везама 
Изпстанци и текући прпблеми 

Април 

Час псмеха (вицеви, музика, имитације) 
Тема пп избпру ушеника 
Изпстанци и текући прпблеми 

Мај 

Припреме за крај щкплске гпдине 
Мпје жеље и пшекиваоа (ппређеое са ппшетним) 
Анализа рада и успеха 

Јун 

Мпја щкпла, жеље и пшекиваоа – Ппсле разгпвпра, ушеници пищу свпја пшекиваоа пд щкпле.Те цедуље треба сашувати и птвприти на 

крају щкплске гпдине, када треба прпдискутпвати са ушеницима кпликп су оихпва пшекиваоа испуоена и разлпге тпме. 

Тема пп избпру ушеника – пбављаое текућих ппслпва, правдаое шаспва, прпблеми у настави, евентуална дискусија п некпј теми п кпјпј 

ушеници желе да пришају. 
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Оквирни прпграм рада разреднпг старешине IIразреда 

Прпграмски садржаји Време 

Превентивне мере у спрешаваоу дарег щиреоа вируса Covid19, какп би се зауставила 
епидемија и сашувалп здравље станпвнищтва 
Кућни ред щкпле и ппдсећаое на права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ушеника 
Избпр представника пдељенске заједнице, Ђашкпг парламента, оихпве  дужнпсти 
Ппжељнп и неппжељнп ппнащаое – утврђиваое правила ппнащаоа 

Септембар 

Ппмпћ ушеницима у структуираоу слпбпднпг времена - ушещће у раду секција и друге 
ваннаставне активнпсти 
Кад бих бип директпр – предлпзи  за унапређеое наставе 
Тема пп избпру ушеника 

Пктпбар 

Метпде и технике ушеоа 
Успех на крају првпг трпмесешја 
Врщоашки кпнфликти и какп их рещити 

Нпвембар 

Саветпдавни рад са ушеницима кпји имају пптещкпћа у раду 
Светски дан бпрбе прптив АИДС-а (01.12.).  
Људска права (Meђунарпдни дан пспба са инвалидитетпм (03.12.) ,  Међунарпдни 
дана људских права 10.12.) 
Разгпвпр п пптреби за дппунским и дпдатним радпм из разлишитих предмета 

Децембар 

Успех и дисциплина на крају I пплугпдищта и ппдела ђашких коижица 
Ушещће у прпслави щкплске славе Св. Саве. 
 Дан бпрбе прптив дуванскпг дима (31.01.) 
Ушещће у прганизацији хуманитарне акције 

Јануар 

Кпнфликти и нашини рещаваоа  
Другарствп у пдељеоу  
Пбележаваое Дана заљубљених (14.02.) 
Изпстанци и текући прпблеми 

Фебруар 

Стваралащтвп ушеника (неки кпнкурс и сл.) 
Тема пп избпру ушеника 
Партиципација у декпрацији и пдржаваоу ушипнице 
Изпстанци и текући прпблеми 

Март 

Разгпвпр п насиљу у партнерским везама 
Успех и дисциплина на крају трећег трпмесешја 
(Не)ппжељнп пблашеое 
Изпстанци и текући прпблеми 

Април 

Защтп сам радије на Фејсбуку негп наппљу 
Шта ме ппущта – предлпзи 
Тема пп избпру ушеника 

Мај 

На крају желим да кажем 
Крај другпг пплугпдищта – резултати 
А за следећу гпдину … (сугестије, предлпзи) 

Јун 

Тема пп избпру ушеника – пбављаое текућих ппслпва, правдаое шаспва, прпблеми у настави, евентуална дискусија п некпј теми п кпјпј 

ушеници желе да пришају. 
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Оквирни прпграм рада разреднпг старешине IIIразреда 

Прпграмски садржаји Време 

Превентивне мере у спрешаваоу дарег щиреоа вируса Covid19, какп би се зауставила 
епидемија и сашувалп здравље станпвнищтва 
Кућни ред щкпле и ппдсећаое на права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ушеника 
Избпр представника пдељенске заједнице, Ђашкпг парламента, оихпве  дужнпсти 
Ппжељнп и неппжељнп ппнащаое – утврђиваое правила ппнащаоа 

Септембар 

Ваннаставне активнпсти, Ђашки парламент 
Здрави стилпви живпта 
Тема пп избпру ушеника 

Пктпбар 

Вищеструке интелигенције; мпја дпминантна интелигенција и стил ушеоа 
Успех на крају првпг трпмесешја 
Мере за ппбпљщаое успеха 
Саветпдавни рад са ушеницима са пптещкпћама у ушеоу/прпблемима у ппнащаоу 

Нпвембар 

AIDS – щта у ствари знам п тпме 
Људска права (Meђунарпдни дан пспба са инвалидитетпм (03.12.) ,  Међунарпдни 
дана људских права 10.12.) 
Разгпвпр п пптреби за дпдатним и дппунским радпм за ппједине предмете 

Децембар 

Успех и дисциплина на крају I пплугпдищта и ппдела ђашких коижица 
Ушещће у прпслави щкплске славе Св. Саве. 
Ушещће у прганизацији хуманитарне акције 

Јануар 

Дан бпрбе прптив дуванскпг дима (31.01.) 
Сексуалнп пренпсиве бплести (радипница) 
Пбележаваое Дана заљубљених (14.02.) 
Изпстанци и текући прпблеми 

Фебруар 

Стваралащтвп ушеника (неки кпнкурс и сл.) 
Тема пп избпру ушеника 
Партиципација у декпрацији и пдржаваоу ушипнице 
Изпстанци и текући прпблеми 

Март 

Сппртски дан 
Треће трпмесешје – анализа успеха 
Какп прпвпдим слпбпднп време 

Април 

Предрасуде и какп их савладати 
 Кпмуникација и  међуљудски пднпси у пдељеоу 
Тема пп избпру ушеника 
Изпстанци и текући прпблеми 

Мај 

33.Испришаћу вам нещтп лепп 
34.А за следећу гпдину … (сугестије, предлпзи) 
35.Крај щкплске гпдине 

Јун 

Тема пп избпру ушеника – пбављаое текућих ппслпва, правдаое шаспва, прпблеми у настави, евентуална дискусија п 

некпј теми п кпјпј ушеници желе да пришају. 

Сарадоа са лпкалним Министарствпм пдбране града Шапцаза  ушенике заврщних разреда средое щкпле, какп би се  

уппзнали и стекли пснпвна знаоа п систем пдбране, да се уппзнају са свпјим правима и пбавезама и развију свест п 

пптреби пдбране земље и негују патриптска псећаоа. 

Активнпсти ће бити имплементиране крпз шетири шаса пдељеоске заједнице, пд кпјих ће три имати тепријске пснпве 

кпје ће бити презентпване ушеницима на шаспвима пдељеоске заједнице: 

1. Местп, улпга и задаци Впјске Србије у систему безбеднпсти и пдбране Републике Србије; Впјна пбавеза; Радна и 

материјална пбавеза у Републици Србији. 

2. Какп ппстати пфицир Впјске Србије; Какп ппстати прпфесипнални впјник;Физишка спрема кап предуслпв за впјни 

ппзив. 
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3. Служба псматраоа и пбавещтаваоа; Пблици непружанпг птппра; Бпјни птрпви, биплпщка и запаљива средства; 

Цивилна защтита. 

4. шаспм предвиђен је тактишкп-технишки збпр и ппсета МП Шабац према дпгпвпру са представницима лпкалнпг 

Министарства пдбране. 

Часпви ће бити реализпвани два у првпм и два у другпм пплугпдищту. 

Оквирни прпграм рада разреднпг старешинеIVразреда 

Прпграмски садржаји Време 

Превентивне мере у спрешаваоу дарег щиреоа вируса Covid19, какп би се зауставила 
епидемија и сашувалп здравље станпвнищтва 
Кућни ред щкпле и ппдсећаое на права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ушеника 
Избпр представника пдељенске заједнице, Ђашкпг парламента, оихпве  дужнпсти 
Уппзнаваое са Тимпм за каријернп впђеое  

Септембар 

Саветпдавни рад са ушеницима, кппрдинација активнпсти са щкплским педагпгпм и 
психплпгпм 
Ваннаставне активнпсти, Ђашки парламент 
Тема пп избпру ушеника 
Местп, улпга и задаци Впјске Србије у систему безбеднпсти и пдбране Републике 
Србије; Впјна пбавеза; Радна и материјална пбавеза у Републици Србији. 
Разгпвпр п правилима бпнтпна, нарпшитп ппслпвнпг 

Пктпбар 

Мере за ппбпљщаое успеха 
Дешија недеља – Кпнвенција п правима детета 
Успех на крају првпг трпмесешја 
Изпстанци и текући прпблеми 
Какп ппстати пфицир Впјске Србије; Какп ппстати прпфесипнални впјник;Физишка 
спрема кап предуслпв за впјни ппзив. 

Нпвембар 

Пплагаое матуре – инфпрмације 
Ушещће на Сајму пбразпваоа и разгпвпр п даљем щкплпваоу 
Људска права (Meђунарпдни дан пспба са инвалидитетпм (03.12.) ,  Међунарпдни 
дана људских права 10.12.) 

Децембар 

Успех и дисциплина на крају I пплугпдищта и ппдела ђашких коижица 
Ушещће у прпслави щкплске славе Св. Саве. 
 Дан бпрбе прптив дуванскпг дима (31.01.) 
Ушещће у прганизацији хуманитарне акције 

Јануар 

Разгпвпр и анализа припремне наставе за матурски испит 
Пбележаваое Дана заљубљених (14.02.) 
Разгпвпр п прпслави матуре  
Укљушиваое у припреме за такмишеоа 

Фебруар 

Сарадоа са ПП Службпм у превазилажеоу стресних псећаоа – матурски испит, упис 
на студије 
Декпрацији и пдржаваоу ушипнице 
Служба псматраоа и пбавещтаваоа; Пблици непружанпг птппра; Бпјни птрпви, 
биплпщка и запаљива средства; Цивилна защтита 

Март 

Разгпвпр п избпру места за прпславу матурске вешери  
Треће трпмесешје – анализа успеха 
Припрема матурантске параде 

Април 

Предлпзи за ппхвале и награде ушеницима 
Пријава матурских испита, избпрних предмета 
(Не)радп се присећам свпјих щкплских дана (разгпвпр, анегдпте ..) 
 

Мај 

Тема пп избпру ушеника – пбављаое текућих ппслпва, правдаое шаспва, прпблеми у настави, евентуална дискусија п 

некпј теми п кпјпј ушеници желе да пришају. 
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Сарадоа са лпкалним Министарствпм пдбране града Шапцаза  ушенике заврщних разреда средое щкпле, какп би се  

уппзнали и стекли пснпвна знаоа п систем пдбране, да се уппзнају са свпјим правима и пбавезама и развију свест п 

пптреби пдбране земље и негују патриптска псећаоа. 

Активнпсти ће бити имплементиране крпз шетири шаса пдељеоске заједнице, пд кпјих ће три имати тепријске пснпве: 

1. Местп, улпга и задаци Впјске Србије у систему безбеднпсти и пдбране Републике Србије; Впјна пбавеза; Радна и 

материјална пбавеза у Републици Србији. 

2. Какп ппстати пфицир Впјске Србије; Какп ппстати прпфесипнални впјник;Физишка спрема кап предуслпв за впјни 

ппзив. 

3. Служба псматраоа и пбавещтаваоа; Пблици непружанпг птппра; Бпјни птрпви, биплпщка и запаљива средства; 

Цивилна защтита. 

4. шаспм предвиђен је тактишкп-технишки збпр и ппсета МП Шабац према дпгпвпру са представницима лпкалнпг 

Министарства пдбране. 

Часпви ће бити реализпвани два у првпм и два у другпм пплугпдищту. 

 

ППСЕБНИ ПЛАНПВИ И ПРПГРАМИ ВАСПИТНП ПБРАЗПВНПГРАДА 
 

План и прпграм унапређиваоа пбразпвнп – васпитнпг рада 

 

Активнпсти 
Нпсипци 

Начин 
Реализације 

Време 
Реализације 

Нпсипци 

Усклађиваое 
ппстпјећих правилника 
и других щкплских 
аката са изменема 
ЗПВ-а 

Пдабир правилника 
кпје треба ускладити 
са закпнпм 

Септембар 
Директпр 
Секретар 
Педагпщки кплегијум 

Дефинисти щкплске 
прпцедуре за сампсталнп 
впђеое евиденције 
заппслених у пбласти 
струшнпг усаврщаваоа 

Уппзнати заппслене са 
нпвим 
Правилникпм п 
струшнпм 
усаврщаваоу 

На ппшетку щкплске 
гпдине 

Директпр, ппмпћник 
директпра, струшна 
служба 

Сталнп струшнп 
усаврщаваое 
заппслених 
 

Прганизпваое и 
планираое угледних 
шаспва  

Тпкпм щкплске гпдине 
 

Директпр, ппмпћник 
директпра, струшна 
служба и предметни 
 

Ппјашана кпнтрпла 
впђеоа педагпщке 
дпкументације 

Уппзнаваое са 
примерима дпбрепраксе, 
праћеое, 
анализа , прпвера 

Струшнп педагпщка 
служба, ппмпћник 
директпра, директпр 

Праћеое пптерећенпсти 
ушеника у пнлајн 
пкружеоу крпз мејлинг 
групе пдељеоа и 
заказиваое пцеоиваоа у 
щкплским услпвима 

Праћеое пптерећенпсти 
материјалима кпји се 
дпстављају ушеницима пп 
групама, праћеое 
ппстигнућа ушеника прпз 
ЕсДневник 

Струшнп педагпщка 
служба, ппмпћник 
директпра, директпр 

Ажурираое сајта 
Шкпле и других 

Писаое шланака, 
извещтаја, е - нпвине 

Задужени наставници и 
ушеници 
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активнпсти за 
прпмпцију Шкпле, 
ажурираое фејсбук  

тпкпм щкплске гпдине 

Ппдстицати 
мпдернизацију наставе 
упптребпм аудип-
визуелних 
средстава и увпђеое у рад 
щтп разнпврснијих 
наставних средстава кпје 
кабинети и 
щкпла ппседују 

Примена нпвих наставних 
средстава и праћеоем 
плана кприщћеоа 
мултимедијалних 
ушипница  

Наставници 

Прпграм ппјашанпг 
васпитнпг рада са 
ушеницима са прпблемима 
у ппнащаоу/у щкпли или 
пнлајн 

Рад са пдељеоским 
старещинпм и ПП 
службпм, уз сарадоу 
рпдитеља 

Тпкпм щкплске гпдине 
Пдељеоске старещине, 
ПП служба, рпдитељи 
ушеника 

 

План и прпграм безбеднпсти и здравља на раду 

 

Прпграм безбеднпсти и здравља на раду пбухвата заједнишкеактивнпсти щкпле, рпдитеља и лпкалне 

сампуправе, усмерене на развпј свестиза спрпвпђеое и унапређиваое безбеднпсти и здравља на раду. 

У пквиру Прпграма безбеднпсти и здравља на раду, прган управљаоа у щкпли је у складу са Закпнпм п 

пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа,  дпнеп два ппщта правна акта кпја уређују тематику везану за 

безбеднпст и здравље на раду заппслених и ушеника. Тп су Правилник п безбеднпсти и здрављу на раду и 

Правилник п мерама, нашину и ппступку защтите и безбеднпсти ушеника за време бправка у щкпли и свих 

активнпсти кпје прганизује щкпла. 

Правилникпм п безбеднпсти и здрављу на раду се у складу са Закпнпм п безбеднпсти и здрављу на раду 

уређује спрпвеђеое безбеднпсти и здравља на раду заппслених, у циљу ствараоа безбедних услпва рада, 

защтите живпта, здравља и радне сппспбнпсти заппслених. 

Шкпла је дужна да спрпвпди мере безбеднпсти и здравља на раду у виду: 

- Превентивнпг и перипдишнпг прегледа и испитиваоа ппреме за рад 

- Испитиваоа услпва радне пкплине 

- Дпнпщеоа акта п прпцени ризика 

- Псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад  

- Впђеоа евиденција везаних за ппвреде на раду 

- Псигураоа заппслених пд ппвреда на раду  

Заппслени у щкпли су дужни да: 

- ппщтују прпписе п безбеднпсти и здрављу на раду 

- пбавесте Ппслпдавца п свакпј врсти пптенцијалне ппаснпсти кпја би мпгла да утише на безбеднпст и 

здравље на раду 

- наменски кпристе средства и ппрему лишне защтите 

- ушествују у пружаоу прве ппмпћи приликпм ппвреде на раду 

да не пуще где је тп забраоенп. 
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Пспба задужена за безбеднпст и здравље на раду Екпнпмске щкпле „Стана Миланпвић“ је Гпран Васић. 

Правилникпм п мерама, нашину и ппступку защтите и безбеднпсти ушеника за време бправка у щкпли и свих 

активнпсти кпје прганизује щкпла пбезбеђује се ушеницима правп на защтиту и безбеднпст и тп: 

- у щкплскпј згради и щкплскпм двприщту, 

- на путу између куће и щкпле, 

- ван щкплске зграде и щкплскпг двприщта  

- за време пствариваоа пбразпвнп-васпитнпг рада или других наставних и ваннаставних активнпсти 

кпје прганизује щкпла. 

Пдељеоски старещина и предметни наставници су у пбавези да у свакпдневнпм кпнтакту са ушеницима, а 

нарпшитп на шаспвима пдељеоске заједнице и пдељеоскпг старещине, ушенике уппзнају са ппаснпстима са 

кпјима се мпгу супшити за време бправка у щкпли и извпђеоа других активнпсти кпје прганизује щкпла, кап и 

са нашинпм ппнащаоа кпјим би се те ппаснпсти мпгле избећи или птклпнити. 

Шкпла сарађује са државним прганима, прганима ппщтине и другим субјектима и надлежним институцијама 

са кпјима је таква сарадоа пптребна у ппступку пбезбеђиваоа и спрпвеђеоа мера утврђених пвим 

правилникпм. 

План и прпграм заштите и унапређеоа здравља ученика 

 

Циљ пвпг васпитнп – пбразпвнпг ппдрушја је да дппринесе изграђиваоу телеснп, психишкп и спцијалнп 

здравље и зреле лишнпсти псппспбљене да се брине за пшуваое, защтиту и унапређиваое сппственпг 

здравља и здравља других људи. При тпм ће се пстварити задаци: 

- Развијаое и фпрмираое свести ушеника да је здравље пснпвни извпр људске среће 

- Псппспбљаваое и мптивисаое ушеника да буду нпсипци здравственп – васпитних акција у щкпли 

- Развијаое свести ппјединаца за сппственп здравље кап дужнпсти према себи и другима 

- Стицаое знаоа п щтетнпсти психпактивних супстанци 

- Стицаое знаоа п превенцији, щтетнпсти,ппследицама и неппхпднпсти бриге п себи и другима услед 

ппјаве  Covid 19 вируса 

Пви задаци реализују се крпз прпграме наставних предмета (биплпгија, хигијена, психплпгија, физишкп 

васпитаое и други), крпз ваннаставне активнпсти, пдељенску заједницу и активнпсти пмладине Црвенпг 

крста, сарадое са Шабашкпм бплницпм, Канцеларијпм за младе и невладиним пранизацијама тпкпм целе 

щкплске гпдине у дпгпвпру са разредним старещинама. 

Садржај активнпсти Реализација Нпсипци 

Уппзнаваое ушеника првпг разреда са щкплским пплицајцем и 
оегпвпм улпгпм у щкпли 

На ппшетку 
щкплске 

гпдине, ЧРС 

ПП служба, щкплски 
пплицајац, разредне 

старещине 

Уппзнаваое психпфизишких карактеристика адплесцената 
Разгпвпр, 
дикусија 

Наставници 

Стпматплпщки прегледи ушеника у щкпли, укпликп услпви буду 
дпзвпљавали 

Септембар Лекари 

Уппзнаваое карактеристика менталнп здраве и зреле лишнпсти 
Предаваое, 

дискусија 
Психплпг 

Штетан утицај психпактивних супстанци на здравље 
Предаваое, 

дискусија 
Педагпг, психплпг 

Кпвид19 превенција, инфпрмисаое и пшекивана ппнащаоа у щкпли и 
ван ое 

Дискусије на 
ЧРС и другим 

шаспвима 

Пдељеоске 
старещине, 
предметни 
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прпфеспри 

Алкпхплизам и пущеое кпд младих 
Предаваое, 
радипнице 

Педагпг 

Тргпвина људима 
Предаваое, 

филм 
Педагпг 

Наркпманија и млади 
Предаваое, 

дискусија 
Педагпг, психплпг 

Рпднп и пплнп услпвљенп насиље Радипнице 
Педагпг, психплпг, 

гпсти предаваши 

Кпнтрацепција 
Предаваое, 

дискусија 
Лекар 

Сида 
Предаваое, 

дискусија 
Лекар 

 

Прпграм сарадое са рпдитељима и старатељима ученика 
 

 Сарадоа Шкпле и ппрпдице наставља се и пвпј щкплскпј гпдини крпз разлишите пблике и садржаје са 

циљем ппстизаоа јединства васпитних утицаја Шкпле и ппрпдице.Пва сарадоа прпграмирана у планпвима и 

прпграмима разредних старещина, пдељенских већа, педагпщкп – психплпщке службе, Савета рпдитеља 

щкпле и директпра щкпле.Најшещћи пблици сарадое ће бити рпдитељски састанци, укљушиваое рпдитеља у 

реализацију плана друщтвенп – кприснпг рада, прпфесипналну пријентацију ушеника и ппбпљщаое услпва 

живпта и рада оихпве деце у Шкпли. 

 Редпвне рпдитељске састанке прганизују разредне старещине на инфпрмативним састанцима, 

пбрадиће се тема пд знашаја за щкплу и рпдитеље кап и инфпрмације п успеху и владаоу ушеника. 

 Планира се најмаое 4 рпдитељска састанка у свакпм пдељеоу са предлпгпм следећег прпграма: 

- Први рпдитељски састанак треба кпристити за уппзнаваое рпдитеља са најбитнијим 

карактеристикама прпграма рада у целини за пдређену гпдину щкплпваоа, уппзнаваое са кућним 

редпм и прганизацијпм рада у щкпли. Разредни старещина треба да сазна услпве живпта ушеника у 

рпдитељскпм дпму. Пптребнп је изабрати представника Савета рпдитеља. 

- Други рпдитељски састанак  је ппсвећен анализи успеха на I трпмесешју, дисциплини ушеника и 

мерама за ппбпљщаое успеха и дисциплине. 

- Трећи  рпдитељски састанак ће се искпристити за анализу успеха на II пплугпдищту, анализу 

дисциплине, пднпс ушеник – наставник и друга битна питаоа. 

- Четврти рпдитељски састанак  биће пдржан ппсле III класификаципнпг перипда и на оему ће се 

анализирати успех и дисциплина са пдгпварајућим закљушцима за заврщни испит ушеника заврщних 

разреда. 

САРАДОА ПДЕЉЕОСКПГ СТАРЕШИНЕ СА РПДИТЕЉИМА 

Садржај активнпсти Време реализације 
Нпсипци 
активнпсти 

Праћеое реализације 

Прганизпваое рпдитељских 
састанака 

4 у тпку щкплске 
гпдине 

Пдељеоске 
старещине 

Записници и евиденција у 
дневнику в.-п. Рада 

Индивидуалне кпнсултације и 
рад са рпдитељима 

Пдређени шас једнпм 
недељнп тпкпм целе 
гпдине 

Пдељеоске 
старещине 

Евиденција у дневнику в.-п. 
Рада 

Рад са рпдитељима у пквиру 
ппјашанпг васпитнпг рада 

Пп пптреби 
Пдељеоске 
старещине 

Евиденција у дневнику и 
ппсебна евиденција за 
ппјашан васпитни рад 
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Ушествпваое у дисциплинскпм 
ппступку 

Пп пптреби 
Пдељеоске 
старещине 

Дпкументација и записник са 
дисциплинскпг ппступка 

САРАДОА ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА СА РПДИТЕЉИМА 

Ушещће на рпдитељским 
састанцима 

Пп пптреби 
Предметни 
наставник 

Записник у дневнику в.-п. 
рада 

Индивидуалне кпнсултације и 
рад са рпдитељима 

Пп пптреби 
Предметни 
наставник 

Евиденција у дневнику в.-п. 
Рада 

САРАДОА СТРУЧНИХ САРАДНИКА СА РПДИТЕЉИМА 

Индивидуални саветпдавни рад 
са рпдитељима у рещаваоу 
разлишитих прпблема ушеника 

Пп пптреби у тпку щк. 
Гпдине 

ПП служба Дневник рада  

Индивидуални и групни рад са 
рпдитељима деце из псетљивих 
група 

Пп пптреби у тпку щк. 
Гпдине 

ПП служба Дневник рада  

Индивидуални и групни рад у 
пквиру каријернпг впђеоа и 
саветпваоа 

Пп пптреби у тпку щк. 
Гпдине 

ПП служба Дневник рада  

Рад са рпдитељима у пквиру 
ппјашанпг васпитнпг рада 

Пп пптреби у тпку щк. 
Гпдине 

ПП служба 
Директпр, 
ппмпћник 
 

Дневник рада  

Ушествпваое у дисциплинскпм 
ппступку 

Пп пптреби у тпку щк. 
Гпдине 

Дпкументација и записник са 
дисциплинскпг ппступка 

Ушещће на рпдитељским 
састанцима 

Пп пптреби у тпку щк. 
Гпдине 

Дневник рада ПП службе и 
записник у дневнику в.-п. 
рада 

Ушещће у раду Савета рпдитеља 
и Шкплскпг пдбпра 

Према плану рада 
Шкплскпг пдбпра и 
Савета рпдитеља 

Записници са седница 

Индивидуални саветпдавни рад 
са рпдитељима у рещаваоу 
разлишитих прпблема ушеника 

Пп пптреби у тпку 
щкплске гпдине 

ПП служба Дневник рада ПП службе 

САРАДОА ДИРЕКТПРА, ППМПЋНИКА И ПСТАЛИХ СЛУЖБИ ШКПЛЕ СА РПДИТЕЉИМА 

Индивидуални и групни 
саветпдавни и инфпрмативни 
рад са рпдитељима 

Пп пптреби у тпку 
гпдине 

Директпр, 
ппмпћник, 
секретар 

Дневник рада директпра и 
ппмпћника, евиденција 
секретара 

Рад са рпдитељима у пквиру 
ппјашанпг васпитнпг рада 

Пп пптреби у тпку 
гпдине 

Директпр, 
ппмпћник 

Дневник рада директпра и 
ппмпћника 

Дисциплински ппступак Пп пптреби 
Директпр, 
секретар 

Дпкументација и записник са 
дисциплинскпг ппступка 

Ушещће у раду Савета рпдитеља 
и Шкплскпг пдбпра 

У тпку щкплске 
гпдине 

Директпр, 
секретар, 

Записници са седница 

САРАДОА СЕКРЕТАРИЈАТА И АДМИНИСТРАЦИЈЕ СА РПДИТЕЉИМА 

Секретаријат врщи издаваое 
свих врста званишних 
дпкумената (пптврда, увереоа, 
сведпшанстава, диплпма) 

Пп пптреби у тпку 
гпдине 

Секретар щкпле, 
административни 
радник 

Коига евиденције 

Пријем дпкумената за пплагаое 
испита (разредних, ппправних, 
заврщних, матурских) 

Пп пптреби у тпку 
гпдине 

Секретар щкпле, 
административни 
радник 

Записници п редпвнпм и 
ванреднпм щкплпваоу 
ушеника 
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План и прпграм педагпшкп инструктивнпг рад 

 

Садржај Начин реализације 
Време 

реализације 
Нпсипци активнпсти 

Праћеое материјала кпји се щаљу путем 
мејл група, гугл ушипница, пптерећенпст 
ушеника наставним садржајима и 
расппред заказаних писаних и усмених 
прпвера у време епидемије Covid 19 

Праћеое слатих 
материјала, 
кпмуникације наставника 
са ушеницима, пбимнпсти 
садржаја 

Тпкпм 
гпдине 

Управа щкпле, ПП 
служба 

Праћеое дешијег развпја и напредпваоа 
крпз ппсету шаспва реднпвне наставе 
Међуспбних ппсета шаспва кплега унутар 
актива 
Праћеое адаптације ппнащаоа ушеника 
прве гпдине  
Испитиваое пптреба за израду ИППа 
Праћеое ушеника са пптещкпћама у 
прилагпђаваоу на услпве 
щкпле(спцијалнп неприлагпђена деца) 
Утврђиваое и праћеое пптенцијалне 
дарпвите и талентпване деце 

Ппсете шаспвима редпвне 
наставе, разгпвпр са 
наставницима и 
разредним старещинама 
 

Тпкпм 
гпдине 

ПП служба 

Праћеое реализације дпдатне, дппунске 
наставе и слпбпдних активнпсти 
Праћеое реализације планираних 
активнпсти из расппреда и планпва 
Праћеое прганизације, кприщћеое 
метпда, пблика и средстава рада 

Ппсете шаспвима 
дппунске и дпдатне 
наставе и слпбпдних 
активнпсти 
 

тпкпм 
гпдине 

Директпр, 
ппмпћник директпра 

ПП служба 

Праћеое активнпсти приправника 
Пружаое ппмпћи у припремаоу  
Припрема и реализација шаса кпјим се 
пптврђује спремнпст  за пплагаое испита 
за Лиценцу 

Саветпваое, 
инструисаое 
 
 
Ппсета шаспвима 

 
Тпкпм 
гпдине 

 
ПП служба, директпр, 
заменик директпра, 

ментпр 

Инструисаое за впђеое педагпщке 
дпкументације 
Дневник пбразпвнп-васпитнпг рада 
Матишна коига 
Гпдищои и месешни планпви 
Припреме 
Педагпщка дпкументација 

Преглед дневника и 
писаое инструкција 
Преглед Матишне коиге 
Инструисаое у 
пперативнпм планираоу  
Саветпдавни рад 
Презентације на 
састанцима већа 

 
Тпкпм 
гпдине 

Директпр, 
ппмпћник директпра 

ПП служба 

Активнпсти пп предлпженим мерама 
прпсветнпг саветника 

Разгпвпр, инструисаое, 
праћеое шаспва 

Тпкпм 
гпдине 

Директпр, ппмпћник 
директпра,ПП служба 

Анализе ппсете шаспва 
Извещтаваое п ппсећенпм шасу 
Планираое активнпсти на пснпву 
запажаоа и резултата 

Писаое извещтаја са 
преппрукама или усменп 
пбраћаое наставнику 

Накпн 
ппсете 
Тпкпм 
гпдине 

Директпр,ппмпћник 
директпра,ПП служба 
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План и прпграм сарадое са лпкалнпм заједницпм 

 

Градска управа града Шапца налази за схпднп да заједнишким делпваоем са устанпвама културе и щкплама, 

Шкплскпм управпм и Завпдпм за јавнп здравље ппкуща да пбпгати наставу у щкплама,  да суграђанима пружи 

ппмпћ у пбрзпваоу и да крпз јавни културни живпт щкпле ппбпљща и живпт младих, ушини оихпвп време 

садржајнијим , и да на тај нашин утише на културну слику града.Градска управа са устанпвама културе излази 

са ппнудама прпграма и садражаја за заинтереспвану и талентпвану децу и предметне наставнике у виду 

радипница и интерактивне наставе. Устанпве културе са свпјим струшним кадрпм наћи ће се кап ппмпћ 

предметним наставницима за припрему шаспва (крпз уппзнаваое са свпјим фпндпвима), пдржаваоем 

интереактивних  шаспва и радипница, рад у разлишитим щкплским секцијама, кап и у креираоу ваннаставних 

активнпсти, али и у припреми прпславе Дана щкпла , припреми щкплкске представе,  спремаоу щкплских 

секција за фестивал пмладинскпг стваралащтва и др.         

Устанпва 
културе 

Садржај 
Време 

реализације 
Нпсипци 

Центар за 
спцијални рад 
Шабац 

Прпвере редпвнпсти ппхађаоа наставе ушеника щкпле 
Превенција врщоашкпг 
насиљаНенасилнакпмуникација; Кризе у развпју 
ппрпдице; Сарадоа са струшоацима тпкпм 
акцидентних ситуација 

Тпкпм 
гпдине 

Директпр 
Психплпщкп-

педагпщка служба 
Пдељенске 
старещине 

Центар за 
струшнп 
усаврщаваое 
Шабац 

Све врсте пбука за заппслене (струшнп усаврщаваое) 
Тпкпм 
гпдине 

Кппрдинатпр 
Наставни кадар 

Канцеларија за 
младе 

Систематскп и прганизпванп пбразпваое младих и 
ппщте пппулације п правима детета, људским правима 
и пбавезама и грађанским правима и слпбпдама и 
важнпсти активнпг ушещћа у друщтву ; Прпграм пбуке и 
ппдрщке за шланпве ушенишких/студентских 
парламената; Пружаое инфпрмација, технишке и 
лпгистишке ппдрщке 
активнпстима/акцијама/иницијативама ушенишких 
парламената; Умрежаваое ушенишких парламената у 
Унију парламената и развпј међущкплске сарадое; 
Ппдстицати прпмпвисаое система вреднпсти 
вплпнтеризма, с циљем указиваоа на друщтвене 
пптребе за вплпнтерским прпграмима и дпбитима пд 
вплпнтерскпг рада; Усппставити сарадоу са 
пбразпвним устанпвама и прганизацијама ушеника и 
студената какп би се ппвећап степен инфпрмисанпсти 
п вплпнтеризму; Прпфесипнална пријентација 

Тпкпм 
гпдине 

Психплпщкп-
педагпщка служба 

Представници 
ушенишкпг 

парламента 

Културни 
центар Шабац 

Коижевна сцена:  рецитатпрски 
студип(радипнице),прпмпције публикација Креативнпг 
центра,коижевни сусрети, гпстпваоа  
Ликпвна сцена: щкпла цртаоа и сликаоа, креативне 
радипнице, излпжбе  
Сценска уметнпст: ппзприщни фестивал, перфпрманс, 
игра, креативне радипнице, анимације 
Трибинска сцена: интезивирати средопщкплске и 
студентске  трибине кпје би ппвезивале и ппдстицале 
младе  да се активније укљуше у културни живпт града, 
кап и да свпјим ставпвима утишу на прпмену и 

Тпкпм 
гпдине. 

Психплпщкп-
педагпщка служба 

Пдељенске 
старещине 
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фпрмираое критишкпг  мищљеоа п пдређеним 
друщтвеним питаоима. 

Завпд за јавнп 
здравље Шабац 

Реализација наципналних кампаоа, усмеренпст на 
превенцију щиреоа Кпвид19 инфекције, сарадоа и 
ппнпщеое извещтаја у слушају ппјаве заражених 
ушеника или пспбља щкпле 
Ппдизаое нивпа знаоа, нивпа свести п фактприма 
ризика за настанак пбпљеоа, јашаое капацитета и 
партнерства у заједници у дпстизаоу и пшуваоу 
здравља 

Тпкпм 
гпдине 

Психплпщкп-
педагпщка служба 

 

Ппщта бплница 
Шабац – Дпм 
здравља Шабац 

Реализација наципналних кампаоа, сарадоа у слушају 
излпженпсти и зараженпсти ушеника и заппслених 
инфекцијпм Кпвид19 
Ппдизаое нивпа знаоа, нивпа свести п фактприма 
ризика за настанак пбпљеоа, јашаое капацитета и 
партнерства у заједници у дпстизаоу и пшуваоу 
здравља  

Тпкпм 
гпдине. 

Психплпщкп-
педагпщка службе 

Међуппщтински 
истпријски 
архив „Шабац“, 
Шабац 

Истраживаое архивске грађе: писаних дпкумената, 
разгледница и фптпграфија, гепграфских карата кап 
извпра за прпушаваое истприје једнпг града, оегпв 
урбанистишки развпј, станпвнике и оихпва занимаоа 
кап примарних извпра за прпушаваое и културнп 
забавни живпт у граду. 

Тпкпм 
гпдине 

Прпфеспри 
истприје 

Библиптека 
щабашка 

Коижевне вешери, предаваоа, трибине, коижевнп-
уметнишке, укпликп епидемиплпщки услпви тп буду 
пмпгућавали 

Тпкпм 
гпдине. 

Прпфеспри 
српскпг 
Језика и 

коижевнпст 

Нарпдни музеј 
Шабац 

Прганизпване ппсете ппставкамаМптиви на накиту и 
пдеваоу из збирки Нарпднпг музеја Шабац, 
радипница„Шетамп – ушимп“, Култура сећаоа и 
Кладпвски трансппрт, Култура сећаоа – Хплпкауст, 
укпликп епидемиплпщки услпви тп буду пмпгућавали 
 

Тпкпм 
гпдине. 

Психплпщкп-
педагпщка служба 

Пдељенске 
старещине, 
предметни 
наставници 

Црвени крст, 
Шабац 

Развпј хуманпсти и сплидарнпсти кпд 
младих,пбезбеђиваоем пдеће, пбуће, щкплскпг 
прибпра  
Сензибилизација младих за дпбрпвпљнп давалащтвп 
крви кап друщтвенп ппжељну категприју и важнпст 
давалащтва пп здравље свих нас , укпликп 
епидемиплпщки услпви тп буду пмпгућавали 

Тпкпм 
гпдине 

Психплпщкп-
педагпщка служба 

Пдељенске 
старещине 

Лпкалне 
медијске куће 
(ТВ Шабац, ТВ 
Ас, 
КЦТВ)нпвине 

Инфпрмисаое п успесима ушеника и актуелним 
дещаваоима у щкпли 
Ушествпваое у медијскпм прпграму у сфери ушенишкпг 
активизма 

Тпкпм 
гпдине 

Рукпвпдствп 
щкпле 

Представници 
ушенишкпг 

парламента 

Градска управа 
(пдељеое др. 
делатнпсти) 

Сарадоа институција везана за питаоа кпја ппспещују 
васпитнп пбрзпвни прпцес али и псигураваое 
безбеднпснп хигијенских услпва тпкпм трајаоа 
епидемије Кпвид19  
Прганизација сајма пбразпваоа, укпликп 
епидемиплпщки услпви тп буду пмпгућавали 

Тпкпм 
гпдине 

Рукпвпдствп 
щкпле 

Психплпщкп-
педагпщка служба 
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ПУ Шабац 
Сарадоа пстварена ппсредствпм щкплскпг пплицајца, 
ппвећаое безбеднпсти у сапбраћају у време матурских 
вешери, предаваоа п безбеднпм ушещћу у сапбраћају 

Тпкпм 
гпдине 

Рукпвпдствп 
щкпле 

Психплпщкп-
педагпщка служба 

 

Све струшне ппсете и  сарадое кпје щкпла пстварује биће реализпване у складу са епидемиплпщким услпвима 

и прпписаним мерама Републишкпг кризнпг щтаба, или пп усппстављаоу нпрмалнпг режима функципнисаоа 

щкпле, дп краја щкплске гпдине. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
  

Гпдищои план рада Екпнпмске щкпле „Стана Миланпвић“ у Шапцу за щкплску 2020/2021.гпдину разматран је 

на седници Наставнишкпг већа и усвпјен на седници Шкплскпг пдбпра 14.09.2020.гпдине.  

 Прилпзи уз гпдищои план рада: 

Расппред шаспва 

Ппдела разредних старещинстава  

Ппдела предмета на наставнике 

План дежурства наставника 

 

 

 

 


