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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ 

 

Праћење остваривања Годишњег плана рада школе 

 

 Реализација Годишњег плана школе се врши у току целе школске године. Директор 

и стручни органи на својим седницама имају обавезу да редовно прате реализацију 

утврђених задатака. 

 

Директор, као и Комисија за унапређење образовно-васпитног рада дужни су: 

 

 да пажљиво прате реализацију овог Плана, да похвалама подстичу, а у 

ситуацијама одступања ефикасно интервенишу, 

 да се у свим случајевима које живот намеће (а нису обухваћени овим Планом) 

реагује брзо и ефикасно увек имајући у виду крајњи циљ васпитања. 

 

1.Уводни део 

 

Полазне основе за израду Годишњег плана рада школе чине: 

 

1. Закон о основама система образовања и васпитања и Закон  о изменама и допунама 

закона о основама система oбразовања и васпитања  („Службени гласник РС“, број  

62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05, 101/05, 72/09, 52/11, 55/13). 

2.  Закон о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', број 55/13) 

3.   Статут Средње школе „Мионица“, 

4.  Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 

стручним и уметничким школама („Службени гласник – Просветни гласник РС“ број 6/90, 

4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 5/01, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 

11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 5/10, 8/10, 11/13.), 
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5.  Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе 

(„Службени гласник – Просветни гласник РС“ БРОЈ 6/03, 23/04, 9/05), 

6.   Правилник п наставном плану и програму за стицање образовања и васпитања у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању за област трговина, угоститељство и 

туризам Пр. гл. бр.10/12; 

7.Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и 

администрација - област економија ("Просветни гласник", бр. 3/96, 3/97, 14/97, 12/02, 5/03, 

11/06, 4/13, 11/13, 14/13) 

 

8.   Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 

образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје 

рада економија, право и администрација,  

 

9.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 

образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада 

трговина, угоститељство и туризам 

 

10.  Правилник о педагошкој норми свих облика образовно – васпитног рада наставника и 

стручних сарадника у средњој школи  („Службени гласник – Просветни гласник РС“ 

број 1/92,23/97, 2/2000),  

11. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у 

настави односно помоћних наставника („Службени гласник – Просветни гласник РС“ број 

5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 

7/08,11/08, 5/11, 8/11, 09/13) 

12.  Правилник о измени правилника о плану и програму образовања и васпитања за 

заједничке предмете у стручним и уметничким школама - екскурзија (''Просветни гласник 

РС'' број 1/09) ; 
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13.  Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа зa 2013-2014.г.  

14. Годишњи извештај о реализацији програма рада школе 

 

Основни задаци - смернице 

 

 Током ове школске године приоритетни задаци којима ће школа бити окренута и 

према којима ће усмерити највећи део својих активности,наставног особља,стручних тела 

и управних органа, у мери и којој дозвољавају овогодишњи услови рада су : 

 Потпуна реализација наставно-образовних и васпитних задатака који проистичу из 

програмских садржаја наставног плана и програма за средње стручне школе. 

 Реализација васпитних задатака које су саставни део програмских садржаја, јер 

васпитањем се остварује припрема за живот. 

 Обезбеђивање стручне заступљености наставе из свих наставних области у 

предметној настави, уз примену иновација у раду,  

 Током школске године вршити интерна истраживања о узроцима изостајања са 

часова, уколико их има). У склопу ових задатака и истраживања посветити пажњу 

предавањима из области алкохолизма и наркоманије. 

 Нарочиту пажњу посветити реализацији практичне наставе која ће се одвијати 

према посебно утврђеним плановима. 

 Извршити истраживања чији резултати би указали на потребу увођења нових 

образовних профила.  

 Од самог почетка школске године радити на истраживању интересовања и 

професионалне оријентације ученика седмих и осмих разреда основних школа са 

територије општине Мионица. 

 Активно сарађивати са основним и средњим школама из нашег окружења са циљем 

да се школа афирмише ,а ученици упознају са свим битним елементима за њихово 

даље школовање. 

 Посебна пажња мора бити посвећена и стручном усавршавању наставника. 
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 Обука наставника за рад са савременим наставним средствима и примену 

информационе технологије у настави. 

 Организовање сарадње са локалним невладиним организацијама. 

 Организовање одлазака у позоришта, музеје, сајмове и остале манифестације од 

културног и практичног значаја. 

 Стварање безбедне атмосфере у школи и пријатне атмосфере за рад 

 Неговање добрих међуљудских односа међу наставницима и ученицима. 

 Ревизија и унапређење школског развојног плана. 

 

 

Краћи осврт на позицију, прошлост и садашњост школе 

 

 Општина Мионица се налази у северозападном делу Србије, а простире се од 

огранака Маљена и Сувобора ка северу до десне стране Колубаре, 80 км јужно од 

Београда.Према последњем попису из 2002.године у 36 насељених места на територији 

општине живи 16785 становника, а у општинском седишту  у Мионици око 3000. 

 Образовање на подручју општине Мионица има дубоке корене.Као најстаријe 

школе помињу се оне које су радиле при православним храмовима у Крчмару и Рибници 

још у време Првог српског устанка.Прва стална основна школа у Мионици настала је 

1864.године, а након тога су до краја 19.века образоване школе у Крчмару,Доњој 

Топлици,Рајковићу,Горњој Топлици и Ђурђевцу. 

 Данас на подручју општине Мионица функционишу две основне школе  ОШ 

„Милан Ракић„Мионица и ОШ„Војвода Живојин Мишић“  Рајковић. 

 Покушаји да се после више од две деценије поново покрене иницијатива за 

отварање средње школе у Мионици трају више година. Разлози за отварање средње школе 

су вишеструки, а већина их је у складу са 32. чланом Закона о основама система 

образовања и васпитања. 

1.Општина Мионица са својих 36 насељених места углавном припада брдско-планинском 

подручју где се скоро 70% становништва бави пољопривредном делатношћу. 
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2. Мионица спада у групу недовољно развијених општина, четврту по реду групу општина 

по неразвијености. 

3.Општина жели да,пре свега ученицима својих основних школа,обезбеди доступност и 

једнаке услове за постизање средњешколског образовања и васпитања. 

4. Саобраћајна комуникација насељених места са општинским центром је добра,што се не 

би могло рећи за везе са местима где већ постоје средњешколски центри –

Ваљево,Љиг,Лајковац. 

5.Мионица је једина општина на поручјуШколске управе Ваљево која није имала средњу 

школу, а у месту постоји објекат површине 1614 м корисног школског простора који је 

грађен 80-их година и испуњава све услове за обављање делатности. 

6. Убрзан развој општине у последњих десетак година на плану туризма и услуга такође 

један је од мотива да се у Мионици отвори мешовити тип средње школе са образовним 

профилима тровац,конобар и кувар. 

 После три године рада средње школе и уписане четврте генерације ученика школа је 

добила коначну верификацију и може се рећи: потпуно су оправдани сви напори уложени 

у постављање темеља средњешколлском образовању. Капацитети су пуни, интересовање 

ученика и њихових родитеља све веће, стандарди којим тежимо високи. 

 

Васпитни рад 

 

Остваривање програма васпитног рада обавља се кроз све облике наставе, програме 

наставних предмета, у раду одељењске заједнице и одељењског старешине и кроз 

ваннаставне активности. 

У  васпитном раду учествују сви запослени у школи. 

 

 

 

2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ    
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2.1.Материјално технички услови   

 

Школски простор и опрема 

 

 Објекат школске зграде наменски је грађен осамдесетих година за школу 

усмереног образовања у Мионици.Шематски приказ приземља и спрата са пописом 

просторија налазе се у прилогу програма. 

 Током августа месеца 2011. године спрат школе је у потпуности адаптиран за 

почетак рада. Замењени су прозори,офарбана столарија, радијатори,замењени подови, 

окречено.Двориште је ограђено и осветљено. У августу месецу 2012. извршено је кречење 

две учионице и кречење и преуређење канцеларије предвиђене за педагога школе.   

 Набављена је и неопходна опрема за почетак рада, тј. клупе, столице, катедре и 

други инвентар школе. 

Током трајања школске 2013. урађена је нова грејна и хидрантска мрежа.  

 

 Школа располаже са: 

 

Класична учионица –  8 

Специјализована учионица за информатику – 1 

Специјализована учионица за рачуноводство – 1 

Специјализована учионица за куварство – 1 

Специјализована учионица за услуживање - 1 

Билблиотека – 1 

Фискултурна сала – 1 

Зборница – 1 

Администрација – 2 

Канцеларија за педагога – 1 

Амфитеатар – 1  

Ходници –  

Санитарни чвор –6/14 
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Наставна средства 

 

 Свеучионице, а укупно их је  осам, потпуно су функционалне, опремљене  

клупама,столицама,таблом и катедром. Два  рачунарска кабинета опремљена су 

најсавременијом опремом. Први је формиран током 2009.године,захваљујући средствима 

локалне самоуправе, а други 2010. године, захваљујући донацији Европске уније, која је 

донирала 18 рачунара,сервер,пројектор,штампач, фотокопир апарат. 

Рачунари у овој учионици су умрежени у јединствену школску мрежу.  Школа је корисник 

АДСЛ интернета, чије је увођење резултат Уговора између Министарства просвете и 

Телекома. Од јуна 2010. школа има и свој веб сајт на адреси: 

www.srednjaskolamionica.edu.rsНа њему се могу наћи све важне информације 

везане за васпитно- образовни процес у средњој школи. 

Школа поседује фото апарат за сликање свих важних догађаја, као и три лап топа која 

служе за потребе наставе. 

 

 Кабинет куварства и услуживања још је у фази опремања.Велики део опреме и 

ситног инвентара је набављен, али у будућности планирамо још неке измене и набавке. 

 Школа поседује мини-бус за превоз ученика путника. 

 Наставна средства неопходна за нормално функционисање наставе обезбеђују се у 

складу са Правилником о ближим условима у погледу простора,опреме и наставних 

средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне 

предмете за образовне профиле 3. и 4. степена стручне спреме у стручним школама за 

подручје рада трговина,туризам и угоститељство , економија,право и 

администрација)Просветни гласник, бр 9/91 и 2/98). 

Савремена наставна средства: 

 

Наставна средства Количина  

Компјутери 34 

лап – топ 3 

http://www.srednjaskolamionica.edu.rs/
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Штампач 6 

видео-пројектор 2 

пројекционо платно 2 

фотокопир апарат 1 

Телевизор / 

Фотоапарат 1 

Двд / 

Скенер 1 

 

 

Објекти за образовно - васпитни рад ван школске зграде 

  

За практичну наставу ван школског објекта користе се  угоститељски објекти у Мионици 

и Бањи Врујци:простор школске кухиње Основне школе“Милан Ракић“ и Дечјег вртића 

„Невен“ из Мионице,угоститељски објекат „Центар“, Мионица и Хотел ''Врујци'' Горња 

Топлица са којима су потписани уговори за извођење праксе у у школској 2013/2014. 

години. 

 

2.2.Структура кадрова 

 

Наставно особље 

 

У табели дајемо приказ ангажованих радника- наставника са утврђеним бројем часова и 

стручном спремом : 

 

Наставник Звање норма 

Јевремовић Слађана професор српског језика и 

књижевности 

19 часова, 100% 

Даничић Данка дипломирани филолог англиста 18 часова, 100% 

Стаменић Олга професор француског језика 8 часова, 45% 

Суботић Милица дипломирани саобраћајни инжењер 18 часова, 100% 

Ђурић Дејан дипломирани инжењер пословне 14 часова, 70% 
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информатике 

Бојичић Верољуб дипломирани историчар 6 часова, 30% 

Јагодић Александра дипломирани биолог 4 часа, 20% 

Гајић Јадранка дипломирани инжењер прехрамбене 

технологије 

16 часова, 100% 

Пејић Драгица дипломирани економиста 20 часова, 100% 

Ранковић Владимир виши угоститељ 100% 

Обрадовић Денис виши угоститељ 100% 

Драган Радосављевић кувар специјалиста  100% 

Андрић Радован Вероучитељ 6 часова, 30% 

Ивана Радивојевић дипломирани економиста 20 часова, 100% 

Ђокић Марија наставник ликовне културе 2 часа, 10% 

Лазаревић Светлана дипломирани географ 11 часова, 55% 

Софронић Ђорђе професор физичког васпитања 14 часова, 70% 

Катарина Бељић дипломирани економиста 18 часова, 90% 

Муњић Јасмина дипломирани професор биологије и 

хемије 

2 часа, 10% 

Ивана Милосављевић дипломирани педагог 2 часа, 10 % 

Биљана Ракић дипломирани правник 5 часова, 25% 

 

 

 

Ненаставно особље 

 

Министарство просвете /одељење у Ваљеву/ дало је сагласност на ненаставно особље 

према следећој табели: 

1. Директор школе, 100% радног времена 

2. Секретар, 50% радног времена 

3. Обрачунски радник, 50% од пуног  радног времена 

4. Помоћно особље 1,50  



 

Годишњи план рада за школску 2013/2014.            Средња школа „Мионица“ 
 

 Page 13 
 

5. Домар  0,50 % од пуног радног времена 

На руководећем месту ради директор школе Катарина Чарапић са 17 година радног стажа, 

положеним стручним испитом, професор српског језика по професији. 

На пословима педагошко-психолошке службе од школске 2013/2014. Средствима локалне 

самоуправе ангажован је дипломирани педагог са радним искуством на 20% радног 

времена и педагог стажиста без радног искуства . 

Послове администрације обављају два радника, један са вишом стручном спремом, на 

пословима щефа рачуноводства. Послове секретара обавља дипломирани правник, са 

положеним стручним испитом. Оба радника раде на 50 % радног времена. 

На пословима одржавања раде три радника од којих су два радника помоћни радници, 

један са 100% радног времена, а један са 50% радног времена и домар са 50% радног 

времена. 

 

 

2.3.Организациона шема школе 

 

Школску 2013/2014. gодину почињемо са 178 ученика у седам одељења. Школа ће радити 

у првој смени, настава почиње у 7,45 сати. У сарадњи са основном школом ученике из 

околних места превози школски мини бус.  

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњим школама остварују у два 

полугодишта.  

– прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2013. године, а завршава се у 

петак, 27. децембра 2013. године; 

– друго полугодиште почиње у понедељак, 20. јануара 2014. године, а завршава се у петак, 

20. јуна 2014. године, с тим што се за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда 

четворогодишњег образовања стручних школа настава завршава у петак, 30. маја 2014. 

године.  

Обавезне облике образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и 

вежбе) средње школе остварују на годишњем нивоу, и то:  
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Устручној школи:  

– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 

петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;  

– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне 

наставне седмице, односно 170 наставних дана.  

У оквиру 37 односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је обавезна да 

годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.  

Неопходно је да сваки дан у седмици буде заступљен 37 пута односно 34 пута.  

 

Календар за школску 2013./14. годину 
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У току школске године ученици имају зимски,пролећни и летњи распуст. 

Зимски распуст почиње у суботу, 28. децембра 2013.године, а завршава се у недељу 

19. јануара 2014.године. 

Пролећни распуст почиње у четвртак 17.априла 2014.године,а завршава се у среду, 

23. априла 2014.године. 

Летњи распуст почиње у понедељак 23.јуна 2014.године,а завршава се  31.августа 

2014.године. 

 

 Ушколи се празнују државни и верски празници,у складу са Законом. 

 У школи се празнују радно Свети Сава-Дан духовности и Видовдан-спомен на 

Косовску битку. 

 Петак 8. новембар 2014.године обележава се као Дан просветних раника. 

 Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу на први дан 

крсне славе /православци/. 

 

 

2.4.Бројно стање ученика 

 

Ученици по одељењима и профилима дати су у следећој табели: 

 

 

 

 

 

Први разред 

 

 

 

Подручје рада Образовни 

профил 

Број одељења Број ученика 

Економија,право 

и 

администрација 

Економски 

техничар 

 

           1 

 

23 

Угоститељство 

и туризам 

 

Конобар 

 

 

           1 

9 

Кувар 

 

12 

 

 

 

 

Подручје рада Образовни 

профил 

Број одељења Број ученика 

Економија, Економски 1 32 
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Други  разред право и 

администрација 

техничар 

Трговина, 

угоститељство и 

туризам 

Конобар  

1 

5 

Кувар 13 

 

 

 

 

 

Трећи  разред 

 

 

Подручје рада Образовни 

профил 

Број одељења Број ученика 

Економија, 

право и 

администрација 

 

Економски 

техничар 

1 32 

Трговина, 

угоститељство и 

туризам 

 

Конобар 

 

1 

8 

 

Кувар 

17 

 

 

 

 

 

Четврти 

разред 

 

 

Подручје рада Образовни 

профил 

Број одељења Број ученика 

Економија, право и 

администрација 

 

Економски 

техничар 

1 32 

 

 

Настава сеодвија за сва одељења за редовне ученике. Ученици који из оправданих  разлога 

нису похађали једну трећину годишњег фонда часова из појединог предмета, упућују се на 

полагање разредног испита који се организује у јуну или августу месецу, а према 

одредбама Закона о о средњем образовању и васпитању. 

 

2.5.ПЛАН ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Настава је јединствен васпитно-образовни процес и као таква заузима централно место у 

целокупној делатности школе. 
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Редовна настава се обавља у једној смени, у петодневној радној недељи и заступљена је из 

свих предмета. Са редовном наставом почело се 2. 9. 2013. Истог дана ученицима је 

издиктиран распоред часова који је усвојен на Наставничком већу. 

 

А) Годишњи фонд часова обавезних и изборних предмета 

Табеларни преглед часова по предметима – први разред – економски техничар 

 

предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 111 

Енглески језик 3 111 

Историја  2 74 

Екологија 2 74 

Математика 3 111 

Хемија 2 74 

Основи еконимије 2 74 

Пословна економија 2 74 

Рачуноводство 1, 2 вежбе 37,74 

СПК 1, 2 вежбе 37,74 

Рачунарство и информатика 2 – вежбе 74 

Грађанско васпитање 1 37 

Верска настава 1 37 

Физичко васпитање 2 74 

 

 

Табеларни преглед часова по предметима – први разред – кувар, конобар 

 

предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 102 

Енглески језик 2 68 
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Физичко васпитање 2 68 

Математика  2 68 

Рачунарство и информатика 2 вежбе 68 

Хемија 1 34 

Географија 1 34 

Здравствена култура 2 68 

Основе туризма и 

угоститељства 

2 68 

Куварство 12 вежбе 408, 60 блок 

Исхрана 2 68 

Професионална пракса  30 блок 

Француски 2 2 68 

Услуживање 6 вежбе, 6 прак. Настава 204, 204, 60 блок 

Грађанско васпитање 1 34 

Верска настава 1 34 

 

 

Табеларни преглед часова по предметима – други разред – економски техничар 

 

предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 108 

Енглески језик 3 108 

Историја 2 72 

Физичко и здравствено 

васпитање 

2 72 

Математика  3 108 

Основи економије 2 72 

Пословна економија 2 72 

Рачуноводство  1, 2 вежбе 36, 72, 30 блок 
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Савремена пословна 

коресподенција 

1, 2 вежбе 36, 72 

Комерцијално познавање 

робе 

2 72 

Економска географија 2 72 

Веронаука/Грађанско 1 37 

 

 

 

Табеларни преглед часова по предметима – други разред – кувар, конобар 

 

предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 2 64 

Енглески језик/Француски 

језик 

2 64 

Географија 1 32 

Ликовна култура 1 32 

Физичко васпитање 2 64 

Математика  2 64 

Биологија 1 32 

Економика и организација 

предузећа 

2 64 

Познавање робе 2 64 

Француски 2 3 96 

Услуживање са прак. 

Наставом 

2, 11 вежбе 64, 352, 150 блок 

Грађанско / Веронаука 1 32 

 

 

Табеларни преглед часова по предметима – трећи разред – економски техничар 
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предмет Недељно годишње 

Српски језик и 

књижевност 

3 108 

Енглески 

језик/Француски језик 

3 108 

Социологија  2 72 

Физичко и здравствено 

васпитање 

2 72 

Математика 3 108 

Основи економије 2 72 

Пословна економија 2 72 

Рачуноводство 2, 2 вежбе 72, 72, 30 блок 

Статистика  2 72 

Уставно и привредно 

право 

2 72 

Монетарна економија и 

банкарство 

2 72 

Пословна информатика 2 72 

Веронаука / Грађанско 1 36 

 

Табеларни преглед часова по предметима – трећи разред – кувар, конобар 

 

предмет Недељно годишње 

Српски језик и књижевност 2 58 

Енглески језик / Француски 2 58 

Устав и права грађана 1 29 

Физичко васпитање 2 58 

Математика  2  58 
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Уметничко обликовање 2 58 

Психологија  2 58 

Познавање робе 2 58 

Куварство са практичном 

наставом 

4, 12 вежбе 116, 348, 150 блок 

Туристичка географија 2 58 

Француски језик 2 3 87 

Услуживање са прак. 

Наставом 

2, 11 вежбе 58, 319, 150 блок 

 

Табеларни преглед часова по предметима – четврти разред – економски техничар 

 

 

предмет Недељно годишње 

Српски језик и 

књижевност 

3 108 

Енглески 

језик/Француски језик 

3 108 

Социологија  2 72 

Физичко и здравствено 

васпитање 

2 72 

Математика 3 108 

Основи економије 2 72 

Пословна економија 2 72 

Рачуноводство 2, 2 вежбе 72, 72, 30 блок 

Статистика  2 72 

Уставно и привредно 

право 

2 72 

Монетарна економија и 2 72 
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банкарство 

Пословна информатика 2 72 

Веронаука / Грађанско 1 36 

 

 

 

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ 

 

Име и презиме Одељења број часова предмет 

Слађана Јевремовић I1, I2, II1, II2, III1, III2 16 Српски језик 

Данка Даничић I1, I2, II1, II2, III1, III2 15 Енглески језик 

Олга Стаменић  I2, II2, III1, III2 9 Француски језик 

Ивана Ицић Давидовски III1, III2 3 Устав и права 

грађана, Уставно и 

привредно право 

Суботић Милица I1, I2, II1, II2, III1, III2 16 Математика  

Ђурић Дејан I1, I2, III1 10 Информатика и 

рачунарство, 

Пословна 

информатика 

Бојичић Верољуб I1, II1, III1 6 Историја, 

Социологија 

Јагодић Александра I1, i2, II2,  5 Биологија, 

Екологија, 

Здравствена култура 

Гајић Јадранка I2, II1, II2, III2 20 Познавање робе, 

Комерцијално поз. 

робе, Исхрана, 

Куварство и 

Услуживање 
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Пејић Драгица I1, II1, III1 20 Рачуноводство, 

Пословна економија 

Милосављевић Ивана III2 2 Психологија  

Ранковић Владимир I2, II2, III2  Куварство 

Обрадовић Денис I2, II2, III2  Услуживање 

Радосављевић Драган I2, II2, III2  Куварство и 

услуживање – 

практична настава 

Андрић Радован I1, I2, II1, II2, III1, III2 6 Веронаука  

Радивојевић Ивана I1, II2, II1, III1 20 Савремена пословна 

коресподенција, 

Статистика, 

Економика 

предузећа, Основи 

економије 

Бељић Катарина I2, II1, III1 7 Пословна економија, 

Основи туризма и 

угоститељства, 

Монетарна 

економија и 

банкарство 

Ђокић Марија II2, III2 3 Ликовна култура, 

Уметничко 

обликовање 

Лазаревић Светлана I1, I2, II1, II2, III1, III2 10 Географија, 

Економска 

географија, 

Туристичка 

географија, 

Грађанско 
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васпитање 

Софронић Ђорђе I1, I2, II1, II2, III1, III2 12 Физичко васпитање 

Муњић Јасмина I1, I2 3 Хемија 

 

 

 

РАСПОРЕД БЛОК НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ 

Октобар 2013 године: 

III2 07.10.2013. – 11.10.2013. 

 

Новембар 2013 године: 

III2 04.11.2013. – 08.11.2013. 

I2 18.11.2013. – 22.11.2013. 

 

Децембар 2013 године: 

II2 02.12.2013. – 06.12.2013. 

 

Фебруар 2014 године: 

I2 24.02.2014. – 28.02.2014. 

II1 03.02.2014. – 07.02.2014. 

 

Март 2014 године: 

III2 10.03.2014. – 14.03.2014. 

IV1 17.03.2014. – 21.03.2014. 

 

Мај 2014 године: 

III2 19.05.2014. – 30.05.2014. 

III1 12.05.2014. – 16.05.2014. 
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Јун 2014 године: 

II2 09.06.2014. – 20.06.2014. 

 

 

2.6.РИТАМ РАДНОГ ДАНА 

 

Просторне могућности у школи дозвољавају да се наставни процес одвија у једној смени. 

Настава почиње у 7.45 часова, а завршава се у 13.50 часова. Велики одмор је између 

другог и трећег часа и траје 25 минута. 

 

1. час 07:45 – 08:30 
2. час 08:35 – 09:20 
3. час 09:45 – 10:30 
4. час 10:35 – 11:20 
5. час 11:25 – 12:10 
6. час 12:15 – 13:00 
7. час 13:05 – 13:50 

 

 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА 

 

Дежурство у школи је радна обавеза наставног особља која улази у радно време наставног 

особља. Дежурство наставника траје од 7.20  до 14.00 часова.  

 

СПИСАК ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА 

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Владимир 

Ранковић 

2. Драгица Пејић 

1. Александра 

Јагодић 

2. Јасмина Муњић 

1. Драган 

Радосављевић 

2. Ивана 

1. Милица 

Суботић 

2. Радован 

1. Дејан Ђурић 

2. Денис 

Обрадовић 
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3. Данка Даничић 3. Светлана 

Лазаревић 

 

Радивојевић 

3. Ђорђе 

Софронић 

 

Андрић 

3. Катарина 

Бељић 

 

3. Слађана 

Јевремовић 

 

 

Обавезе дежурних наставника: 

Два дежурна наставника сваки дан почињу дежурство у 7.20 часова. 

Сва три дежурна наставника дежурају на малим одморима и великом одмору распоређени 

у ходницима и дворишту школе. 

Два дежурна наставника завршавају дежурство од 12.00 до 14.00 часова. 

 

 

2.7.КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОД. 

 

СЕПТЕМБАР: 

 почетак наставе 02. септембра 

 састанци стручних већа(планови рада, избор 

руководилаца, задужења чланова ) 

 састанци стручних Тимова ( за развојно планирање, за самовредновање, за 

заштиту од насиља, за инклузију...) 

 Педагошки колегијум (план надокнаде наставних дана проведених на 

екскурзији по утврђеном распореду  

 састанци одељењских већа (планови рада већа, планови рада наставника, 

одељењских старешина, планирање писмених задатака), 

 конституисање Ученичког парламента 

 родитељски састанци  (I  - IV) 

 седница Наставничког већа (разматрањегодишњег Извештаја рада школе и 

Извештаја директора за школску 2011/2012. год. и разматрање Годишњег 

плана рада за школску 2012/2013. годину, 

 Савет родитеља 
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 организација екскурзија 

 Школски одбор 

 

   ОКТОБАР 

 извођење школске екскурзије III  и IV разреда 

 одељењска  већа 

 планирање писмених задатака за прво полугодиште 

 разматрање потребе за организовање допунске и додатне наставе 

 израда распореда допунске и додатне наставе 

 акција добровољног давања крви 

 организовање излета 

 рад школских секција 

 

     НОВЕМБАР 

 Наставничко веће 

 стручно усавршавање наставника по распореду утврђеним планом 

стручног усаврашавања 

 организовање излета 

 завршетак I класификационог периода и разматрање 

постигнутог успеха, 

 

ДЕЦЕМБАР 

 Родитељски састанци (I-IV) 

 Наставничко веће  

 Организовање посете позоришту 

 одељењска већа на крају првог полугодишта 

 

ЈАНУАР 

 обележавање Дана Светог Саве 
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 седница Наставничког већа 

 родитељски састанци 

 

ФЕБРУАР 

 планирање писмених задатака за друго полугодиште 

 припрема за такмичење 

 организовање посете Сајму туризма 

 хуманитарна акција добровољног давања крви 

 Блок настава за II  ЕТ ( Рачуноводство)   

 

МАРТ 

 Матурски испит припреме (бирање области) 

 Наставничко веће 

 припрема за такмичење 

 Организовање посете Сајму науке 

 Блок настава за IV  ЕТ ( Рачуноводство) 

 

АПРИЛ 

 завршетак III класификације 

 родитељски састанци 

 Наставничко веће – анализа успеха на III класификацији 

 Учешће у међународној манифестацији дечјег стваралаштва „Дечји 

васкршњи сабор“ и „Дани планете“ 

 Организовање излета 

 Ускршњи распуст 

 

МАЈ 

 Матурски испит – утврђивање изборног предмета 

 Наставничко  веће 
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 завршетак наставе IV разреда- одељењско веће 

 прослава матураната 

 матурско вече 

 Блок настава за III  ЕТ ( Рачуноводство) 

ЈУН 

 завршетак наставе  I, II, III разреда 

 одељењска већа I, II, III разреда 

 припремна настава за разредне испите 

 разредни испити 

 поправни испити  за ученике IV разреда 

 Матурски испит 

 Наставничко веће 

 родитељски састанци, 

 подела сведочанстава 28. јуна 

 упис ученика у II, III и IV разред, 

 подела предмета на наставнике за 2014/2015. годину, 

 Наставничко веће 

ЈУЛ 

 пријем докумената за упис у први разред 

 Формирање одељења првог разреда 

 Писање  извештаја о раду  

 Припреме за наредну школску годину 

 

АВГУСТ 

 седница Наставничког већа 

 разредни, поправни и матурски испит 

 Одељењска већа 

 Наставничко веће 

 одређивање одељењских старешина, руководилаца стручних већа  
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3. ПЛАН И ПРОГРАМ ОРГАНАУПРАВЉАЊА 

 

3.1.План и програм рада директора школе 

Послови директора школе се могу поделити на сталне ,  који се јављају током целе године и 

посебне,  који се обаваљају у складу са процесом образовно-васпитног рада. 

Стални послови у току седмице и месеца: 

 Увид у организацију образовно-васпитног рада у школи и праћење реализације 

Годишњег програма рада школе  

 Иницирање активности на пољу стручног усавршавања и других активности у 

циљу припреме и спровођења реформе школства 

 Увид и праћење рада стручних сарадника,  секретара, финансијских и помоћно-

техничких радника школе 

 Праћење материјално-финансијског пословања школе 

 Посета часовима васпитно-образовног рада наставника и педагошко-инструктивни 

рад са наставницима 

 Сарадња са родитељима,  друштвеном средином,  учешће у раду Актива директора  

округа 

 Припрема и руковођење седницама Наставничког већа 

 Учешће у раду разредних и стручних већа школе 

 Рад на стручно-педагошком усарвшавању 

 Рад на упису ванредних ученика,као и организација истог 

 Праћење реализације развојног плана школе 

 Сарадња са основним школама у циљу упознавања ученика осмих разреда са 

понудом профила средње школе 

 Рад на школском маркетингу 

Посебни послови 

 

август- септембар 

1.  Припрема Годишњег програма   рада за школску 2012/13.годину и пратећих аката и 

правилника 

2. Решавање кадровских питања,  саветодавни рад и помоћ            наставницима   

3. Праћење материјално-финансијске ситуације,опремљености школе                                                                        

4. Седница Савета родитеља и седница Школског одбора 

5. Планирање и организовање практичне наставе  
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октобар 

 

1. Преглед планова рада наставника,  финансијско пословање  школе,  праћење уплата 

о донацијама                      

2. Праћење  ангажовања ученика у ваннаставним активностима 

3.Праћење успеха ученика у настави и пракси 

4. Активности везане за план уписа за наредну школску годину 

 

 

новембар 

 

1. Анализа успеха , владања и изостајања ученика на крају првог                

класификационог периода                                                       

2. Праћење плана унапређивања наставног процеса и стручног 

 усавршавања наставника  

3. Седница Савета родитеља 

 

децембар 

1. Анализа успеха на крају првог полугодишта 

2. Организација пописа и инвентарисања средстава школе 

3. Припрема за израду полугодишњег извештаја о раду              

4. Преглед вођења педагошке документације 

 

 

јануар- фебруар 

1. Израда полугодишњег извештаја                                            

2. Праћење материјално-финансијског пословања                       

3. Седница Савета родитеља и седница Школског одбора 

 

 

март 

1.  Праћење стручног усавршавања наставника.                                         

2. Сагледавање неоправданог одсуствовања ученика са часова         редовне наставе и 

праксе и предузимање потребних мера                

 

 

април 
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1.Анализа успеха и владања на крају 3. класиф.   периода        

2. Уређење школског дворишта                                       

3. Седница Школског одбора  

 

 

мај 

1.Сагледавање рада допунске и додатне наставе 

2.Aнализауспеха ученика 

3.Припреме за упис ученика за наредну школску годину  

4.Припреме за упис ванредних ученика 

 

 

   јун 

     

1. Припрема за израду Извештаја о раду школе у шк. 2011/12. 

2. Сагледавање кадровских потреба за шк.2012/013.годину 

3. Седница Школског одбора 

4. Припреме за уређење објекта и дворишта у току летњег распуста 

5. Седница Савета родитеља 

 

 

јул-август 

 

1. Организација припремне наставе за ученике упућене на 

   полагање поправних испита                                                      

2. Израда  Годишњег извештаја о раду школе 

3. Израда Годишњег програма рада                                        

4. Решавање кадровских питања и припреме за почетак школске 2012/2013.г 

 

   

3.2.План и програм рада Школског одбора 

     

ред. 

бр. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ МЕСЕЦ НОСИОЦИ ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

1.  Разматрање и усвајање Извештаја о 

раду школе за школску 

2012/13.годину 

септембар директор 

2.  Усвајање Годишњег програма рада септембар директор 
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школе за школску 2013/14.годину 

3.  Усвајање Правилника о 

дужностима и обавезама наставника 

септембар директор 

4.  Разматрање материјалне 

опремљености школе и услова рада 

октобар директор 

5.  Усвајање извештаја са матурске 

екскурзије 

новембар вођа екскурзије 

6.  Успостављање сарадње са 

приватним фирмама и ангажовање 

средстава за опремање школе 

инвентаром и другим потрeбама 

децембар директор 

7.  Усвајање плана уписа  у наредну 

школску годину, број одељења и 

смерова 

децембар директор 

8.  Усвајање финансијског плана за 

2014. годину 

децембар шеф рачуноводства 

9.  Усвајање завршног рачуна за 

2013.годину 

јануар-

фебруар 

шеф рачуноводства 

10.  Разматрање успеха и дисциплине 

ученика и мера за њихово 

побољшање 

јануар-

фебруар 

 

школски педагог 

11.  Ванредно учење, доношење 

одлука о упису и формирање цена 

јануар-

фебруар 

 

директор 

12.  Успостављање сарадње са школама 

и институцијама у земљи и 

иностранству 

март-април директор 

13.  Усвајање извештаја о изведеним 

екскурзијама 

април-мај председник комисије 

14.  Разно током целе 

године 

По потреби школски 

одбор ће одржати и 

ванредне седнице на 

којима ће се на дневном 

реду наћи она питања 

која су у делокругу рада 

школског одбора, а која 

због своје природе нису 

могла да буду планирана 

у овом програму 

(приговори ученика, 

жалбе на изрицање 

васпитно- дисциплин. 

мера ,др. ) 

15.  Конкурси  септембар-

октобар 

Секретар 
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4. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

4.1. Наставничко веће 

 4.2.  Педагошки колегијум      

4.3.Одељењско веће  

4.4. Стручни актив за развојно планирање и акциони план за 2013/2014. 

4.5. Тим за самовредновање 

4.6.   План и програм рада тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

4.7. Стручна  већа  

4.8. Одељењски старешина 

4.9. Одељењска заједница        

      

         

4.1. Наставничко веће 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. 

ГОДИНУ 

 

Месец Садржај активности Носиоци и 

сарадници 

Начин, исходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разматрање 

годишњег плана 

рада школе 

 

Извештај о раду за 

претходну годину 

 

Планирање и 

организовање 

различитих облика 

ваннаставних 

активности ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

седнице, 
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септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утврђивање 

предлога програма 

извођења наставе и 

екскурзија 

 

Усвајање распореда 

часова 

 

Утврђивање 

структуре 40-то 

часовне радне 

недеље за наставно 

особље 

 

Активности на 

реализацији 

инклузивног 

образовања 

 

Распоред блок 

наставе за I, II, III  и 

IV разред 

 

професори, 

директор, педагог, 

председници већа 

консултације, 

договори, 

записници, планови, 

програми, анализе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октобар 

Доношење одлуке о 

организацији 

допунске, додатне и 

припремне наставе 

 

Извештај о набавци 

књига за библиотеку 

 

Информације о 

извођењу изборних 

предмета 

 

Стручно 

усавршавање 

 

Одређивање ментора 

за школску 

2013/2014. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професори, 

директор, педагог, 

председници већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

седнице, 

консултације, 

договори, 

записници, планови, 
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Доношење одлуке о 

извођењу екскурзије 

 

Разматрање 

школског програма, 

статута и 

правилника 

 

 

програми, анализе 

 

 

 

 

 

 

 

 

новембар 

Разматрање и 

усвајање извештаја о 

оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини на првој 

класификацији 

 

Анализа стања 

опремљености 

појединих наставних 

области опремом и 

наставним 

средствима и степен 

њихове употребе у 

процесу образовно-

васпитног рада 

 

 

Анализа реализације 

програма 

инклузивног 

образовања у школи 

 

Текућа 

проблематика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професори, 

директор, педагог, 

председници већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о 

остваривању 

наставног плана и 

програма за прво 

полугодиште 

 

Извештај о 

оствареним 

резултатима у првом 
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децембар 

полугодишту 

 

Изрицање васпитно-

дисциплинских мера 

 

Анализа реализације 

осталих облика 

образовно-васпитног 

рада у школи 

 

Анализа реализације 

програма 

инклузивног 

образовања у школи 

 

Анализа рада 

стручних већа и 

тимова у првом 

полугодишту и 

усвајање извештаја 

 

Припремање 

календара 

такмичења ученика  

и обезбеђивање 

услова за њихово 

припремање  

 

 

 

професори, 

директор, педагог, 

председници већа 

 

седнице, 

консултације, 

договори, 

записници, планови, 

програми, анализе 

 

 

јануар 

 Почетак другог 

полугодишта 

 

Прослава Св.Саве 

 

Текући проблеми 

 

 

 

професори, 

директор, педагог, 

председници 

већа,ученици 

 

 

седнице, 

консултације, 

договори, 

записници, планови, 

програми, анализе 

 

 

 

 

фебруар 

 

Утврђивање 

календара 

такмичења и услова 

за њихово 

припремање 

 

Избор уџбеника за 

следећу школску 

годину 

 

 

 

 

професори, 

директор, педагог, 

председници већа 

 

 

 

 

седнице, 

консултације, 

договори, 

записници, планови, 

програми, анализе 
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Предлог мера за 

побољшање успеха 

 

 

 

 

 

март 

Верификовање 

списка испитних 

питања за изборне 

предмете на 

матурском и 

завршном испиту 

 

Припрема за 

такмичења ученика 

(задужење 

наставника) 

 

 

 

професори, 

директор, педагог, 

председници већа 

 

 

седнице, 

консултације, 

договори, 

записници, планови, 

програми, анализе 

 

 

 

 

 

април  

Разматрање и 

усвајање извештаја о 

реализацији плана и 

програма свих 

видова образовно-

васпитног рада 

 

Разматрање и 

усвајање извештаја о 

оствареним 

резултатима, успеху 

и дсциплини на 

крају трећег 

класификационог 

периода 

 

Изрицање васпитно-

дисциплинских мера 

 

Договор око 

прославе матурске 

вечери 

 

Активности у вези 

завршних испита и 

матурких испита 

 

Активности у вези 

промоције школе 

 

Организовање 

 

 

 

 

професори, 

директор, педагог, 

председници већа 

 

 

 

 

седнице, 

консултације, 

договори, 

записници, планови, 

програми, анализе 
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припремне 

наставе(матура) 

 

Стручно 

усавршавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мај 

Анализа успеха и 

извештај о 

реализацији плана и 

програма васпитно-

образовног рада III  

и IV разреда на крају 

другог полугодишта 

 

Формирање 

испитног одбора 

 

Утврђивање 

распореда полагања 

разредног, 

поправног, 

матурског испита и 

завршног испита и 

формирање комисије 

 

Анализа реализације 

наставног плана и 

програма на крају 

године 

 

 

 

Припреме за дораду 

и корекцију 

школског програма 

првог и другог 

циклуса 

 

Анализа учешћа 

ученика на 

такмичењима и 

анализа постигнутих 

резултата 

 

Разматрање 

извештаја о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професори, 

директор, педагог, 

председници већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

седнице, 

консултације, 

договори, 

записници, планови, 

програми, анализе 
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реализацији 

екскурзија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јун 

 Извештај о 

спровођењу 

матурског и 

поправног испита III 

и IV разреда 

 

Утврђивање 

остварених 

резултата I,II и III 

разреда на крају 

другог полугодишта 

 

Анализа реализације 

плана и програма 

васпитно-образовног 

рада и уписа 

ученика (I,II и III 

разреда) 

 

Доношење одлуке о 

похваљивању, 

награђивању 

ученика и ђака 

генерације 

 

 

 

 

Извештај о 

ваннаставним 

активностима, 

промоцији школе и 

раду стручних већа 

 

Разматрање 

предлога стручних 

актива о набавци 

опреме и наставних 

средстава 

 

Припрема и подела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професори, 

директор, педагог, 

председници већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

седнице, 

консултације, 

договори, 

записници, планови, 

програми, анализе 
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задужења за израду 

Извештаја о раду за 

текућу школску 

годину и Плана рада 

за наредну школску 

годину 

 

Избор кандидата за 

израду распореда 

часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Организација и 

спровођење 

разредног, 

поправног и 

матурког испита у 

августовском 

испитном  року 

 

Избор председника 

стручних већа, 

одељенских 

старешина и 

комисија 

Наставничког већа 

 

Извештај о упису 

ученика у I разред 

 

Усвајање извештаја 

о резултату 

обављеног испита у 

августовском року 

 

 

Припрема за израду 

наставних планова 

рада наставника         

( годишњих и 

оперативних) 

 

Текућа 

проблематика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професори, 

директор, педагог, 

председници већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

седнице, 

консултације, 

договори, 

записници, планови, 

програми, анализе 
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4.2.  Педагошки колегијум 

Педагошки колегијум чине: 

- директор 

- стручни сарадник 

- председници стручних актива 

- секретар 

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора. 

То су следећи послови: 

 Планирање и организовање програма образовања и васпитања 

 Старање о осигурању квалитета и унапређењу образовно-васпитног рада 

 Старање о осавремењавању развојног рада школе 

 Организација педагошко-инструктивног увида и надзора и предузимање мера за 

унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника 

 Планирање стручног усавршавања запослених 

 

4.3. Одељењско веће   

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

једног одељења. Задаци одељењског већа су планирање васпитних задатака, координација 

рада наставника у циљу постизања јединствених ставова и праћење реализације 

планираних васпитних задатака. Одељењско веће прати и анализира проблеме који се 

јављају код појединих ученика, али и њихове индивидуалне склоности и способности ради 

правилног планирања ваннаставних и слободних активности, као и укључивање ученика у 

различите активности. Одељењска већа чине наставници, стручни сарадници, као и 

представници одељењских заједница. 

Седнице одељењских већа припрема и њима руководе одељењске старешине које 

су у обавези да у року од три дана сачине записник са седнице одељењског већа. 

Седницама одељењског већа присуствује директор школе. 

Седнице одељењских већа заказују се према календару и програму рада који је саставни 

део Годишњег плана рада. После седнице одељењског већа, разредни старешина је дужан 

да одржи родитељски састанак. Ове године одржаће се пет седница одељењских већа, а по 

потреби разредне старешине могу да закажу ванредну седницу одељењског већа. 
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 1. Програмирање и планирање рада школе са организацијом васпитно- 

образовног рада одељења 

 Усвајање глобално оријентационих планова рада за све обавезне наставне 

предмете са календаром активности и распоред часова (реализација: август 

и септембар) 

 Усвајање глобалних планова рада ОЗ, ОС, плана сарадње са родитељима, 

плана рада допунске и додатне наставе са опредељењем ученика, план рада 

слободних активности, ученичких организација, професионалне 

оријентације, заштита здравља, животне средине, хуманих односа међу 

половима (август, септембар) 

 Усвајање програма екскурзија, излета, посета, спортско рекреативних 

активности са календара (септембар) 

 Усвајање предлога распореда писмених задатака, контролних вежби и 

писаних састава (септембар) 

 Организација припремне наставе (август) 

 Избор ОС, подела одељења и предмета на наставнике (јун, август) 

 

 2. Праћење, вредновање и аналитичко информативна делатност 

 Реализација глобалних и оперативних планова рада са мерама за 

унапређивање рада (мај, јун) 

 Ефекти допунског и додатног рада, слободних активности, ученичких 

организација са мерама за унапређивање рада (мај, јун) 

 Утврђивање успеха ученика у учењу и владању са мерама за унапређивање 

успеха и дисциплине ученика (новембар, јануар, април, јун) 

 Праћење оптерећености ученика (током године) 

 Давање предлога за награде, похвале, специјалне дипломе истакнутим 

појединцима (јун) 

 Давање предлога за примену дисциплинских мера (новембар, јануар, април, 

јун) 
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 Сарадња са родитељима, културне и друштвене активности школе 

(децембар, април, мај) 

 

  3. Стручно усавршавање наставника и унапређивање васпитно- 

образовног рада 

 Пројекат праћења и напредовања ученика (септембар) 

 Усклађивање рада наставника и корелација предмета (август, септембар) 

 Слободне активности ученика (септембар и током године) 

 Основе програма рада одељенског старешине, планирање организационих, 

административних и педагошких послова, извоћење одређених облика рада, 

евиденција о раду и праћење реализације (септембар и током године) 

 Примена савремених система проверавања и вредновања васпитно 

образовних резултата рада (септембар и током године) 

 Изналажење облика за подстицање ученика за самостални рад и самоучење 

(септембар и током године) 

 

 4. Унапређивање рада одељењских већа 

 Усвајање глобалног плана рада одељењских већа и унапређивање 

оперативног плана рада (август, септембар) 

 Извештај о раду одељењског већа са мерама унапређивања рада (јун) 

 Анализа учешћа наставника у раду стручних органа и њиховог доприноса 

унапређивању рада школе (април, јун) 

 

 Напомена: Сви планирани садржаји реализују се на састанцима одељенског већа, 

планирањем распореда рада и праћењем током школовања.  

 

 

4.4. Стручни актив за развојно планирање и акциони план за 2013/2014. годину 
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

На седници Школског одбора, одржаној 12.03.2013.године одлучено је да Стручни актив 

за развојно планирање чине: 

Име и презиме Занимање Представник Улога у тиму 

Јадранка Гајић професор наставника председник 

Ивана Радивојевић професор наставника члан 

Верољуб Бојичић професор наставника члан 

Ђорђе Софронић професор наставника члан 

Данка Даничић професор наставника члан 

Ивана Ицић 

Давидовски 

секретар наставника члан 

Милица 

Новитовић 

медицинска сестра Савета родитеља члан 

Марија 

Максимовић 

студент Школског одбора члан 

Катарина 

Новитовић 

ученик Ученичког 

парламента 

члан 

Катарина Чарапић директор наставника члан 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. 

 

Област: РЕСУРСИ 

 
1. ЦИЉ: ПОВЕЋАЊЕ ИСКОРИШЋЕЊА РЕСУРСА РАСПОЛОЖИВИХ У ЛОКАЛНОЈ 

СРЕДИНИ И ОСТВАРИВАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ИЗВОРА СРЕДСТАВА 
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ЗАДАЦИ КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНСТРУМЕНТИ 

ПРАЋЕЊА 

РОК 

 

1.Пратити 

и 

аплицирати 

на 

конкурсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализација 

најмање два 

одобрена 

пројеката 

 

 Формирати тим 

за пројекте 

 Пратити, 

прикупљати 

документа и 

аплицирати на 

пројекте 

 Успоставити 

контакт са 

надлежним 

сектором у 

општини 

 

 

Директор, 

секретар, шеф 

рачуноводства 

и изабрани тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увид у 

документацију 

 

 

 

 

 

 

 

октобар 

2013- 

јун 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Добити 

објекат на 

коришћење 

за 

извођење 

праксе и 

добијање 

сопственог 

додатног 

прихода 

 

 

 

 

 

 Покренут у 

рад 

сопствени 

објекат у 

коме 

ученици 

могу да 

обављају 

праксу. 

 

 Формирати тим 

за добијање 

објекта 

 Интензивирање  

контаката са 

локалном 

самоуправом 

 

Директор, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

актив 

угоститељства, 

представник 

локалне 

самоуправе 

 

Увид у 

документацију 

 

јун 

2014. 

3.Појачати 

сарадњу са 

локалном 

власти 

 Појачано 

финансирањ

е најмање 

30% потреба 

школе 

 Константни 

разговори са 

представници

ма власти  

Школски 

одбор, 

директор, 

администрација 

Увид у 

Финансијски 

извештај 

Јун 

2014. 
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2. ЦИЉ: ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ШКОЛЕ 

 

2. Санација 

грејања, 

адаптација 

терасе и 

санитарних 

чворова 

 

 

 

 Побољшано  

грејање, 

санирана 

тераса и 

санитарни 

чворови 

 

 Израда 

пројеката за 

санацију 

 Аплицирање 

на конкурсе 

намењени 

санацијама 

 

Директор, 

секретар, шеф 

рачуноводства, 

ангажована 

лица 

 

 

 

 

Увид у 

документацију 

 

 

 

 

 

октобар 

2013 – 

октобар 

2014. 

 

3.Набавка 

школске 

опреме и 

наставних 

средстава 

 

 

 Опремљена 

библиотека 

са нових 500 

наслова 

 набављена 

интерактивн

а табла 

 набављени 

изложбени 

ормари 

 

 Претраживање 

најповољнијих 

понуда 

 Набавка 

опреме, 

материјала и 

стручне 

литературе 

штампане и 

електронске 

 

Директор, 

предметни 

наставници 

 

Посматрање, 

набавне листе, 

унутрашња 

евалуација 

 

октобар 

2014. 

 

 

3. ЦИЉ: УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНОГ КАДРА И ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА 

ЗАПОСЛЕНИХ У АДМИНИСТРАЦИЈИ 

 

ЗАДАЦИ КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНСТРУМЕНТИ 

ПРАЋЕЊА 

РОК 

 

1.Доношење 

Плана 

стручног 

усавршавања 

на нивоу 

школе 

 

 

 

 

 Остварен 

већи степен 

стручног 

усавршавања 

 

 Састанак са 

колективом 

ради 

добијања 

предлога за 

израду 

Плана 

 

Директор, 

председници 

актива 

 

 

Сертификати и 

извештаји са 

стручног 

усавршавања 

 

 

септембар 

2013 –  
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Област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 
1. ЦИЉ: ЈАЧАЊЕ ПЕДАГОШКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА И ПОВЕЋАЊЕ 

ЗАДОВОЉСТВА УЧЕНИКА ШКОЛЕ 

 

ЗАДАЦИ КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

АКТИВНОСТ

И 

НОСИОЦ

И 

МЕРНИ 

ИНСТРУМЕНТ

И 

РОК 

1. Испитива

ње 

педагошке 

компетенц

ије   

       

наставника  

 

 

 Израђени 

мерни 

иструменти 

(посматрање, 

записници) и 

извршена 

посета 

часовима 

наставника 

 Већа 

корелација 

између 

предмета 

 Повећање 

заступљености 

диференциран

е наставе 

 Израда 

мерног 

инструмент

а 

 Посета 

часовима 

 Контрола 

глобалних 

и 

оперативни

х планова и 

припреме 

за час 

 Појачан рад 

педагога са 

наставним 

кадром 

 Обрада 

података 

Директор, 

секретар, 

педагог 

Припреме 

наставника, 

протокол за 

праћење и 

реализацију 

часа,  

децембар 

2013 – јун 

2014. 

 

2. Упознава

ње 

наставник

а са 

методама/

техникама 

активне 

наставе/уч

ења кроз 

семинаре 

 

 Наставници 

упознати са 

методама/техн

икама активне 

наставе/учења  

 

 Учешће на 

стручним 

семинарима 

 Организова

ње 

предавања 

за 

наставнике 

 

Директор, 

секретар, 

предметни 

наставниц

и 

 

Припреме 

наставника, 

педагошка 

документација 

наставника, 

протокол за 

праћење и 

евалуацију 

часа, Дневници 

рада 

 

јун 2014. 
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3.  Повећање 

примене 

метода/тех

ника 

активне 

наставе/уч

ења кроз 

реализова

ње већег 

броја 

часова 

активне 

наставе. 

 

 

 Испланирано и 

одржано 20 

часова активне 

наставе 

 Смањење 

броја 

одржаних 

часова по 

традиционално

ј настави 

 План 

оджавања 

угледних 

часова  

 

 

 

 Израда 

плана 

примене 

метода/тех

ника 

активне 

наставе/уче

ња 

 Реализација 

огледних 

часова 

 Евалуација 

огледних 

часова 

 

 

Директор, 

секретар, 

предметни 

наставниц

и 

 

Припреме 

наставника, 

евалуација 

одржаних 

часова, 

извештај 

одржаних 

угледних 

часова 

 

јун 2014. 

 

4. Упознава

ње са 

предлогом 

образовни

х 

стандарда 

за крај 

средњошк

олског 

образовањ

а и са 

елементим

а екстерне 

евалуације 

 

 Наставници 

упознати са 

образовним 

стандардима и 

процесом 

екстерне 

евалуације 

 

 Организаци

ја састанака 

актива 

 Организаци

ја семинара 

„Планирањ

е стручног 

усавршава

ња и 

напредовањ

а“ 

 

Директор, 

секретар, 

предметни 

наставниц

и, 

реализатор

и програма 

 

Записници  

 

октобар 

2013. 
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2. ЦИЉ: ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА  И ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

ЗАДАЦИ КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

АКТИВНОСТ

И 

НОСИОЦ

И 

МЕРНИ 

ИНСТРУМЕНТ

И 

РОК 

1. Успостав

љање 

система 

пружања 

подршке 

ученицим

а и деци 

из 

осетљиви

х група  у 

циљу 

подстица

ња 

њиховог 

личног, 

професио

налног и 

социјално

г развоја 

 

 

 Већи степен 

одговорности 

према учењу 

 Коришћење 

више извора 

знања 

 Појачан рад 

педагога 

 На основу 

анализе 

успеха 

ученика 

организато

ра наставе 

предузима

ње 

потребних 

мера 

 Комуникац

ија са 

породицом 

и 

релевантни

м 

институциј

ама 

Директор, 

секретар, 

педагог, 

организато

р наставе, 

чланови 

наставнич

ког већа 

Извештаји 

наставника, 

извештај 

педагога, 

анкете и 

разговори са 

ученицима, 

ученички 

радови, 

записници 

стручних већа 

јун 2014. 

 

 

 

Област: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА  

 

 
1. ЦИЉ: ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА АТРАКТИВНОСТИ ШКОЛЕ И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ 

 

ЗАДАЦИ КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕХА 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНСТРУМЕНТИ 

МЕРЕЊА 

РОК 

 

1.Промоција 

школе на 

терену 

 

 

 

 

 

 Повећање за 

20% броја 

уписаних 

ученика 

 

 

 

 

 Формирање 

тима за 

промоцију 

школе 

 Израда сајта 

школе 

 

Директор, 

изабрани 

тим, ђачки 

парламент 

 

Извештај са 

уписа, увид у 

пратећу 

документацију 

тима, Дневници 

рада 

 

2013-

2014. 
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 Израда 

пропагандног 

материјала 

 Обилазак 

основних 

школа у 

окружењу 

 Сарадња са 

другим 

школама 

 Учешће и 

посете 

такмичењима 

 Укључивање 

у рад 

''Заједнице'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Појачати 

систем 

информисања 

запослених у 

школи 

 Побољшање 

сарадње 

између 

директора и 

запослених 

 Веће 

укључивање 

стручних 

већа у 

доношењу 

одлука 

 Редовно 

истицање свих 

донетих аката, 

планова и 

одлука на 

огласној табли 

школе 

директор Записници са 

већа, анкете и 

разговори са 

запосленима 

август 

2014. 

 

 

4.5. Тим за самовредновање 

На основу извештаја Тима за самовредновање за 2012/13. направљен је Предлог мера за 

унапређивање рада школеза школску 2013-2014. 

 У области настава и учење ојачати педагошке компентенције наставника и 

повећати задовољство ученика  

 У области настава и учење ојачати стручну помоћ наставницима и ученицима у 

пружању подршке процесу учења 

 У области Ресурси повећати искоришћење ресурса расположивих у локалној 

средини и остваривање различитих извора средстава  
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 У области ресурси побољшати материјално – техничку опремљеност школе и 

наставних средстава 

 У области руковођење, организација и унапређивање повећати степен 

атрактивности школе и промоцију школе 

Нови чланови Тима за самовредновање су: Катарина Бељић, Данка Даничић, Слађана 

Јевремовић, Дејан Ђурић  

 

АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА 2013/2014. 

 

Област квалитета:                4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  

Стандарди квалитета:         4.1. У школи функционише систем пружања подршке. 

Критеријуми квалитета:    4.1.1. Ученици су обавештени о врстама подршке у 

учењу које пружа школа. 

 4.1.2. На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима.  

 4.1.3. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са 

породицом.  

   4.1.4. У школи функционишу тимови за подршку ученицима у 

прилагођавању школском животу.  

 4.1.5. Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке 

ученицима.  

 

Циљ: Формирање и функционисање система подршке ученицима у школи. 

 

Активност Носиоци и 

одговорна 

особа 

Начин 

реализације 

Евалуација 

активности 

Време 

реализације 

Формирање тима за 

самовредновање  

 

К. 

Чарапић, 

директор 

школе 

 

Седница 

Наставничког 

већа  

Записник са 

Наставничког 

већа 

 

август 2013. 

 

 

Проучавање и 

утврђивање области 

квалитета; израда 

акционог плана; 

утврђивање циљева 

 

Тим за 

самовредн

овање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

план  

 

септембар 

2013. 

 

 

 

Утврђивање актуелне 

праксе; утврђивање 

актуелних доказа и 

идентификовање 

 

 

Тим за 

самовредн

 

 

Састанак тима за 

самовредновање  

 

Резултати анкете 

спроведене међу 

ученицима 

 

 

октобар 

2013.  
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доказа које тек треба 

оформити  

овање   школе, 

запосленима у 

школи и 

родитељима 

ученика школе 

 

Извршити увид у 

норматив и 

усклађености са 

потребама школе  

 

 

Тим за 

самовредн

овање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

Стандарди 

квалитета рада 

образовно-

васпитних 

установа;  

Школски 

развојни план   

 

 

октобар 

2013.  

 

 

 

Израда новог акционог 

плана за дефинисану 

област квалитета  

заснованог на 

прикупљеним доказима 

о актуелном стандарду; 

дефинисање нивоа 

остварености на основу 

прикупљених података; 

Идентификација снага 

и слабости  

 

 

Тим за 

самовредн

овање 

 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

план  

 

 

октобар 

2013.  

Извештај тима за 

самовредновање за 

дефинисану област 

квалитета 

Тим за 

самовредн

овање 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Наставничко 

веће 

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

новембар 

2013.  

 

 

 

Осмишљавање 

могућих решења и 

акција које треба 

предузети;  

Израда нацрта плана 

побољшања-договор о 

циљевима, улогама и 

одговорностима 

 

 

 

Тим за 

самовредн

овање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Састанак 

стручних већа 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Извештаји 

Стручних већа; 

Пројекат и 

пратећа 

документација 

 

 

децембар 

2013. 

Спровођење усвојених 

предлога за 

побољшање 

функционисања 

дефинисане области 

квалитета 

 

Тим за 

самовредн

овање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Пројекат и 

пратећа 

документација, 

Резултати 

спроведених 

 

 

фебруар – 

април 2014.  
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анкета; 

Евалуација предузетих 

мера за побољшање 

функционисања 

дефинисане области 

квалитета 

Тим за 

самовредн

овање 

Састанак тима за 

самовредновање 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Резултати 

спроведених 

анкета и 

пројеката  

 

април - мај 

2014.  

Завршни извештај тима 

за самовредновање за 

дефинисану област 

квалитета 

 

Тим за 

самовредн

овање  

 

Седница 

Наставничког 

већа  

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

јун 2014.  

 

 

 

 Област квалитета:                4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  

Стандарди квалитета:         4.2. У школи се подстиче лични, професионални и 

социјални развој ученика. 

Критеријуми квалитета:     4.2.1. Понуда ваннаставних активности у школи је у 

функцији задовољавања различитих потреба и интересовања ученика, у складу са       

                                                           ресурсима школе. 

 4.2.2. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних 

вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна  

                                                            комуникација…). 

   4.2.3. Укљученост  ученика  у ваннаставне активности је иста или већа него 

претходне године.  

 4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови живота. 

 4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој. 

   4.2.6. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика. 

 

Циљ: Формирање и функционисање ваннаставних активности ученика у циљу подстицања 

личног, професионалног и социјалног развоја ученика. 

 

 

Активност Носиоци и 

одговорна особа 

Начин 

реализације 

Евалуација 

активности 

Време 

реализације 

Формирање тима   Записник са  
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за 

самовредновање  

К. Чарапић, 

директор школе 

Седница 

Наставничког 

већа  

Наставничког 

већа 

август 2013. 

 

Проучавање и 

утврђивање 

области 

квалитета; 

израда акционог 

плана; 

утврђивање 

циљева 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

план  

 

септембар 

2013. 

Утврђивање 

актуелне праксе; 

утврђивање 

актуелних доказа 

и 

идентификовање 

доказа које тек 

треба оформити  

 

 

Тим за 

самовредновање  

 

 

Састанак тима за 

самовредновање  

 

 

Резултати анкете 

спроведене међу 

ученицима 

школе, 

запосленима у 

школи и 

родитељима 

ученика школе 

 

 

 

октобар 

2013.  

Извршити увид у 

норматив и 

усклађености са 

потребама школе  

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

Стандарди 

квалитета рада 

образовно-

васпитних 

установа;  

Школски 

развојни план   

 

 

октобар 

2013.  

 

 

Израда новог 

акционог плана 

за дефинисану 

област квалитета  

заснованог на 

прикупљеним 

доказима о 

актуелном 

стандарду; 

дефинисање 

нивоа 

остварености на 

основу 

прикупљених 

података; 

Идентификација 

снага и слабости  

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

план  

 

 

октобар 

2013.  
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Извештај тима за 

самовредновање 

за дефинисану 

област квалитета 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Наставничко 

веће 

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

новембар 

2013.  

 

 

 

Осмишљавање 

могућих решења 

и акција које 

треба предузети;  

Израда нацрта 

плана 

побољшања-

договор о 

циљевима, 

улогама и 

одговорностима 

 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Састанак 

стручних већа 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Извештаји 

Стручних већа; 

Пројекат и 

пратећа 

документација 

 

 

децембар 

2013. 

Спровођење 

усвојених 

предлога за 

побољшање 

функционисања 

дефинисане 

области 

квалитета 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Пројекат и 

пратећа 

документација, 

Резултати анкета; 

 

 

фебруар – 

април 2014. 

 

 

 

 

Евалуација 

предузетих мера 

за побољшање 

функционисања 

дефинисане 

области 

квалитета 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Резултати 

спроведених 

анкета и 

пројеката  

 

април - мај 

2014.  

Завршни 

извештај тима за 

самовредновање 

за дефинисану 

област квалитета 

 

Тим за 

самовредновање  

 

Седница 

Наставничког 

већа  

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

јун 2014.  

 

 

 

 

 

 

Област квалитета:                4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  
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Стандарди квалитета:         4.3. У школи функционише систем подршке деци из 

осетљивих група. 

Критеријуми квалитета:     4.3.1. Школа предузима активности за упис у школу 

ученика из осетљивих група. 

 4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих 

група.  

 4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих група. 

 4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку 

учењу за ученике из осетљивих група.  

 4.3.5. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци 

осетљивим групама. 

 

Циљ: Формирање и функционисање система подршке ученицима из осетљивих група. 

 

 

Активност Носиоци и 

одговорна особа 

Начин 

реализације 

Евалуација 

активности 

Време 

реализације 

Формирање тима 

за 

самовредновање  

 

К. Чарапић, 

директор школе 

 

Седница 

Наставничког 

већа  

Записник са 

Наставничког 

већа 

 

август 2013. 

 

Проучавање и 

утврђивање 

области 

квалитета; 

израда акционог 

плана; 

утврђивање 

циљева 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

план  

 

септембар 

2013. 

Утврђивање 

актуелне праксе; 

утврђивање 

актуелних доказа 

и 

идентификовање 

доказа подршке 

ученицима које 

тек треба 

 

 

Тим за 

самовредновање  

 

 

Састанак тима за 

самовредновање  

 

 

Резултати анкете 

спроведене међу 

ученицима 

школе, 

запосленима у 

школи и 

родитељима 

ученика школе 

 

 

октобар 

2013.  
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оформити   

Извршити увид у 

норматив и 

усклађености са 

потребама школе  

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

Стандарди 

квалитета рада 

образовно-

васпитних 

установа;  

Школски 

развојни план   

 

 

октобар 

2013.  

 

 

Израда новог 

акционог плана 

за дефинисану 

област квалитета  

заснованог на 

прикупљеним 

доказима о 

актуелном 

стандарду; 

дефинисање 

нивоа 

остварености на 

основу 

прикупљених 

података; 

Идентификација 

снага и слабости  

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

план  

 

 

октобар 

2013.  

Извештај тима за 

самовредновање 

за дефинисану 

област квалитета 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Наставничко 

веће 

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

новембар 

2013.  

Осмишљавање 

могућих решења 

и акција које 

треба предузети;  

Израда нацрта 

плана 

побољшања-

договор о 

циљевима, 

улогама и 

одговорностима 

 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Састанак 

стручних већа 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Извештаји 

Стручних већа; 

Пројекат и 

пратећа 

документација 

 

 

децембар 

2013. 

Спровођење 

усвојених 

предлога за 

побољшање 

функционисања 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Пројекат и 

пратећа 

документација, 

 

 

фебруар – 

април 2014.  
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дефинисане 

области 

квалитета 

Резултати 

спроведених 

анкета; 

Евалуација 

предузетих мера 

за побољшање 

функционисања 

дефинисане 

области 

квалитета 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Резултати 

спроведених 

анкета и 

пројеката  

април 2014.  

Завршни 

извештај тима за 

самовредновање 

за дефинисану 

област квалитета 

 

Тим за 

самовредновање  

 

Седница 

Наставничког 

већа  

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

мај 2014.  

 

 

Област квалитета:                5. ЕТОС  

Стандарди квалитета:         5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи.  

Критеријуми квалитета:     5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми 

којима је регулисано понашање и одговорност свих.  

   5.1.2. У личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно 

уважавање.  

 5.1.3. За дискриминаторно понашање у школи предвиђене су мере и санкције.  

 5.1.4. За новопридошле ученике и наставнике примењују се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину.  

 

Циљ: Развијање и функционисање система регулисања међуљудских односа у школи. 

 

 

Активност Носиоци и 

одговорна особа 

Начин 

реализације 

Евалуација 

активности 

Време 

реализације 

Формирање тима 

за 

самовредновање  

 

К. Чарапић, 

директор школе 

 

Седница 

Наставничког 

већа  

Записник са 

Наставничког 

већа 

 

август 2013. 

 

Проучавање и 

утврђивање 

области 

квалитета; 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

 

септембар 

2013. 
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израда акционог 

плана; 

утврђивање 

циљева 

план  

Утврђивање 

актуелне праксе; 

утврђивање 

актуелних доказа 

и 

идентификовање 

доказа које тек 

треба оформити  

 

 

Тим за 

самовредновање  

 

 

Састанак тима за 

самовредновање  

 

 

Резултати анкете 

спроведене међу 

ученицима 

школе, 

запосленима у 

школи и 

родитељима 

ученика школе 

 

 

 

октобар 

2013.  

Извршити увид у 

норматив и 

усклађености са 

потребама школе  

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

Стандарди 

квалитета рада 

образовно-

васпитних 

установа;  

Школски 

развојни план   

 

 

октобар 

2013.  

 

 

Израда новог 

акционог плана 

за дефинисану 

област квалитета  

заснованог на 

прикупљеним 

доказима о 

актуелном 

стандарду; 

дефинисање 

нивоа 

остварености на 

основу 

прикупљених 

података; 

Идентификација 

снага и слабости  

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

план  

 

 

октобар 

2013.  

Извештај тима за 

самовредновање 

за дефинисану 

област квалитета 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Наставничко 

веће 

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

новембар 

2013.  

Осмишљавање 

могућих решења 

и акција које 

 

 

 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

 

 

децембар 
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треба предузети;  

Израда нацрта 

плана 

побољшања-

договор о 

циљевима, 

улогама и 

одговорностима 

Тим за 

самовредновање 

Састанак 

стручних већа 

Извештаји 

Стручних већа; 

Пројекат и 

пратећа 

документација 

2013. 

Спровођење 

усвојених 

предлога за 

побољшање 

функционисања 

дефинисане 

области 

квалитета 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Пројекат и 

пратећа 

документација, 

Резултати 

спроведених 

анкета; 

 

 

фебруар – 

април 2014.  

Евалуација 

предузетих мера 

за побољшање 

функционисања 

дефинисане 

области 

квалитета 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Резултати 

спроведених 

анкета и 

пројеката  

април 2014.  

Завршни 

извештај тима за 

самовредновање 

за дефинисану 

област квалитета 

 

Тим за 

самовредновање  

 

Седница 

Наставничког 

већа  

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

мај 2014.  

 

 

Област квалитета:              5. ЕТОС  

Стандарди квалитета:         5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и 

промовишу.  

Критеријуми квалитета:     5.2.1. Резултати ученика и наставника јавно се истичу и 

промовишу.  

   5.2.2. Ученици и наставници међусобно изражавају висока очекивања у 

погледу резултата рада.  

 5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и наставника за 

постигнуте резултате.  
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 5.2.4. У школи се организују различите школске активности за ученике у којима 

свако може имати прилику да постигне резултат/успех. 

   5.2.5. Резултату ученика са сметњама у развоју се посебно промовишу.  

 

Циљ: Развијање и функционисање система подршке и промоције резултата ученика и 

наставника.. 

 

 

Активност Носиоци и 

одговорна особа 

Начин 

реализације 

Евалуација 

активности 

Време 

реализације 

Формирање тима 

за 

самовредновање  

 

К. Чарапић, 

директор школе 

 

Седница 

Наставничког 

већа  

Записник са 

Наставничког 

већа 

 

август 2013. 

 

Проучавање и 

утврђивање 

области 

квалитета; 

израда акционог 

плана; 

утврђивање 

циљева 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

план  

 

септембар 

2013. 

Утврђивање 

актуелне праксе; 

утврђивање 

актуелних доказа 

и 

идентификовање 

доказа које тек 

треба оформити  

 

 

Тим за 

самовредновање  

 

 

Састанак тима за 

самовредновање  

 

 

Резултати анкете 

спроведене међу 

ученицима 

школе, 

запосленима у 

школи и 

родитељима 

ученика школе 

 

 

 

октобар 

2013.  

Извршити увид у 

норматив и 

усклађености са 

потребама школе  

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

Стандарди 

квалитета рада 

образовно-

васпитних 

установа;  

Школски 

развојни план   

 

 

октобар 

2013.  

 

 

Израда новог 

акционог плана 

за дефинисану 

област квалитета  

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

 

 

октобар 

2013.  
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заснованог на 

прикупљеним 

доказима о 

актуелном 

стандарду; 

дефинисање 

нивоа 

остварености на 

основу 

прикупљених 

података; 

Идентификација 

снага и слабости  

план  

Извештај тима за 

самовредновање 

за дефинисану 

област квалитета 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Наставничко 

веће 

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

новембар 

2013.  

Осмишљавање 

могућих решења 

и акција које 

треба предузети;  

Израда нацрта 

плана 

побољшања-

договор о 

циљевима, 

улогама и 

одговорностима 

 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Састанак 

стручних већа 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Извештаји 

Стручних већа; 

Пројекат и 

пратећа 

документација 

 

 

децембар 

2013. 

Спровођење 

усвојених 

предлога за 

побољшање 

функционисања 

дефинисане 

области 

квалитета 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Пројекат и 

пратећа 

документација, 

Резултати 

спроведених 

анкета; 

 

 

фебруар – 

април 2014.  

Евалуација 

предузетих мера 

за побољшање 

функционисања 

дефинисане 

области 

квалитета 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Резултати 

спроведених 

анкета и 

пројеката  

април 2014.  

Завршни 

извештај тима за 

 

Тим за 

 

Седница 

 

Извештај тима за 

 

мај 2014.  
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самовредновање 

за дефинисану 

област квалитета 

самовредновање  Наставничког 

већа  

самовредновање 

 

Област квалитета:                5. ЕТОС  

Стандарди квалитета:         5.3. Школа је безбедна средина за све.  

Критеријуми квалитета:     5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан 

став према насиљу.  

   5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља.  

   5.3.3. У школи се организују превентивне активности које доприносе 

безбедности у школској заједници.  

 5.3.4. У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања.  

 5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у 

случајевима насиља у складу са Протоколом о заштити деце- 

                                                           ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама.  

 

 

 

Циљ: Развијање и функционисање школе као безбедне средине за све. 

 

 

Активност Носиоци и 

одговорна особа 

Начин 

реализације 

Евалуација 

активности 

Време 

реализације 

Формирање тима 

за 

самовредновање  

 

К. Чарапић, 

директор школе 

 

Седница 

Наставничког 

већа  

Записник са 

Наставничког 

већа 

 

август 2013. 

 

Проучавање и 

утврђивање 

области 

квалитета; 

израда акционог 

плана; 

утврђивање 

циљева 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

план  

 

септембар 

2013. 

Утврђивање 

актуелне праксе; 

утврђивање 

 

 

Тим за 

 

 

Састанак тима за 

 

Резултати анкете 

спроведене међу 

 

 

октобар 
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актуелних доказа 

и 

идентификовање 

доказа које тек 

треба оформити  

самовредновање  самовредновање  

 

ученицима 

школе, 

запосленима у 

школи и 

родитељима 

ученика школе 

 

2013.  

Извршити увид у 

норматив и 

усклађености са 

потребама школе  

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

Стандарди 

квалитета рада 

образовно-

васпитних 

установа;  

Школски 

развојни план   

 

 

октобар 

2013.  

 

 

Израда новог 

акционог плана 

за дефинисану 

област квалитета  

заснованог на 

прикупљеним 

доказима о 

актуелном 

стандарду; 

дефинисање 

нивоа 

остварености на 

основу 

прикупљених 

података; 

Идентификација 

снага и слабости  

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

план  

 

 

октобар 

2013.  

Извештај тима за 

самовредновање 

за дефинисану 

област квалитета 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Наставничко 

веће 

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

новембар 

2013.  

Осмишљавање 

могућих решења 

и акција које 

треба предузети;  

Израда нацрта 

плана 

побољшања-

договор о 

циљевима, 

улогама и 

 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Састанак 

стручних већа 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Извештаји 

Стручних већа; 

Пројекат и 

пратећа 

документација 

 

 

децембар 

2013. 
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одговорностима 

Спровођење 

усвојених 

предлога за 

побољшање 

функционисања 

дефинисане 

области 

квалитета 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Пројекат и 

пратећа 

документација, 

Резултати 

спроведених 

анкета; 

 

 

фебруар – 

април 2014.  

Евалуација 

предузетих мера 

за побољшање 

функционисања 

дефинисане 

области 

квалитета 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Резултати 

спроведених 

анкета и 

пројеката  

април 2014.  

Завршни 

извештај тима за 

самовредновање 

за дефинисану 

област квалитета 

 

Тим за 

самовредновање  

 

Седница 

Наставничког 

већа  

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

мај 2014.  

 

 

 

Област квалитета:                5. ЕТОС  

Стандарди квалитета:         5.4. Школски амбијент је пријатан за све.  

Критеријуми квалитета:     5.4.1. Улазни простор школе уређен је тако да показује 

добродошлицу.  

   5.4.2. Школски простор је прилагођен потребама деце са сметњама у 

развоју.  

 5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања права на приватност, користи посебан 

простор за индивидуалне разговоре наставника са  

                                                           ученицима и родитељима.  

   5.4.4. У уређењу школског простора преовладавају  ученички радови.  

 

 

 

Циљ: Развијање и функционисање школског амбијента пријатног за све. 
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Активност Носиоци и 

одговорна особа 

Начин 

реализације 

Евалуација 

активности 

Време 

реализације 

Формирање тима 

за 

самовредновање  

 

К. Чарапић, 

директор школе 

 

Седница 

Наставничког 

већа  

Записник са 

Наставничког 

већа 

 

август 2013. 

 

Проучавање и 

утврђивање 

области 

квалитета; 

израда акционог 

плана; 

утврђивање 

циљева 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

план  

 

септембар 

2013. 

Утврђивање 

актуелне праксе; 

утврђивање 

актуелних доказа 

и 

идентификовање 

доказа које тек 

треба оформити  

 

 

Тим за 

самовредновање  

 

 

Састанак тима за 

самовредновање  

 

 

Резултати анкете 

спроведене међу 

ученицима 

школе, 

запосленима у 

школи и 

родитељима 

ученика школе 

 

 

 

октобар 

2013.  

Извршити увид у 

норматив и 

усклађености са 

потребама школе  

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

Стандарди 

квалитета рада 

образовно-

васпитних 

установа;  

Школски 

развојни план   

 

 

октобар 

2013.  

 

 

Израда новог 

акционог плана 

за дефинисану 

област квалитета  

заснованог на 

прикупљеним 

доказима о 

актуелном 

стандарду; 

дефинисање 

нивоа 

остварености на 

основу 

прикупљених 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

план  

 

 

октобар 

2013.  
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података; 

Идентификација 

снага и слабости  

Извештај тима за 

самовредновање 

за дефинисану 

област квалитета 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Наставничко 

веће 

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

новембар 

2013.  

Осмишљавање 

могућих решења 

и акција које 

треба предузети;  

Израда нацрта 

плана 

побољшања-

договор о 

циљевима, 

улогама и 

одговорностима 

 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Састанак 

стручних већа 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Извештаји 

Стручних већа; 

Пројекат и 

пратећа 

документација 

 

 

децембар 

2013. 

Спровођење 

усвојених 

предлога за 

побољшање 

функционисања 

дефинисане 

области 

квалитета 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Пројекат и 

пратећа 

документација, 

Резултати 

спроведених 

анкета; 

 

 

фебруар – 

април 2014.  

Евалуација 

предузетих мера 

за побољшање 

функционисања 

дефинисане 

области 

квалитета 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Резултати 

спроведених 

анкета и 

пројеката  

април 2014.  

Завршни 

извештај тима за 

самовредновање 

за дефинисану 

област квалитета 

 

Тим за 

самовредновање  

 

Седница 

Наставничког 

већа  

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

мај 2014.  

 
Област квалитета:                5. ЕТОС  

Стандарди квалитета:         5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима.  

Критеријуми квалитета:     5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих, 

стручних и саветодавних тела.  
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 5.5.2. Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад.  

 5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе ученика.  

 5.5.4. Школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у 

животу школе.  

 5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање 

осећања припадности школи. 

   5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници.  

 5.5.7. У школи функционише систем редовног информисања родитеља о 

активностима и делатностима школе.  

 

 

 

Циљ: Развијање и функционисање сарадње на свим нивоима. 

 

 

Активност Носиоци и 

одговорна особа 

Начин 

реализације 

Евалуација 

активности 

Време 

реализације 

Формирање тима 

за 

самовредновање  

 

К. Чарапић, 

директор школе 

 

Седница 

Наставничког 

већа  

Записник са 

Наставничког 

већа 

 

август 2013. 

 

 

Проучавање и 

утврђивање 

области 

квалитета; 

израда акционог 

плана; 

утврђивање 

циљева 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

план  

 

септембар 

2013. 

 

 

 

Утврђивање 

актуелне праксе; 

утврђивање 

актуелних доказа 

и 

идентификовање 

доказа које тек 

треба оформити  

 

 

Тим за 

самовредновање  

 

 

Састанак тима за 

самовредновање  

 

 

Резултати анкете 

спроведене међу 

ученицима 

школе, 

запосленима у 

школи и 

родитељима 

ученика школе 

 

 

 

октобар 

2013.  

Извршити увид у   Стандарди  
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норматив и 

усклађености са 

потребама школе  

 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање 

квалитета рада 

образовно-

васпитних 

установа;  

Школски 

развојни план   

 

октобар 

2013.  

 

 

 

Израда новог 

акционог плана 

за дефинисану 

област квалитета  

заснованог на 

прикупљеним 

доказима о 

актуелном 

стандарду; 

дефинисање 

нивоа 

остварености на 

основу 

прикупљених 

података; 

Идентификација 

снага и слабости  

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

 

Састанак тима за 

самовредновање 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Израђен акциони 

план  

 

 

октобар 

2013.  

Извештај тима за 

самовредновање 

за дефинисану 

област квалитета 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Наставничко 

веће 

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

новембар 

2013.  

 

 

 

Осмишљавање 

могућих решења 

и акција које 

треба предузети;  

Израда нацрта 

плана 

побољшања-

договор о 

циљевима, 

улогама и 

одговорностима 

 

 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

Састанак 

стручних већа 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Извештаји 

Стручних већа; 

Пројекат и 

пратећа 

документација 

 

 

децембар 

2013. 

Спровођење 

усвојених 

предлога за 

побољшање 

функционисања 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Састанак тима за 

самовредновање; 

 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Пројекат и 

пратећа 

документација, 

 

 

фебруар – 

април 2014.  
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дефинисане 

области 

квалитета 

Резултати 

спроведених 

анкета; 

Евалуација 

предузетих мера 

за побољшање 

функционисања 

дефинисане 

области 

квалитета 

Тим за 

самовредновање 

Састанак тима за 

самовредновање 

Извештај тима за 

самовредновање; 

Резултати 

спроведених 

анкета и 

пројеката  

април 2014.  

Завршни 

извештај тима за 

самовредновање 

за дефинисану 

област квалитета 

 

Тим за 

самовредновање  

 

Седница 

Наставничког 

већа  

 

Извештај тима за 

самовредновање 

 

мај 2014.  

 

 
 

4.6. Стручна већа  

 

План рада стручног већа наставника српског, енглеског и француског језика 

Председник стручног већа: Слађана Јевремовић 

Време 

реализације 

Активности и теме Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

Септембар - Усвајање плана и 

програма Стручног већа 

за школску 2013 / 2014. 

годину 

- Израда годишњих 

планова и програма 

- Израда месечних планова 

и програма  

- Информисање о набавци 

уџбеника и стручне 

литературе 

 

 

 

Разговор, 

дискусија, 

предавање, 

анализа 

Чланови стручног већа  
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- Информисање о 

иновацијама у настави 

прве године конобар – 

кувар (модуларна 

настава) 

- Разматрање Правилника 

о сталном стручном 

усавршавању наставника  

- Распоред писмених 

задатака 

- План рада секција  

Октобар - Проналажење 

мотивационих поступака 

за постизање бољих 

образовних и васпитних 

постигнућа ученика и 

организовања допунског 

и додатног  облика рада 

са ученицима 

- Почетак рада секција 

- Састанак Стручног већа 

- Извештај са састанка 

стручног већа 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

Новембар - Анализа успеха ученика 

на крају првог 

класификационог 

периода 

- Откривање узрока 

неуспеха појединих 

ученика  

Разговор, 

анализа; 

Одлазак на семи- 

нар 

 

 

 

Сви чланови стручног 

већа 

и  ученици 
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- Разговор о иновацијама у 

настави   

- Стручно усавршавање 

наставника, 

информисање и 

покретање иницијативе за 

посету семинарима 

- Састанак Стручног већа / 

извештај 

- Рад секције 

- Подела задужења за 

реализацију Дана Светог 

Саве 

- Припрема за такмичења 

из српског и енглеског 

језика 

- Израда Фејсбук паноа 

- Е-learning у настави 

енглеског језика 

 

 

 

 

 

 

Ученици добијају  

одговарајући  

рецитал за Светог 

Саву; 

На часовима 

дода- 

тне наставе са 

уче- 

ницима се 

вежбају 

задаци из српског 

и енглеског 

језика; 

на тему Фејсбук у 

настави Данка 

Да- 

ничић са 

ученици- 

ма осмишљава 

па- 

но, који ће бити у  

холу школе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слађана Јевремовић и  

Ученици 

 

 

 

Слађана Јевремовић, 

Данка 

Даничић и ученици 

 

 

Данка Даничић и 

ученици 
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Децембар - Договор о организацији и 

реализацији секција –  

Мотивациони панои 

- Усклађивање 

критеријума оцењивања 

ученичких знања и 

способности 

- Критички осврт на рад 

већа и предлагање мера 

за његово побољшање 

- Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 

- Састанак Стручног већа / 

извештај 

- Реализација додатне и 

допунске наставе 

- Стручно усавршавање 

про- 

фесора 

 

У циљу 

мотивације 

ученика да 

остваре 

што бољи успех 

професори са 

уче- 

ницима израђују 

паное на 

српском, 

енглеском и фра- 

нцуском језику; 

Врши се анализа 

успеха 

процентуа- 

лно за сваки пре- 

дмет;  

Одлазак на семи- 

нар; 

Анализа, 

дискусија 

Сви чланови стручног 

већа  

и ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данка Даничић 

 

 

Јануар  

- Учешће у организовању 

прославе Светог Саве 

- Састанак Стручног 

већа/извештај 

- Рад секција 

- Стручно усавршавање 

 

Ученички 

рецитал; 

 

Анализа, 

разговор 

и дискусија; 

 

 

Слађана Јевремовић и 

уче- 

ници 

Сви чланови стручног 

већа 
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Одлазак на 

Зимски семинар 

за профе- 

соре српског 

језика 

 

Слађана Јевремовић 

Фебруар - Припрема за школско  

такмичење 

Састанак Стручног 

већа/извештај 

- Реализација додатне и  

допунске наставе 

 

 

 

 

 

 

Ученици се кроз  

тестове из језика 

припремају за 

пре- 

дстојеће такмиче- 

Ње; 

Анализа, 

разговор  

 

 

Слађана Јевремовић, 

Данка 

Даничић и ученици; 

Сви чланови већа; 

 

 

Март - Анализа рада секција 

- Такмичење из српског и 

енглеског језика 

- Стручно усавршавање 

професора 

- Сарадња са педагогом 

(опште теме) 

 

 

 

Разговор, 

дискусија, 

предавање, 

анализа 

Сви чланови већа; 

Слађана Јевремовић, 

Данка 

Даничић и ученици; 

 

 

 

Април - Анализа успеха ученика 

на крају другог 

класификационог 

 

 

 

Урадити заједно са 

ученицима анализу 

њиховог успеха у 
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периода 

- Анализа успеха ученика 

на такмичењу  

- Сарадња са органима 

управљања школе 

(директором, секретаром, 

педагогом) 

- Договор о организацији 

рада секција – Доситејеви 

априлски дани; Пут вина 

у  

Француској; Коришћење  

Power Point-a  на часу 

страног језика 

 

 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

 

 

 

Прављење паноа; 

 

Писани рад и 

пано; 

У виду огледног 

часа 

 

настави, практичној 

настави, такмичењима 

 

 

 

 

Слађана Јевремовић и 

уче- 

ници 

Олгица Стаменић и 

ученици 

Данка Даничић и 

ученици 

Мај - Састанак Стручног 

већа/извештај 

- Реализација допунске и 

до-датне наставе 

- Рад секција 

- Организација матуре и 

разговор о темама за 

матурски испит из 

српског језика 

- Анализа резултата 

ученика који су ишли 

даље на такмичење 

 

 

Разговор, 

анализа, 

дискусија 

 

 

Пројекција 

филма 

„Ромео и Јулија“ 

 

Кроз обрађена  

књижевна дела и 

разговором о  

истим, као и сло- 

бодним темама 

Сви чланови стручног 

већа 

 

 

 

Данка Даничић и 

ученици 

 

 

Слађана Јевремовић и 

уче- 

Ници 
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ученици се при- 

премају за мату- 

рски испит 

Јун - Јул - Припреме за следећу 

школску годину 

- Анализа броја часова за 

наредну школску годину  

- Састанак Стручног 

већа/извештај 

- Извештај рада секција 

- Реализација припремне 

наставе 

- Пројекција филма 

„Гордост и предрасуда“ 

 

 

Анализа, 

разговор, 

дискусија 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

Данка Даничић и 

ученици 

 

 

Август - Анализа успеха ученика 

на крају школске године 

- Анализа остварености и 

успешности реализовања 

наставе у току школске 

године 

- Анализа рада Стручног 

већа 

- Анализа рада секција 

 

- Избор новог председника  

 

- Именовање руководилаца 

секција 

 

 

 

 

 

 

Разговор, 

дискусија, 

предавање и 

анализа 

 

 

Реализација  поправних 

испита у августовском 

року  

 

Избор председника и 

записничара стручног 

већа за наредну школску 

годину 

 

Сви чланови Стручног 

већа 
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- Договор о времену 

одржавања састанака 

- Договор о стручном 

усавршавању 

Начини праћења реализације програма рада стручног већа су: 

- Записници са састанака Већа 

- Дневници васпитно образовног рада одељења кувара и конобара и економских 

техничара 

- Дневници за додатну и допунску наставу 

- Изложени панои у холу школе 

- Јавне презентације секција 

 

Носиоци праћења рада стручног већа су: 

- директор Катарина Чарапић 

- педагог Оливера Петровић 

- председник већа Слађана Јевремовић (професор српског језика ) 

- професор енглеског језика Данка Даничић 

- професор француског језика Олгица Стаменић 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 

ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ 
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АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Конституисање Стручног већа за текућу школску 

годину 

септембар Стручно веће 

Усвајање плана рада Стручног већа септембар Стручно веће 

Израда годишњих планова рада за сваки предмет септембар Стручно веће 

Израда месечних планова за сваки предмет септембар – јун  Стручно веће 

Доношење плана додатне, допунске и припремне 

наставе 

октобар Стручно веће 

Доношење плана стручног усавршавања октобар Наставничко веће 

Припремање календара такмичења ученика и 

обезбеђивање услова за њихово припремање 

 Стручно веће 

Анализа реализације додатне, допунске и 

припремне наставе 

новембар, 

децембар, април, 

јун 

Стручно веће 

Анализа успеха ученика по предметима на крају 

класификационих периода и мере за побољшање 

успеха 

новембар, 

децембар, април, 

јун 

Стручно веће 

Анализа критеријума оцењивања новембар, 

децембар, април, 

јун 

Стручно веће 

Анализа реализације наставних програма и планова 

и осталих облика образовно-васпитног рада 

децембар, јун Стручно веће 

Извештаји професора који су присуствовали 

програмима стручног усавршавања 

децембар, јун Стручно веће 

Предлог мера за побољшање успеха ученика  Стручно веће 

Припрема програма прославе значајних датума за 

школу и друштвену заједницу 

септембар, 

октобар, јануар 

Стручно веће 

Учешћа ученика на такмичењима фебруар - мај Стручно веће 

Анализа успеха ученика на такмичењима мај Стручно веће 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА 

ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ 

 

Циљеви и задаци стучног већа 

 

Унапређивање методике рада у настави природних наука, корелација са другим наставним 

предметима, координација рада свих чланова већа, реализација допунске, додатне и 

припремне наставе, стручно усавршавање  наставника, иновације у раду и предлози мера 

за побољшање успеха у настави математике, хемије, биологије, екологије и здравствене 

културе. 

 

Састав стручног већа 

редни 

број 

Чланови стучног већа природних наука 

 

1. Милица Суботић, професор математике, председник стручног већа 

 

2. Јасмина Муњић, професор хемије 

 

3. Александра Јагодић, професор биологије, екологије и здравствене културе 

 

 

План активности стручног већа 

Активности  Носиоци 

активности  

Време 

реализације  

Начин реализације   

Конституисање стручног 

већа, сачињавање 

годишњег плана рада за 

2013/2014.годину, подела 

чланови 

стручног већа 

јул, август договор 

Извештај о раду Стручног већа децембар, јун Руководилац Већа 
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задужења члановима већа, 

избор уџбеника,  

приручника и друге 

литературе 

Планирање писмених 

задатака и писмених 

вежби 

Милица 

Суботић 

на почетку 

сваког 

класификационог 

периода 

договор 

Анализа успеха ученика и 

утврђивање мера за 

његово побољшање 

чланови 

стручног већа 

новембар, јануар, 

април 

договор 

Реализација допунске 

наставе 

Милица 

Суботић 

 

Јасмина  

Муњић 

током целе 

године 

Рад са ученицима 

Реализација додатне  

наставе 

Милица 

Суботић 

током целе 

године 

Рад са ученицима 

Реализација припремне 

наставе 

чланови 

стручног већа 

август  Рад са ученицима 

Заштита животне средине Александра 

Јагодић 

током целе 

године 

Рад са ученицима, 

прикупљање 

секундарних 

сировина за 

рециклажу, акција 

"Очистимо Србију" 

Репродуктивно здравље Александра 

Јагодић 

током целе 

године 

Рад са ученицима, 

израда паноа на тему 

Контрацепција/Полно 

преносиве болести 
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Борба притив вируса Хив-

а и СИДЕ 

Александра 

Јагодић 

децембар Предавање (сарадња 

са Црвеним крстом), 

Рад са ученицима - 

израда паноа на тему 

Хив/СИДА, 

обележавање 

1.децембра Светског 

дана борбе против 

сиде 

Борба против наркоманије Александра 

Јагодић 

током целе 

године 

Предавање (сарадња 

са Црвеним крстом), 

Рад са ученицима - 

израда паноа на тему 

Болести зависности 

(алкохолизам, 

наркоманија, 

пушење) 

Излети чланови 

стручног већа 

април/мај Одлазак у природу 

Стручно усавршавање 

наставника 

чланови 

стручног већа 

током целе 

године 

присуство 

семинарима 

Фестивал науке  Јасмина 

Муњић 

децембар 

 

Посета 

Мај месец математике Милица 

Суботић 

Мај посета математичке 

радионице у Ваљеву 

Анализа реализације 

плана рада на крају 

школске године, анализа 

реализације плана рада 

стручног већа 

чланови 

стручног већа 

Јун  
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План допунске, додатне и припремне наставе 

 

а) Допунска настава: 

Редни 

број 

Професор Разред и одељење 

1. Милица Суботић I1, II1, III1, IV1 

 

2. Јасмина Муњић I1, I2 

I1 – сви ученици са 

недовољним оценама 

I2 – сви ученици са 

недовољним оценама 

 

б) Додатна настава: 

Редни 

број 

Професор Разред и одељење 

1. Милица Суботић I1, II1, III1, IV1 

 

 

в) Припремна настава: 

Редни 

број 

Професор Разред и одељење 

1. Милица Суботић ученици из свих разреда (са 

недовољним оценама) 

2. Јасмина Муњић ученици из свих разреда (са 

недовољним оценама) 

3. Александра Јагодић ученици из свих разреда (са 
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недовољним оценама) 

 

План усавршавања наставника 

Име и презиме Теме Време 

Милица Суботић *предвиђене у каталогу 

који је објавио Завод за 

вредновање квалитета 

образовања 

 

 

у току школске године 

 

 

 

Јасмина Муњић *предвиђене у каталогу 

који је објавио Завод за 

вредновање квалитета 

образовања  

у току школске године 

 

 

 

 

 

Александра Јагодић *предвиђене у каталогу 

који је објавио Завод за 

вредновање квалитета 

образовања  

 

у току школске године 
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Годишњи план стручног већа економских наука  

за школску 2013/2014.  

 

 

Редни 

број 

Чланови актива професора економских наука 

1.                 Ивана Радивојевић(председник) 

2. Драгица Пејић 

3. Дејан Ђурић 

4. Катарина Бељић 

 

 

 План активнoсти актива економских наука 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

- Израда Годишњих планова 

по предметима 

- Израда оперативних планова 

- Информисање о избору и 

набавци уџбеника и 

иновацијама у настави из 

економске групе предмета 

- Подела задужења члановима 

Стручног већа и избор 

председника 

- Израда плана за допунску 

наставу 

- Сређивање документације 

Чланови већа Септембар  

- Доношење плана за стручна 

усавршавања 

Чланови већа октобар  
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- Сарадња чланова на 

повезивању наставних 

јединица економске групе 

предмета са наставним 

јединицама других предмета 

- Организовање допунске 

наставе 

- Проналажење мотивационих 

поступака за постизање 

бољих образовних и 

васпитних постигнућа 

ученика 

- Сарадња са другим 

Стручним већима, органима 

школе и надзорима 

- Анализа успеха ученика на 

крају првог 

класификационог периода 

- Стручно усавршавање 

наставника 

- Откривање узрока неуспеха 

ученика (путем анкета и 

дискусијом) 

Чланови већа Новембар  

- Одржавање допунске 

наставе 

- Припрема школских 

такмичења 

- Усклађивање критеријума 

оцењивања и ученичких 

знања и способности 

Чланови већа децембар  
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- Анализа успеха ученика на 

крају првог полугодишта по 

предметима из економске 

групе 

- Утврђивање мера за 

побољшање успеха и 

квалитета знања ученика 

- Критички осврт на рад већа 

и предлагање мера за његово 

побољшање  

Чланови већа Јануар  

- Израда плана школских 

такмичења 

- Стручно усавршавање 

наставника, информисање и 

покретање иницијативе за 

посету семинарима 

- Одржавање блок наставе 

Чланови већа Фебруар  

- Организовање школских 

такмичења 

- Одржавање блок наставе 

Чланови већа Март  

- Анализа успеха ученика на 

крају трећег 

класификационог периода 

- Анализа успеха ученика на 

такмичењима 

Чланови већа Април  

- Одржавање блок наставе 

- Предлагање мера за 

постизање боље мотивације 

Чланови већа мај  
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ученика 

- Реализација стручног 

усавршавања и огледних 

часова 

- Посета привредним 

друштвима („Фима“, 

„Прецизни лив“ и 

„Еуропром“) ради практичне 

корелације са предавањима  

- Анализа рада и успеха на 

крају наставне 2013/2014. 

Године 

Чланови већа Јун  

- Предлог поделе предмета по 

члану већа 

- Анализа успеха рада 

Стручног већа  

Чланови већа Август  

 

 План такмичења 

Месец Такмичења Чланови који реализују  

Фебруар Школско такмичење из 

основа економије, пословне 

економије, рачуноводства и 

статистике 

Драгица Пејић 

Ивана Радивојевић 

Катарина Бељић 

Април Републичка такмичења из 

основа економије,пословне 

економије,рачуноводства и 

статистике 

Драгица Пејић 

Ивана Радивојевић 

Катарина Бељић 

 

План допунске и додатне наставе 

а.) план допунске наставе током година 
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Професор Разред и одељење Предмет  

Ивана Радивојевић I1, II1 

I1 

III1, IV1 

Основи економије 

Рачуноводство 

 Статистика 

 

Катарина Бељић II1,III1,IV1 Oснови економије 

Пословна економија 

Монетрана економија и 

банкарство 

Маркетинг  

Драгица Пејић  II1, III1,IV1 Рачуноводство 

 

б.) план додатне наставе није планиран 

 План усавршавања наставника 

Име и презиме           Теме  

Чланови актива економских наука Савремни приступ образовању у области 

економије, финансија и рачуноводства 

применом студија случаја из домаће 

праксе 

Чланови актива економских наука Ангажовани наставник- како пробудити 

и инспирисати ученике 

Чланови актива економских наука  Бизнис план и предузетништво-

идентификација и формулисање 

предузетничке идеје у форми бизнис 

плана  

 

 

Чланови актива професора економских наука предају следеће предмете: 
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Драгица Пејић   -  Рачуноводство, Економика и организација предузећа 

Ивана Радивојевић   -  Основи економије, Статистика, Рачуноводство,      

Савремена пословна кореспонденција. 

Дејан Ђурић   -  Информатика и рачунарство и Пословна информатика 

Катарина Бељић             - Пословна економија, Основи економије, Маркетинг,   

    Монетарна економија и банкарство. 

 

 

План рада Стручног већа наставника куварства, услуживања, практичне наставе, 

познавања робе и исхране 

Председник стручног већа: Владимир Ранковић 

 

Време 

реализације 

Активности и теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар - Израда Годишњих планова по 

предметима 

- Израда месечних планова и програма  

- Информисање о набавци уџбеника и 

стручне литературе 

- Информисање о иновацијама у настави 

прве године конобар – кувар 

(модуларна настава) 

- Анализа опремљености кабинета за 

текућу школску годину, разматрање 

Правилника о сталном стручном 

усавршавању наставника  

 

 

 

Разговор, 

дискусија, 

предавање, 

анализа, 

сихронизација 

планова при 

изради 

распореда и 

поделе часова 

и блокова 

између 

чланова 

Стручног већа 

Чланови 

Стручног већа 

успостављају 

сарадњу са 

привредним 

предузећима и 

угоститељским 

установама за 

реализацију 

практичне 

наставе (хотел 

''Врујци'', хотел 

''Пепа'', основна 

школа ''Милан 

Ракић'' и 

обданиште 

''Невен'') 

 

 

Октобар - Проналажење мотивационих 

поступака за постизање бољих 

образовних и васпитних постигнућа 

ученика и организовања допунског 

облика рада са ученицима 

 

 

 

 

 

 

 

Упутство и 

координација 

ученика на 

пракси 

 

Професори 
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- Збор угоститеља – 23,24 и 25. октобар, 

Пролом Бања  

 

 

- Сајам туризма у Новом Саду од 03. до 

06.октобра 

 

- Почетак рада секције 

 

 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Денис 

Обрадовић и 

Драган 

Радосављевић 

организоваће 

једнодневну 

стручну 

екскурзију са 

ученицима прве 

године – 

обилазак хотела 

на Дивчибарима 

где ће се 

ученици 

упознати са 

тренутним 

трендовима и 

достигнућима у 

области опреме и 

ситног инвентара 

са којим ће се 

сусретати и 

користити га у 

даљем 

школовању и 

будућем раду 

 

Посета Збору 

угоститеља 

(Чланови 

Стручног већа) 

 

Посета Сајму 

туризма са 

ученицима 

Новембар - Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода 

- Откривање узрока неуспеха појединих 

ученика  

- Разговор о иновацијама у настави из 

стручних предмета 

- Професор Драган Радосављевић 

вршиће унапређивање и увођење 

нових метода наставе у предмету 

куварство у првој години при чему ће 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

подстицање 

позитивних 

(мотива) и 

искустава са 

праксе у циљу 

поправљања 

успеха 

 

Одлазак на 
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вршити контролу и давати сугестије – 

како наставу и праксу ученицима 

учинити занимљивом и приволети их 

изузетно актуелном занимању кувара  

- Стручно усавршавање наставника, 

информисање и покретање 

иницијативе за посету семинарима 

- Сарадња са директором, сарадња са 

педагогом школе и сарадња са 

наставницима ликовног васпитања и 

уметничког обликовања 

 

 

 

Разговор, 

дискусија, 

предавање, 

расправа 

семинар 

 

 

Сви чланови 

Стручног већа 

 

 

Професор Денис 

Обрадовић 

организоваће у 

оквиру блок 

наставе за прву 

годину посету 

хотелима 

''Златибор'' и 

''Врујци'' 

Децембар - Договор о организацији и реализацији 

секција – Храном и пићем кроз светске 

кухиње 

- Усклађивање критеријума оцењивања 

ученичких знања и способности 

- Критички осврт на рад већа и 

предлагање мера за његово 

побољшање 

- Покретање иницијативе за боље 

организовање материјалног опремања 

наставе посебно због изражене 

потребе за практичном наставом 

- Презентација активности школе 

 

 

 

 

 

 

 

Разговор, 

анализа, 

дискусија 

Праћење ученика 

по објектима и 

реализација блок 

и практичне 

наставе, 

презентовање 

ученика о 

знањима 

стеченим на 

секцијама као и 

објектима где се 

изводи 

практична 

настава,  

 

 

Јануар - Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта  

- Учешће у организовању прославе 

Светог Саве 

- Професионална пракса хотел ''Врујци'' 

 

 

 

 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Корелација – 

Школа – 

установе, 

предузећа – 

анализа рада и 

успеха ученика 

на крају првог 

полугодишта, 

учешће ученика 

на свечаном 

обележавању 

дана Светог Саве 

сарадња са ПП 
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службом 

Фебруар - Стручно усавршавање професора, 

информисање и покретање 

иницијативе за посету семинарима 

- Упознавање са програмом такмичења 

из куварства и услуживања 

- Спремање: 

Хладна,национална,мексичка,италијан

ска и кинеска кухиња.Риба и морски 

плодови 

 

 

 

 

 

Анализа, 

разговор, 

дискусија 

Припрема 

ученика за 

учешће на 

такмичењу из 

куварства и 

услуживања у 

Соко Бањи 

крајем марта и 

реализација блок 

наставе по 

календару 

 

Рад чланова 

секције 

(кувари,конобари 

II2 и III2) заједно 

са члановима  

Стручног већа 

Март - Анализа рада секција 

- Такмичење из куварства и услуживања 

- Стручно усавршавање професора 

- Сарадња са педагогом (опште теме) 

- Посета сајму туризма 

 

 

Разговор, 

дискусија, 

предавање, 

анализа 

 

 

Сви чланови 

Стручног већа 

Април - Анализа успеха ученика на крају 

другог класификационог периода 

- Анализа успеха ученика на такмичењу 

из куварства и услуживања 

- Сарадња са органима управљања 

школе (директором, секретаром, 

педагогом) 

- Промоција школе 

 

 

 

 

Разговор, 

дискусија, 

анализа 

Урадити заједно 

са ученицима 

анализу њиховог 

успеха у настави, 

практичној 

настави, 

такмичењима 

 

Активности 

поводом 

промоције школе 

– професори 

Владимир 

Ранковић и 

Јадранка Гајић 

Мај - Организација и реализација огледних 

часова 

- Предлагање мера за постизање боље 

мотивације ученика 

- Припрема за завршне испите конобар 

 

 

 

 

Разговор, 

Реализација блок 

наставе 

 

Активности 

поводом 
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– кувар 

- Промоција школе 

- Професионална пракса прве године 

дискусија, 

анализа 

промоције школе 

– професори 

Владимир 

Ранковић и 

Јадранка Гајић 

Јун - Јул - Припреме за следећу школску годину 

- Анализа броја часова за наредну 

школску годину и предлог поделе 

часова 

- Разматрање могућности сарадње са 

околним угоститељско – туристичким 

објектима из ужег и ширег региона 

- Покретање иницијативе у сарадњи са 

директором школе да општина 

Мионица средњој школи за наредну 

2013/2014 годину омогући сопствени 

објекат за извођење практичне наставе 

конобар – кувар у циљу остваривања 

сопствених прихода школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа, 

дискусија, 

договор, 

предлог 

распореда 

часова 

Реализација 

завршног испита 

– сви чланови 

Стручног већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август - Анализа успеха ученика на крају 

школске године 

- Анализа остварености и успешности 

реализовања наставе у току школске 

године 

- Анализа рада Стручног већа 

- Анализа рада секција 

 

- Избор новог председника 

- Подела послова до четрдесеточасовне 

радне недеље 

- Именовање руководилаца секција 

- Договор о времену одржавања 

састанака 

- Договор о стручном усавршавању 

 

 

 

 

 

 

Разговор, 

дискусија, 

предавање и 

анализа 

Јул: предлог 

поделе предмета 

на професоре и 

анализа фонда 

часова за 

школску 

2013/2014 годину 

 

Реализација 

завршних испита 

у августовском 

року и 

поправних 

испита 

 

Избор 

председника и 

записничара 

Стручног већа за 

наредну школску 

годину 

 

Сви чланови 

Стручног већа 

Начини праћења реализације програма рада Стручног већа су: 

- Записници са састанака Већа 
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- Дневници васпитно образовног рада одељења кувара и конобара 

- Дневници практичне наставе ученика 

Носиоци праћења рада Стручног већа су: 

- директор Катарина Чарапић 

- секретар Ивана Ицић Давидовски 

- председник Већа Владимир Ранковић (професор услуживања) 

- професор куварства Драган Радосављевић 

- професор познавања робе, исхране и куварства  Јадранка Гајић 

- професор услуживања и куварства са практичном наставом Денис Обрадовић 

- запослени и власници објеката где се одржава практична обука ученика 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ АКТИВА 

НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Конституисање 

актива 

Чланови актива септембар  

 

Сачињавање 

годишњег плана 

рада актива 

Чланови актива септембар  

Подела задужења 

члановима актива 

Чланови актива септембар  

Радионице у 

оквиру предмета 

Ликовно 

обликовање 

Марија Ђокић током школске 

године 

 

Посете културним 

установама и 

манифестацијама 

Чланови актива током школске 

године 

 

 

 

Посета Радован Андрић током школске  
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манастирима и 

црквама 

године 

Организација 

турнира у одбојци 

и фудбалу 

Ђорђе Софронић октобар  

Организација 

излета 

Чланови актива септембар - јун  

Организација 

школе скијања 

Ђорђе Софронић, 

Светлана 

Лазаревић 

јануар, фебруар  

Организација РТС 

кроса 

Ђорђе Софронић током школске 

године 

 

 

Чланови Актива наставника: 

Марија Ђокић, професор ликовне културе 

Ђорђе Софронић, професор физичке културе 

Радован Андрић, вероучитељ 

Светлана Лазаревић, професор грађанског васпитања 

 

4.7. Одељењски старешина 

 

Функције одељењског старешине 

Наставничко веће одређује, између чланова одељењског већа а на предлог директора 

школе  одељењског старешину као руководиоца одељења. Као индивидуални стручни 

орган, одељењски старешина је у школи задужен за спровођење плана и програма 

образовно-васпитног рада и остваривање циља и задатака васпитања у одељењу. 

Његове функције су: педагошка, организациона и административна. Оне су међусобно 

повезане и остварују се интегрално. Међутим, педагошка функција доминира. 
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Суштина педагошке функције одељењског старешине је у стварању услова за 

подстицање развоја личности сваког ученика, његових способности, одговорности, 

правилног односа према раду, стваралаштву, слободи и моралној аутономији. 

Организациона и административна функција одељењског старешине остварује се 

планирањем и програмирањем, руковођењем и радом са одељењским већем, 

организацијом, координацијом, праћењем реализације укупног образовно-васпитног рада;  

У раду са ученицима одељењски старешина: 

- упознаје, прати и проучава здравствене, материјалне, социјалне, породичне прилике и 

услове живота и рада ученика  

- упознаје индивидуалне способности, склоности и особине личности и тенденције у 

развоју ученика ,  

- примењује индивидуализоване васпитне поступке и педагошке мере (стимулативне, 

васпитно-дисциплинске и друге 

- упознаје ученике са задацима и садржајима наставе, правилима образовно-васпитног 

рада критеријумима оцењивања; подстиче ученике на укључивање у процес припремања и 

реализације наставе и побољшању услова извођења наставе; 

- ради на формирању одељења као заједнице ученика 

- подстиче формирање одељењског колектива као групе у којој је успостављена 

равнотежа између личног циља појединца и циља колектива и интерперсоналних односа 

између свих учесника у образовно-васпитном процесу; 

- брине о стандарду ученика (стипендије, кредити, уџбеници итд); 

- прати, проучава и обрађује поједине појаве и проблеме у образовно-васпитном раду 

(одељења и појединаца); прати развој образовно-васпитне   ситуације   у   одељењу   и  

 њен   утицај    на   резултате образовно-васпитног рада. 

У оквиру сарадње са родитељима одељењски старешина: 

- припрема, организује и реализује родитељске састанке као облик групне сарадње са 

родитељима (најмање четири пута годишње); 

- информише родитеље о захтевима које поставља школа пред ученика, о резултатима 

које ученици постижу у укупном образовно-васпитном раду (најмање четири пута 
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годишње), заједнички ради са родитељима на побољшању резултата учења, рада и развоја 

ученика; 

- индивидуално ради са родитељима (једном недељно);  

Одељењски старешина води документацију и обавља административне послове свог 

одељења: 

За укупан рад одељењског старешине свака школа планира потребно време. 

Одељењске старешине у школској 2013/2014. години: 

I1 - Софронић Ђорђе 

I2 – Обрадовић Денис 

II1 - Лазаревић Светлана 

II2- Даничић Данка 

III1- Радивојевић Ивана 

III2- Гајић Јадранка 

IV - Јевремовић Слађана 

4.8. Одељењска заједница 

Одељењску заједницу ученика чине сви ученици једног одељења. Она је 

основни радни  колектив ученика. 

Ученичке одељењске заједнице се конституишу на почетку сваке школске 

године избором одбора (руководства), договором о програму рада и избором 

представника у одбор заједнице ученика школе и друге органе. 

У одељењској заједници ученици остварују своја права и дужности 

непосредним учешћем у разним активностима на савладавању програма васпитно-

образовног рада и активностима у слободном времену, расправљањем, договарањем и 

одлучивањем о питањима значајним за појединце и заједнице. 

Функције одељењске заједнице су: 

- доношење програма и правила рада одељењске заједнице; 

- учествовање у планирању, припремању и реализацији теоретске и практичне наставе, 

слободних активности 
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- организовање радних активности и акција којима одељењска заједница учествује у 

остваривању текућих задатака - програма друштвено-корисног рада, професионалне 

оријентације,  

- критичко и самокритичко разматрање рада и понашање сваког појединца, решавање 

неспоразума и изграђивање сарадничких односа међу ученицима и са наставницима; 

- организовање разноврсног друштвено-забавног, културног и рекреативног живота 

одељења. 

 

 

5. ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ШКОЛЕ 

 

План унапређивања образовно–васпитног радапроистекао је изанализе 

постојећег стања у школи тј. анализе целокупног васпитно–образовног процеса. 

Под појмом унапређивања образовно–васпитног рада подразумева се напор на 

подизању квалитета укупног рада. То укључује и неговање позитивних искуства из 

школске праксе као и увођење нових облика, метода и организације рада који су познати и 

утврђени у педагошкој пракси, а дају позитивне резултате. Циљ програма унапређивања 

образовно–васпитног рада је осавремењивање васпитно–образовног рада са ученицимаа и 

усклађиваање дидактичко–методичке организације и ваннаставног рада са њеним 

програмским циљевима. То подразумева многобројне активности и усавршавање 

реализатора наставних програма у функцији модернизације наставе, примену дидактичко–

методичких и стручних иновација у непосредној васпитно–образовној пракси 

(презентација на огледним часовима, стручне расправе о резултатима у раду и 

тешкоћама), дидактичко–методичко инструисање наставника нарочито почетника (учешће 

на семинарима и саветовањима), иновирање знања после положеног испита за лиценцу 

(уже стручно образовање) и стицање основних појмова из педагошко–психолошке 

области, правилно планирање и програмирање васпитно–образовног рада, увођење нове 

информатичке технологије, набавку нових наставних средстава. 

Саставни део Плана унапређивања образовно–васпитног рада чине: План рада са 

приправницима, План и програм рада ментора, Програм сарадње са основним школама, 
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Програм заштите здравља ученика и превентивног деловања школе на сузбијању болести 

зависности и Програм сарадње са родитељима. 

Процес унапређивања образовно–васпитног рада је неодвојив од целокупног 

живота и рада Школе и као такав, прожима се кроз планове и програме свих подручја 

образовно–васпитног рада као и кроз планове и програме носиоца образовно–васпитног 

рада у школи. 

 

У областима наставе, процес унапређивања ће се огледати у следећем: 

 

1. Област планирања и припремања наставника за рад: 

 

– планирање наставних јединица на више нивоа тежине, 

– тимска израда планова за наставне програме, 

- редовно и систематско припремање наставника за наставни процес  

(подразумева и израду писаних припрема за час) 

– корелација сродних предмета, 

 --хоризонтално повезивање наставних садржаја 

 

2. Избор наставних средстава и метода: 

 

              -  адекватан избор наставних метода  

               - ефикасније коришћење наставних средстава којима  

располаже школа, уз вођење евиденције о коришћењу тих 

средстава по стручним већима, 

              -- израда наставних средстава од стране ученика, под надзором  

  предметних наставника. 

 

3. Унапређивање процеса учења: 

 

               - интензивније оспособљавање ученика за самостално  
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коришћење  уџбеника, литературе и различитих извора информација 

                - пружање помоћи ученицима како би брже савладали технике  

успешног учења, 

            -- субјекатска позиција ученика у наставном процесу 

   -- уважавање индивидуалних разлика ученика 

              -  избор наставних облика  рада који омогућавају интензивнију  

комуникацијумеђу ученицима и између наставника и ученика. 

 

4. Праћење и вредновање рада ученика: 

 

- неговање континуираног рада ученика и  систематско праћење  рада 

појединаца и одељења 

         - коришћење различитих видова оцењивања (усмено, писмено, 

самооцењивање, формативно и сумативно). 

          - континуирано образлагање постигнућа ученика са конкретним  

препорукама за даље напредовање 

 

             5. Унапређивање васпитног рада у току наставног процеса: 

 

У оквиру часова теоријске наставе и часова одељењског  

старешине, посебно ће се подстицати и развијати: 

– самосталност и самоиницијативност у мишљењу, 

– развијање савести у чувању школске имовине, 

– развијање савести о важности чувања здравља, 

– неговање међусобних хуманих односа ученика у одељењу, 

– неговање сарадње и такмичења у раду. 

Такође треба подстицати развој интересовања и креативност ученика укључивањем у рад 

ваннаставних активности, при чему школа треба да осмисли и организује што већи број 

разноврсних ваннаставних активности. 

 



 

Годишњи план рада за школску 2013/2014.            Средња школа „Мионица“ 
 

 Page 103 
 

 

5.1.План рада са приправницима 

Наставничко и стручно веће школе разматрају који наставници би требало да 

полажу испит за лиценцу у току школске године и предлаже им менторе, а директор 

доноси решење о томе. Констултовањем са ПП службом и ментором приправници-

кандидати су обавезни да савладају  прописани програма стручног усавршавања. Након 

организованог праћења рада приправника-кандидата од стране ментора, и уз сагласност 

кандидата за излазак пред школску комисију утврђује се његова спремност за излазак на 

испит за стицање лиценце. 

Прва три месеца приправничког стажа, наставник ради под непосредним надзором 

наставника који има лиценцу и које му одређује ментор. Наставник –приправник  за прва 

три месеца не оцењује ученике.  

 

5.2.План и програм рада ментора 

Ментор има обавезу да ради на следећим задацима: 

 

1. Учествују у сачињавању програма за приправнике-кандидате за полагање испита за 

лиценцу 

2. Посебно прати реализацију програма и указује на начин реализације плана и 

припремања за наставу 

3. Даје сугестије за организацију часа и коришћење наставних средстава и метода. 

4. Ментор ће водити евиденцију о праћењу рада кандидата (посебно о посећеним 

часовима). 

5. У сарадњи са ПП службом ментор треба да сачини пример за писану припрему,  како 

би се кандидат оспособио за писање припреме приликом полагања  испита за лиценцу. 

6. Ментор ће омогућити приправнику –кандидату да хоспитује одређени број часова код 

ментора ( најмање 12 часова), а у истом броју посетиће  часове приправника-кандидата 

за полагање испита за лиценцу. 

7. Приправник-кандидат ће водити евиденцију о посети часовима ментора . 
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8. Ментор пише писмено мишљење о оспособљености приправника-кандидата за 

полагање испита пред школском комисијом. 

9. Поред наведених задатака, ментор ће упознати приправнике-кандидате са уџбеницима, 

стручном литератутом и литературом из методике струке. 

 

На овим пословима и задацима ментора раде и стручна тела у смислу оспособљавања 

приправника-кандидата за реализацију свих задатака у наставном процесу,  а посебно су 

укључени у тај рад директор и педагог. 

Методско-дидактичко оспособљавање приправника за рад ментор ће организовати у 

сарадњи са педагогом. 

Педагог школе ће у више наврата обилазити часове приправника-кандидата, даваће 

одређене сугестије и биће члан школске комисије за утврђивање спремности кандидата за 

полагање  испита. 

 

5.3.Програм заштите здравља ученика и превентивног деловања школе на 

сузбијању болести зависности 

Сложена здравствена проблематика, карактеристична за популацију младих, 

захтева интензиван и систематски образовно-васпитни рад у средњој школи.  

Циљ здравственог васпитања је да допринесе изграђивању телесно, психички и 

социјално здраве и зреле личности оспособљене да се брине за очување, заштиту и 

унапређивање сопственог здравља и здравља других људи. 

Задаци и оквирни садржаји рада: развијање и формирање свести ученика да 

је здравље основни извор људске среће, свести о здрављу као пуном физичком, 

психичком и социјалном благостању и услови за успешан рад, напредовање и 

економску егзистенцију; подизање здравствене културе ученика тако да брига о 

здрављу постане саставни део свакодневних навика, потреба и поступања, односно 

здравствено-хигијенског режима живота: развијање свести ученика о значају физичких 

активности (нормални рад, спорт, игра, кретање), за правилно функционисање и 

очување функција појединих органа, организма и здравља у целини и да физичку 

активност - рад усвајају као сопствени стил живљења; 
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- оспособљавање и мотивисање ученика да буду носиоци здравствено васпитних 

акција у школи и друштвеној средини и доприносе унапређивању здравља 

становништва; развијање интересовања и подстицање ученика да усвајају и проширују 

знања о неговању и чувању здравља, о болестима и могућностима лечења када је то 

потребно; 

- развијање свести о одговорности појединца за сопствено здравље као 

дужности према себи и другима; сузбијање хигијенско-здравствене немарности 

и запуштености, небриге према сопственом физичком развоју и здрављу; 

неговању навика одржавања личне хигијене и естетске неге тела и упознавање 

поремећаја који се јављају као последица недовољне личне хигијене, затим 

хигијене исхране и нехигијенског начина живљења, болести као последица 

недовољне личне хигијене: (појава ваши, шуге, гљивичних обољења и др.);   

- стицање знања о штетном утицају психоактивних супстанци на здравље; упознавање 

ученика са друштвеним коренима болести зависности и њиховим појавним облицима,  

 

5.4. Програм сарадње са родитељима. 

Носиоци активности сарадње са родитељима су сви учесници у васпитно-образовном 

процесу. Посебно је значајно место и улога разредног старешине Сарадња школе и 

породице мора се заснивати на поштовању најопштијих принципа: рад мора бити 

планиран и програмиран. Са планом и програмом сарадње родитељи морају бити 

упознати на почетку школске године или код евентуалних промена у току године, али 

увек унапред Школа је обавезна да родитеље информише о захтевима које 

постављаученицима у реализацији појединих активности, као и о свим позитивним и 

негативним појавама везаним за ученике као појединца или групу појединаца. 

Родитеља треба да информише одељенски старешина. 

Посебан проблем је сарадња са родитељима ученика који имају тешкоћа у постизању 

успеха у учењу и понашању чији су узроци више у детету (адолесцентне сметње, 

болест, делинквенција и сл.), више у породици (развод родитеља, нови брак код 

родитеља, досељење породице и сл.), више у школи (ауторитаран однос, рад без 
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поштовања индивидуалних особености ученика и родитеља, низак ниво стручне и 

педагошко-психолошке оспособљености носилаца активности) или више чинилаца.  

Од групних облика рада најдужу традицију и најчешћу примену имају редовни 

родитељски састанци, које, по правилу, припремају и реализују одељенске старешине 

када су организовани на нивоу одељења. 

 

 

5.5. Програм сарадње са основним школама 

Сарадња са Основном школом „Милан Ракић“ огледа се у заједничким спортским, 

културним и забавним активностима, заједничким акцијама. Од марта месеца Тим за 

промоцију обавља посете промоције основним школама у окружењу по следећем 

распореду: 

НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО 

ОШ „Кнез Лазар“ 

ОШ „Вока Савић“  

Лазаревац 

ОШ „Дуле Караклајић“ Лазаревац 

ОШ „Стеван Филиповић“   Дивци 

ОШ „Војвода Живојин Мишић“ Брежђе 

ОШ „Сава Керковић“ Љиг 

ОШ „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

ОШ „Милан Ракић“ Мионица 

ОШ „Милан Ракић“ Горња Топлица 

ОШ „Милан Ракић“ Доња Топлица 

OШ “Сестре Илић“ Белановица 

ОШ „Михаило Младеновић Сеља“ Дудовица 



 

Годишњи план рада за школску 2013/2014.            Средња школа „Мионица“ 
 

 Page 107 
 

 

5.6.План и програм рада Савета родитеља  за школску 2013/14. годину 

 
Септембар 

Конституисање Савета, избор председника, заменика, записничара, чланови  

школских тимова 

Осигурање ученика 

Припремљеност школе за почетак наставе(извршени радови и радови који предстоје) 

Упознавање са Извештајем о раду школе у протеклој години 

Упознавање са Годишњим програмом рада школе 

 

Октобар 

Учешће родитеља у акцијама школе 

Сарадња са школом на уређењу школских просторија и школског дворишта 

 

Децембар 

Успех и владање ученика на крају првог класификационог периода 

Давање сагласности на програм екскурзија и излета 

Прослава школске славе-Св.Саве 

Сарадња са локалном средином 

Присуствовање родитеља значајним прославама школе 

 

 Фебруар 

Извештај о упеху ученика на крају 1. Полугодишта 

Успостављање сарадње са другим школама и институцијама 

Здравствено васпитање,анализа систематских и стоматолошких лекарских 

прегледа,здравствено стање и развој ученика 

 

Април 

Учешће у културним,слободним и  другим активностима,заштита и      унапређивање 

здравља и животне средине 

Васпитна улога породице,радно васпитање и морални развој,слободно време и друштвено 

васпитање 

Непосредно укључивање  родитеља предавањима и трибинама на теме везане за 

малолетничку деликвенцију,наркоманију,ХИВ... 
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Мај 

Успех ученика на такмичењима 

Учешће у реализацији програма професионалне оријентације ученика 

 

Јун 

 

 

6. ПЛАНОВИ РАДА ОСТАЛИХ ОБАВЕЗНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА  

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада      

6.1. Додатна, допунска и припремна настава    

6.2. Друштвено – користан рад    

            

     

6.1. ДОДАТНА НАСТАВА, ДОПУНСКА НАСТАВА, ПРИПРЕМНИ  И 

Додатна настава 

 

Програм за организовање ове наставе утврдиће се почетком школске године. 

Додатна настава ће се изводити из предмета за које ученици показују склоности и 

интересовање за добијање додатних информација и проширење знања, а до 30 часова 

годишње. 

 

 

Допунска настава 

 

Извештај са реализованих излета,екскурзија и сл 

Извештај о рализацији ГПРШ 

Вредновање рада школе 

Предлог родитеља за Програм рада Савета родитеља за наредну школску годину 
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Програм за организовање допунске наставе утврдиће одељењско веће  у првом 

класификационом периоду ( а по потреби и раније)– чим се појаве тешкоће и заостајање у 

учењу појединих ученика. 

Допунска настава ће се изводити из свих предмета  у  којима ученици показују 

слабе резултате. Настава ће се  организовати различитим интезитетом током целе године. 

Наставници ће водити евиденцију о доласку и ангажовању ученика, а организоваће се до 

30 часова годишње. 

 

 

Остали обавезни 

облици образовно-

васпитног рада 

I РАЗРЕД 

часова 

IIРАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

Часова 

IV РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

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

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

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

*Уколико се укаже потреба  за одређеним обликом 

 

 

 

Припремни рад 

 

Припремни рад  се по указаној потреби организује за ученике који се, због 

оправданог изостајања упућују на полагање разредног испита. 

 

6.2. Друштвено-користан рад 

Циљ: друштвено-корисног рада је да васпитава ученике да добровољним радом 

самостално и у оквиру друштвено-организованих активности у слободном времену, 

доприносе стварању и унапређивању услова живота и рада људи у ужој и широј 

друштвеној заједници. 

Задаци су: 
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- развијање навика ученика да стално и рационално обављају различите послове ради 

задовољавања личних потреба, потреба породице и друштвене средине; 

- стицање навика и одговорности за чување и естетски изглед средине у којој ученик учи, 

ради и живи; развој и неговање урбане и комуналне културе; 

- развијање свести о потреби колективног рада и принципима који се примењују у 

акцијама и активностима друштвено-корисног рада; 

- развијање осећања одговорности за преузете обавезе и радне задатке уз неговање радне 

културе ученика и спремности за сарадњу. 

Садржаји и облици рада: 

Одржавање школског простора: уређење учионице; уређење заједничких 

просторија (хол, степениште, сале, библиотека, терени за физичко васпитање и спорт); 

неговање зеленила у згради и ван ње (расађивање, неговање цвећа, дрвећа, украсних 

биљака); уређивање и одржавање простора за одмор у згради и ван ње. 

Услужне делатности: рад у припремању и издавању школског листа; рад у школској 

библиотеци; помоћ у школској кухињи или трпезарији дежурство у школи приликом 

појединих акција, приредби, такмичења, смотри; продаја школског прибора и сопствених 

производа; рад у школском расаднику цвећа и биља. 

Хуманитарне и друге активности: добровољно давање крви; отклањање последица од 

елементарних непогода; сакупљање књига за школску библиотеку; акције сакупљања 

добровољног новчаног и другог прилога за оболеле или пострадале;  

         Активности по избору школе: све активности које нису обухваћене претходним 

целинама а покажу се као друштвено и педагошки оправдане (активности везане за 

професионално оспособљавање и сл.). 

 

7. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

    

7.1. Екскурзије          

 

Приликом организовања екскурзија поштоваће се Правилник о извођењу 

екскурзије као и план извођења екскурзија. 
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Циљ екскурзије је упознавање природних лепота земље која је Годишњим планом 

одређена за дестинацију, културно–историјских споменика. 

Екскурзије се могу организовати у јесен и на пролеће.  

Овим програмом рада на предлог Комисије и Савета родитеља утврђене су 

дестинације и правци извођења екскурзије и они су саставни део овог плана. Комисију 

чине представници већа од I-IV разреда, наставник географије и наставник историје. 

У школској 2013/14.  изводе се екскурзије по следећем распореду: 

I1, I2, II1, II2 – реалација: Крушевац, Јагодина, Крагујевац – април 2014. 

III1, III2, IV1 – релација : Праг-Беч – март-април – 2014. 

 

  

 

         

7.2.Ученички парламент         

  

 

ПЛАН  РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. 
 

САДРЖАЈ  РАДА 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

МЕСТО 

 

НАЧИН 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

Конституисање УП 

 

Септембар учионица договор Педагог, 

проф. грађ.в. 

Избор председника УП 

и представника  УП за 

тимове и ШО 

 

Септембар учионица гласање Чланови УП 

Давање предлога о 

правилима понашања у 

школи 

Септембар учионица договор Педагог, 

проф. грађ.в. 

Усвајање програма 

рада 

Септембар учионица гласање Председник 

УП 

Разматрање 

прописаних уџбеника 

Октобар учионица договор Председник и 

педагог 

Обележавање Дечије 

недеље 

Октобар учионица предлог Председник и 

педагог 
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Организовање акције 

добровољног давања 

крви и хуманитарна 

активност уп 

Октобар учионица договор Председник и 

педагог 

Вршњачка медијација 

и атмосфера у школи 

Октобар учионица предлог Председник и 

педагог 

Разматрање 

постигнутог успеха на 

првој класификацији 

Новембар учионица извештај Председник и 

педагог 

Ваннаставне 

активности 

Новембар учионица договор Председник и 

педагог 

 Договор за 

обележавање 1. 

Децембра 

Новембар учионица договор Председник и 

педагог 

Превенција насиља Фебруар учионица договор Председник и 

педагог 

Организовање  друге 

акције добровољног 

давања крви 

Фебруар учионица договор Председник и 

педагог 

Разматрање 

постигнутог успеха на 

крају 1. полугодишта 

Фебруар учионица извештај Председник и 

педагог 

Припреме за матурско 

вече и школску 

прославу 

април учионица договор Председник и 

директор 

Обележавање 

значајних датума и 

Дана школе 

Април учионица договор Председник 

УП и 

директор 

Прослава матурске 

вечери 

 

Мај ван 

школе 

       / Председник 

УП и 

Директор 

Школска прослава 

матураната 

Мај терен 

школе 

       / Председник 

УП и 

Директор 

Извештај о раду УП Мај учионица извештај Председник 

УП 

Израда плана рада за 

наредну школску 

годину 

Мај кабинет 

ПП 

службе 

договор Председник и 

педагог 
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7.3.Сарадња средње школе са другим институцијама 

Школа је отворена за сарадњу са локалним институцијама и невладиним сектором. 

Кроз активности руководства школе, школских тимова, стручних већа, Ученичког 

парламента, школа сарађује са следећим институцијама: 

 Општина Мионица (сарадња у погледу материјалне опремљености школе) 

 Дом здравља, Мионица (трибине на теме здравства, хигијене, контрацепције...) 

 Црвени крст, Мионица (волонтерски рад ученика средње школе при Црвеном 

крсту, донације социјлано угроженим ученицима)  

 Канцеларија за младе (организација спортских и културних дешавања) 

 Културни центар, Мионица (организација културних дешавања) 

 Библиотека, Мионица (организација културних дешавања) 

 Центар за социјални рад (заједнички рад на подршци деци која долазе из 

социјално угрожених и запуштених породица) 

 Центар за запошљавање (сарадња у одабиру образовних профила која су 

заступљена у школи) 

 УГ Креатива (партнерства у изради пројеката и организацији културних 

манифестација) 

 Туристичка организација, Мионица (сарадња на промоцији средње школе) 

 

7.4.План и програм тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД  

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 

2013/14. ГОДИНУ 

 

У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима које 

је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи протокол 

за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство просвете Републике 
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Србије је објавило Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, којим је 

прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад школе.  

 

На основу овог Протокола школа је формирала Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривањакоји је израдио овај Програм, као саставни део Годишњег 

програма рада школе. Тим за заштиту ученика чине:  

7. Катарина Чарапић, директор 

8. Ивана Ицић-Давидовски, секретар школе 

9. Јасмина Муњић, професор хемије 

10. Светлана Лазаревић, професор географије и грађанског васпитања 

11. Александра Јагодић, професор биологије, екологије и здравсвене културе 

 

Програм рада Тима је посебан документ којим се планира рад Тима на остварењу заштите 

ученика од насиља. 

 

Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и 

процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра 

насиљем, као и које све врсте и облике обухвата. 

 

ПОЈАМ И ВРСТЕ НАСИЉА 

 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног 

или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално 

угрожавања здравља, развоја и достојанства ученика. 

 

Форме у којима се јавља насиље су следеће: 

Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или потенцијалног 

телесног повређивања детета/ученика. Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, 
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гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, 

посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл. 

Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до тренутног 

или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика. 

Односи се и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање прикладне и подржавајуће 

средине за здрав емоционални и социјални развој у складу са потенцијалима ученика. 

Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке којима се врши омаловажавање, 

етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, 

подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња, 

застрашивање, ограничавање кретања ученика, као и други облици непријатељског 

понашања 

Искључивање из групе и дискриминација представљају социјално насиље. Односи се на 

следеће облике понашања: одвајање ученика од других на основу различитости, довођење 

у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и 

неприхватање по било ком основу. 

Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање у 

сексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла (не 

прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која има за циљ да задовољи потребе 

друге особе. 

Сексуалним насиљем сматра се : сексуално узнемиравање - ласцивно коментарисање, 

етикетирање, ширење прича; додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски 

позиви и сл.; навођење или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним 

активностима, било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и 

сл.) или неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам и сл.);  

коришћење децe/ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне 

експлоатације. 

Развој савремених комуникационих технологија доводи до појаве насиља коришћењем 

информационих технологија (електронско насиље): поруке послате електронском 

поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл. 
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Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине или не 

чине, а што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им смањује 

могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан 

положај у односу на појединце и установу. 

Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе или 

појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у свим областима, што, у 

противном, може нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални и  

друштвени развој. Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или стараоца, 

да обезбеди услове за развој по питању: здравља, образовања, емоционалног развоја, 

исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру разумно расположивих 

средстава породице или пружаоца неге, што изазива, или може, са великом вероватноћом, 

нарушити здравље детета или физички, ментални, духовни, морални и његов социјални 

развој. Ово обухвата и пропусте у обављању правилног надзора и заштите детета од 

повређивања у оноликој мери у којој је то изводљиво. 

Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа и/или 

установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или сексуалне 

експлоатације. Ове активности имају за последицу нарушавање физичког или менталног 

здравља, образовања, као и моралног, социјалног и емоционалног развоја детета/ученика. 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на: 

- право на живот, опстанак и развој 

- најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података 

- спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом 

- активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и 

давањем могућности да искажу своје мишљење 
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Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота 

ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера 

интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика. 

 

Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи: 

 

 Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 

 Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, 

непосредно окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем 

ученика, наставника и родитеља 

 Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на 

препознавање насиља и злостављања 

 Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и 

ваннаставног особља, ученика, родитеља, лок.заједнице – за уочавање, 

препознавање и решавање проблема насиља 

 Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у 

понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање 

 Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 

 Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном 

реду 

 Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих 

учесника у школском животу о томе 

 Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без 

излагања опасности врше пријављивање насиља 

 Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну 

комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење 

социјалних вештина 

 Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних  и 

групних разговора 
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 Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 

превазилажењу проблема насиља у школи 

 

Специфични циљеви у интервенцији: 

 

 Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља 

 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности  

спровођења Програма заштите 

 Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака 

 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи 

насиља 

 

 

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 

 

Задаци и активности у области превенције и интервенције приказани су у табели која 

следи. Такође, шематски су приказани кораци у процедури интервенисања на појаву 

насиља у школи и то за сва три случаја: насиље међу ученицима, насиље од стране 

одраслог у школи и насиље од стране одраслог ван школе. 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕ 

-формирање Тима за 

заштиту ученика од 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

 

-израда Програма 

заштите ученика од 

насиља, злостављања 

директор и секретар 

школе  

 

 

 

чланови Тима 

 

 

документација  

 

 

 

 

документација 

 

Септембар 
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и занемаривања 

 

 

-обележавање 18. 

октобра европског 

дана борбе против 

трговине људима ( у 

оквиру Дечје недеље 

предавање волонтера 

Црвеног крста) 

 

 -„Уреди своју 

учионицу“ 

 

 

-игре без граница 

 

чланови Тима 

секретар и  

волонтери Црвеног 

крста  

 

 

 

 

 

чланови Тима, 

ученици, професори 

 

чланови Тима, 

ученици, професори 

 

 

документација 

 

 

 

 

 

 

 

документација 

 

 

документација 

 

 

Октобар 

-обележавање 19. 

новембра 

Међународног дана 

борбе против насиља 

над децом ( ликовни 

и литерални радови, 

медији о насиљу...) 

 

 

 

- обележавање 

месеца борбе против 

чланови Тима,  

секретар и  

волонтери Црвеног 

крста  

сви запослени у 

школи 

чланови Тима, 

професори српког 

језика и ликовне 

културе, ученици 

 

 

документација 

панои, ликовни и 

литерални радови, 

документација 

 

 

 

 

 

 

документација, 

панои 

Новембар 
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болести зависности 

 

-„безбедност у 

саобраћају“  

 

чланови Тима,  

секретар и  

волонтери Црвеног 

крста  

 

чланови Тима,  ПС у 

Мионици 

 

 

документација, 

 

-промоција хуманих 

вредности 

(радионице) 

 

 

 

 

 - обележавање 

светског дана борбе 

против сиде. 

 

чланови Тима, 

секретар и  

волонтери Црвеног 

крста, ученици 

 

 

чланови Тима, 

секретар и  

волонтери Црвеног 

крста, ученици 

 

документација 

 

 

 

 

 

документација, 

панои 

Децембар 

-пројекција филма 

"Сестре" 

 

чланови Тима документација 

 

Јануар 

-недеља лепих 

порука 

писање порука 

поводом 14. 

фебруара (Дан 

заљубљених) 

 

-упознавање са 

различитим 

чланови Тима, 

ученици 

 

 

 

 

чланови Тима, 

професори 

куварства и 

документација 

 

 

 

 

документација 

 

Фебруар 
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културама 

(упознавање са 

италијанском 

кухињом) 

 

услуживања, 

ученици  

 

-"Кликни безбедно" 

презентација о 

електронском насиљу 

 -предавање на тему 

заштита и очување 

репродуктивног 

здравља. 

 

-„Сви заједно“ 

округли сто о 

проблемима са 

којима се суочавају 

средњошколци 

 

 

чланови Тима, 

професор 

информатике 

 

чланови Тима, 

Домом Здравља 

Мионица 

 

 

 

чланови Тима, 

педагог и професор 

психологије 

 

 

документација 

 

 

документација 

 

 

 

 

документација 

 

Март 

-родитељи на 

дежурству у школи 

 

- обележавање 8. 

априла светског дана 

Рома  

чланови Тима, 

родитељи 

 

чланови Тима 

документација 

 

 

документација 

 

Април 

-спортски турнир 

 

 

 

чланови Тима, 

професор физичког 

васпитања, ученици  

 

документација 

 

 

 

Мај 
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- Ноћ музеја (посета) 

 

чланови Тима, 

ученици 

документација 

 

-евалуација Програма 

прегледом 

документације, 

измене у Програму 

 

чланови Тима документација Јун 

-јавни час о 

Холокаусту 

 

-анкета "Шта ученике 

највише боли?" 

 

 

-акредитовани 

семинари 

 

-гостовање предавача 

 ( школски полицајац, 

секретар Црвеног 

крста, представник 

центра за социјални 

рад, лекар из дома 

здравља...) 

 

-Сајам науке (посета) 

 

одељенске 

старешине, 

професор историје 

 

чланови Тима, 

педагог и професор 

психологије 

 

запослени 

 

 

гост предавач 

 

 

 

 

 

 

 

чланови Тима, 

ученици 

документација  

 

 

документација, 

анкета 

 

 

 

документација 

 

 

документација 

 

 

 

 

 

 

 

документација 

у току школске 

године 
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ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

 

Ближе објашњење процедуре интервенције према редоследу поступака приликом појаве 

насиља у школи, из угла улога и одговорности: 

 

Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се насиље 

јавља међу децом, од стране одраслог у школи или од стране одраслог ван школе. 

 

Кораци у интервенцији су обавезујући. 

 

1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је 

насиље у току или посредно, препознавањем спољашњих знакова или поверавањем 

самог детета или треће особе. 

 

2. Прва реакција треба да буде заустављање насиља и обавештавање о томе надлежне 

особе: дежурног наставника, чланове Тима, директора, одељ.старешину, педагога, а 

који ће даље проценити да ли треба позвати МУП или здравствену службу.  

 

3. Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење 

напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба да буде умирујући, без 

спомињања могућих последица и застрашивања. 

 

4. Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у 

догађају уз вођење записника. Разговор треба да води неко од чланова тима, 

педагог или психолог, одељенски старешина. (Напомена: У образовно-васпитном 

систему нема места за истрагу или доказивање злостављања, о постојању сумње се 

обавештавају надлежне службе.) Посебна пажња треба да буде обраћена на жртву 
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насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа безбедно и да нема страх од освете 

ученика којима ће бити изречене мере.  

 

5. Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са 

Тимом за заштиту, са педагогом, директором, дежурним наставником, при чему се 

анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи 

рачуна о принципу поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је 

потребно, обављају се консултације са службама ван установе (Центар за социјални 

рад, здравствена служба). На основу консултација треба донети одлуку о начину 

реаговања и праћења и одредити улоге, задатке и одговорности у самом поступању. 

 

6. Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: 

позивају се родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама, 

закључцима и предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере 

заштите ученика, мере даљег васпитног деловања); уколико је потребно, 

обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се 

насиље десило). Подношење пријаве тим службама треба да буде у усменој и 

писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се нису 

одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не 

буду укључени) 

 

7. Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих 

актера у заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције. 

 

 

 

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Запослени у школи у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. Документацију о 

случајевима насиља достављају Тиму за заштиту ученика од насиља, који ту 
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документацију чува и периодично анализира учесталост, појавне облике и последице 

насилних понашања, како би се пратило стање безбедности у школи. 

  

7.5.Програм рада школског маркетинга    

 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ, 

САДРЖАЈИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Планирање и 

програмирање 

маркетиншких 

активности 

Август- 

септембар 
Састанци, извештаји 

Тим за маркетинг 

 

Подела задужења за 

сајт школе, уређење 

школског и дворишног 

простора, школски 

лист, организацију 

изложби, трибина и др 

 

Септембар 
Састанци, договор 

Тим за маркетинг 

 

Ажурирање сајта 

школе 

 

Септембар- 

август 

Прикупљање 

података, 

постављање 

Тим за маркетинг 

Праћење културних и 

спортских 

манифестација у 

школи и 

обавештавање   

( Дан Св. Саве, Дан 

школе) 

Током целе 

школске године 

Снимање и 

фотографисање, 

Састанци, 

извештаји, 

записници 

Тим за маркетинг 

 

Организација 

предавања, трибина и 

изложби у школи 

Септембар- јун Предавања  

Стручна већа 

наставника, 

школски 

библиотекар, 

 Тим за маркетинг 

Осавремењавање 

маркетиншког наступа 

Током целе 

школске године 
Састанци, извештаји Тим за маркетинг 

Праћење развоја и 

напредовања 

планираних 

активности 

Септембар- јун Састанци, извештаји 
Тим за маркетинг 

 

Израда промотивних 

летака 

 

фебруар – мај 

Прикупљање 

материјала, 

припрема за штампу 

и штампа  

Тим за маркетинг 
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Промоција школе у 

основним школама у 

региону 

 

Април- мај Презентација  
Тим за маркетинг 

Екстерни носилац  

„Школа отворених 

врата“ 
Мај – јун 

Информисање, 

разговори  

Директор и 

екстерни носилац 

Сајам образовања 

 

 

Април –мај 

Демонстрација рада 

Школе 

Директор, екстерни 

носилац 

Анализа рада, израда 

извештаја план за 

наредну школску 

годину 

Јун Извештај, договор Тим за маркетинг 

 

 

 

7.6. Праћење остваривања Годишњег плана  рада школе  

 

Праћење реализације Плана рада Школе, сталан је задатак свих субјеката 

Школе, а посебно руководећег кадра. 

Директор Школе: 

- стара се о глобалној реализацији Плана рада 

- подноси детаљан извештај о реализацији плана и програма на крају I и II  

полугодишта. 

 

Школски одбор: 

- анализира извештај 

- усваја Извештај и План рада за наредну школску годину 

Управа Школе, стручни органи и стручни сарадници тромесечно ће анализирати 

реализацију сваког дела програма рада. 
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8. ПРИЛОЗИ: 

 

 

1. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ПРИНЦИПИ У  ИЗРАДИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА: 

 

Циљеви : 

- реализација развојног програма за школску2013/14. годину, посебно у областима 

наставе, подршкеученицимаиресурсима: 

 

Задаци : 

- развијање 

1. иновативности 

2. флексибилности 

3. креативности 

4. професионалног развоја 

5. укључивање у глобалне  токове. 

 

СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ  НАСТАВНИКА 

 

Представља интерактивниоднос теорије  и праксе  са  циљем да се  наставници  

оспособе  за  креативно решавање  проблема, развије свест, прихвате нове  вредности  и  

унапреди  како образовни тако и васпитни рад.  Стручно  усавршавање  наставника 

реализоваће  се  интерно у школи  и  екстерно у сарадњи са  другим институцијама. 

 

8.1. ПЛАН И ПРОГРАМ  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  И  ПРОФЕСИОНАЛНОГ 

НАПРЕДОВАЊА  НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОД. 

8.2. ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНА РАДНА НЕДЕЉА 
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9.ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ 
 

 

 

На основу члана 57. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'',  бр. 72/09 и 52/11), Школски одбор Средње школе ''Мионица'' на 

седници одржаној 16.09.2013. усвојио је годишњиплан рада Средње школе ''Мионица'' за 

школску 2013/2014. годину, дел. број ____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор       Председник Школског одбора 

___________________     __________________________ 

Катарина Чарапић        Бранко Лаловић  


