
План Тима задуженог за сарадњу са локалним институцијама 

 
 

ПЛАН  РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17.ГОДИНУ 

 
Предлагач плана:Тим за сарадњу са локалним институцијама 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

Одговорно лице: Дејан Ђурић 

(председник, координатор,руководилац..) 

 

Остали чланови тима/већа:  Милош Павловић, Александар Павловић, Слађана 

Јевремовић, Марија Максимовић, Ђорђе Софронић, Ивана Миловановић 

 

Сарадници у реализацији плана:локалне институције, други стручни тимови 

 
Делокруг  рада (укратко): _ Сарадња Средње школе „ Мионица “ са општином, 

ОШ „ Милан Ракић “, МУП - ом, Црвеним крстом, Домом здравља, родитељима, 

угоститељским објектима, Вртићем „ Невен “ и другим локалним институцијама. 

 
Циљеви (укратко): Школа развија свој интегративни пут у друштвену средину, 

показујући јој своје могућности и домете, истовремено_ користећи све њене услове 

и погодности за осавремењивање и побољшање рада. 

 
 Средња школа „Мионица“ основана је 2009. године. Тренутно заступљени 

образовни профили у Средњој школи „Мионица“ за текућу 2016/2017. годину су: 

туристички техничар (I, III), финансијски техничар ( II), економски техничар (IV 

година) и мешовито одељење кувар - конобар - посластичар (III) и кувар - конобар 

(I и III година).  

 Да би школа остварила образовно - васпитне циљеве који су пред њом 

постављени, у овој школској години сарађиваће са општином, невладиним 

организацијама, друштвеним, спортским, здравственим и хуманитарним 

институцијама, предузећима, али и личностима. Основни циљ ове сарадње је да 

школа развије свој интегративни пут у друштвену средину, показујући јој своје 

могућности и домете, истовремено користећи све њене услове и погодности за 

осавремењивање и побољшање рада. 

 Професори такође препознају значај сарадње са локалном заједницом у 

остваривању рекреативних, културних, друштвених и здравствених елемената 

образовно - васпитног рада, у сарадњи са локалним институцијама, родитељима и 

локалном самоуправом.  

 Закон о средњем образовању и васпитању, у погледу питања која се тичу 

сарадње, предвиђа следеће: 

 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА: ОПШТИ ПРИНЦИПИ СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( жељено стање ) 

 



„ Систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује 

разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном 

средином како би постигао пун склад индивидуалног и друштвеног интереса у 

образовању и васпитању “. 

 

Програм културних активности школе - члан 13 

 

 Културна активност школе обухвата активности које се остварују на основу 

програма културних активности школе и обухвата: прославе дана школе, почетка и 

завршетка школске године, прославе школских и државних празника, приредбе, 

представе, изложбе, концерте, спортска такмичења, научно - истраживачке 

активности, и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на 

васпитање ученика и културни развој школског окружења, као и заједничке 

културне активности са институцијама и организацијама у локалној самоуправи 

ради обогаћивања културног живота и остваривања образовно - васпитне улоге 

школе. 

 

 Програм слободних активности - члан 14 

 

 Ради јачања образовно - васпитне делатности школе, подстицања 

индивидуалних склоности и интересовања, правилног коришћења слободног 

времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и 

неговања другарства и пријатељства, школа је дужна да реализује слободне 

активности, које се, по правилу, спроводе кроз рад у секцијама. 

 

 Програм сарадње са локалном самоуправом - члан 19 

 

 Сарадња са локалном самоуправом, која укључује и сарадњу са 

канцеларијама за младе у јединицама локалне самоуправе, остварује се на основу 

програма који чини део школског програма и део развојног плана школе. Школа 

прати, укључује се дешавања у локалној самоуправи, и заједно са њеним 

представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих 

зависи развој школе.  

 

 Програм сарадње са породицом - члан 20 

 

 Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно 

старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, 

поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом школа дефинише 

области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима ученика, 

који обухватају детаљно информисање и саветовање родитеља, укључивање 

родитеља у активности школе, консултовање у доношењу одлука око 

безбедоносних, наставних, ваннаставних, организационих и финансијских питања 

и то ради унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања 

свеобухватности и трајности образовно - васпитних утицаја. 

 

 Током школске 2016/17. године, као и претходне, Средња школа Мионица 

сарађиваће са општином, О. Ш. „ Милан Ракић “, МУП - ом Мионица, Црвеним 

крстом, Домом здравља Мионица, КОЦ - ом, СРЦ Лепеница и другим локалним 

институцијама. Школа ће такође сарађивати и са угоститељским и туристичким 

објектима и организацијама у којима наши ученици (профил кувар / конобар) 

реализују практичну наставу, блок наставу и феријану праксу. 
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Формирање 

тима за сарадњу 

 

Директор 

Према 

препоруци 

директора, тим 

је формиран 

Тим за 

сарадњу са 

локалним 

институцијама 

Проучавање 

актуелног 

стања и 

утврђивање 

потенцијалних 

партнера 

Чланови тима 

Чланови тима 

прате стање и 

доносе 

заједничке 

одлуке о даљим 

Израда 

акционог плана 

на основу 

добијених 

података о 
планираној 

динамици 

организација са 

којима 

остварујемо 

сарадњу 

 

Координатор 

тима 

Састављен је 

акциони план, у 

циљу 

побољшања 

сарадње средње 

школе са 

локалним 

институцијама 

и другим 

школским 

тимовима 

Подела 

задужења 

члановима тима 

 

Координатор 

тима 

Сваки члан на 

себе је преузео 

део обавеза 

везаних за рад 

тима 

Стоматолошки 

преглед 

 

Дом здравља 

Мионица 

У Дому 

здравља свим 

ученицима 

извршен 

стоматолошки 

преглед 

Сарадња са 

родитељима 

Разредне 

старешине 

Одржани 

родитељски 

састанци у 

свим 

одељењима 

 

 

 

 

 

Одржавање 

спортског 

турнира са ОШ 

„Милан Ракић“ 

ОШ „Милан 

Ракић“, Ђорђе 

Софронић 

Промоција 

здравог начина 

живота, 

дружење 

Тим за 

сарадњу са 

локалним 

институцијама 



октобар 
 

основаца и 
средњошколаца 

у оквиру 

Дечије недеље 

Организација 

трибине за 

ученике средње 

школе 

Тим задужен 

за заштиту 

деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Црвени крст 

Мионица 

Едукација 

ученика у вези 

разних 

актуелних тема 

Библиотека 

„Милован 

Глишић“ 

обезбеђује 

бесплатан упис 

ученика I 

године 

Библиотека 

„Милован 

Глишић“ 

Мионица, 

Слађана 

Јевремовић 

Наши ученици 

ће поред 

школске 

библиотеке 

моћи да 

користе књиге 

и из градске 

Обављање 

практичне 

наставе 

Стручно веће 

куварства и 

услуживања, 

општина 

Ученици 

обављају 

праксу у 

одмаралишту 

Термоелектро 

Сарадња са 

родитељима 

Разредне 

старешине, 

директор  

Посете 

родитеља 

школи, 

телефонски 

позиви, 

индивидуални 

разговори 

 

 

 

 

новембар 

Евалуација 

предузетих 

мера ради 

успостављања 

успешне 

сарадње са 

свим 

релевантним 

партнерима и 

ради 

међусобног 

умрежавања 

Тим за 

сарадњу са 

локалним 

институцијама 

Чланови тима 

прате стање и 

доносе 

заједничке 

одлуке о даљим 

активностима, 

у циљу 

побољшања 

сарадње средње 

школе са 

локалним 

институцијама 

и другим 

школским 

тимовима 

Тим за 

сарадњу са 

локалним 

институцијама 

Обележавање 

месеца борбе 

против болести 

зависности у 

сарадњи са 

Тим задужен 

за заштиту 

деце од 

насиља, 

злостављања и 

Ученици су 

упознати са 

штетним 

деловањем 

наркотика и 



Црвеним 
крстом 

 

занемаривања, 
Црвени крст 

Мионица 

алкохола 

Обележавање 

Међународног 

дана борбе 

против насиља 

над децом  

Тим задужен 

за заштиту 

деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Промоција 

хуманих 

вредности, 

навести 

ученике да  

размисле о 

свом односу 

према другим 

ученицима 

Обављање 

практичне 

наставе 

Стручно веће 

куварства и 

услуживања, 

општина 

Ученици 

обављају 

праксу у 

одмаралишту 

Термоелектро 

Сарадња са 

родитељима 

Разредне 

старешине, 

директор  

Посете 

родитеља 

школи, 

телефонски 

позиви, 

индивидуални 

разговори 

 

 

 

 

децембар 

Писање 

извештаја о 

раду тима у I 

полугодишту 

Координатор 

тима 

Анализирање 

успешности 

тима и 

сумирање 

активности 

предузетих 

током I 

полугодишта 

Тим за 

сарадњу са 

локалним 

институцијама 

Обележавање 

светског дана 

борбе против 

сиде у сарадњи 

са Црвеним 

крстом 

Тим задужен 

за заштиту 

деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Црвени крст 

Мионица 

Ученици су 

упознати са  

начинима 

заштите као и 

могућим 

последицама 

преношења 

ХИВ вируса 

Објављивање 

чланака у 

часопису 

„Билтен“ 

везаних за 

активности 

школе 

Директор, 

новине 

„Билтен“ 

Промоција 

школе на нивоу 

општине 

Обављање 

практичне 

наставе 

Стручно веће 

куварства и 

услуживања, 

општина 

Ученици 

обављају 

праксу у 

одмаралишту 



Термоелектро 

Сарадња са 

родитељима 

Разредне 

старешине, 

директор  

Посете 

родитеља 

школи, 

телефонски 

позиви, 

индивидуални 

разговори 

 

 

 

 

јануар 

Прослава 

школске славе 

Свети Сава 

Парохијски 

свештеник, 

Слађана 

Јевремовић 

Ломљење 

колача, 

организовање 

приредбе 

Тим за 

сарадњу са 

локалним 

институцијама 

Обављање 

практичне 

наставе 

Стручно веће 

куварства и 

услуживања, 

општина 

Ученици 

обављају 

праксу у 

одмаралишту 

Термоелектро 

Сарадња са 

родитељима 

Разредне 

старешине, 

директор  

Посете 

родитеља 

школи, 

телефонски 

позиви, 

индивидуални 

разговори 

 

 

 

 

фебруар 

Организација 

трибине за 

ученике средње 

школе 

Тим задужен 

за заштиту 

деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Црвени крст 

Мионица 

Едукација 

ученика у вези 

разних 

актуелних тема 

Тим за 

сарадњу са 

локалним 

институцијама 

Објављивање 

чланака у 

часопису 

„Билтен“ 

везаних за 

активности 

школе 

Директор, 

новине 

„Билтен“ 

Промоција 

школе на нивоу 

општине 

Обављање 

практичне 

наставе 

Стручно веће 

куварства и 

услуживања, 

општина 

Ученици 

обављају 

праксу у 

Хотелу 

„Врујци“ 

Сарадња са 

родитељима 

Разредне 

старешине, 

директор  

Посете 

родитеља 

школи, 

телефонски 

позиви, 

индивидуални 

разговори 



 

 

 

 

 

март 

Организација 

трибине за 

ученике средње 

школе 

Тим задужен 

за заштиту 

деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Црвени крст 

Мионица 

Едукација 

ученика у вези 

разних 

актуелних тема 

Тим за 

сарадњу са 

локалним 

институцијама 

Обављање 

практичне 

наставе 

Стручно веће 

куварства и 

услуживања, 

општина 

Ученици 

обављају 

праксу у 

Хотелу 

„Врујци“ 

Сарадња са 

родитељима 

Разредне 

старешине, 

директор  

Посете 

родитеља 

школи, 

телефонски 

позиви, 

индивидуални 

разговори 

 

 

 

 

април 

Евалуација 

предузетих 

мера ради 

успостављања 

успешне 

сарадње са 

свим 

релевантним 

партнерима и 

ради 

међусобног 

умрежавања 

Тим за 

сарадњу са 

локалним 

институцијама 

Чланови тима 

прате стање и 

доносе 

заједничке 

одлуке о даљим 

активностима, 

у циљу 

побољшања 

сарадње средње 

школе са 

локалним 

институцијама 

и другим 

школским 

тимовима 
Тим за 

сарадњу са 

локалним 

институцијама 
Акција - 

родитељи на 

дежурству у 

школи 

Тим задужен 

за заштиту 

деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

родитељи 

Родитељи су се 

упознали са 

атмосфером 

која влада у 

школи 

Обележавање 

светског дана 

Рома у сарадњи 

са ОШ „Милан 

Ракић“ 

ОШ „Милан 

Ракић“, ромска 

заједница 

Ученици су 

упознати са 

обичајима и 

културом Рома 

Промоција 

Средње школе 

Мионица у 

Тим за 

промоцију 

школе 

Привлачење 

што већег броја 

основаца за 



основним 
школама у 

окружењу 

упис у нашу 
школу 

Обављање 

практичне 

наставе 

Стручно веће 

куварства и 

услуживања, 

општина 

Ученици 

обављају 

праксу у 

Хотелу 

„Врујци“ 

Сарадња са 

родитељима 

Разредне 

старешине, 

директор  

Посете 

родитеља 

школи, 

телефонски 

позиви, 

индивидуални 

разговори 

 

 

 

 

мај 

Организација 

трибине за 

ученике средње 

школе 

Тим задужен 

за заштиту 

деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Црвени крст 

Мионица 

Едукација 

ученика у вези 

разних 

актуелних тема 

Тим за 

сарадњу са 

локалним 

институцијама 

Објављивање 

чланака у 

часопису 

„Билтен“ 

везаних за 

активности 

школе 

Директор, 

новине 

„Билтен“ 

Промоција 

школе на нивоу 

општине 

Промоција 

Средње школе 

Мионица у 

основним 

школама у 

окружењу 

Тим за 

промоцију 

школе 

Привлачење 

што већег броја 

основаца за 

упис у нашу 

школу 

 

Обављање 

практичне 

наставе 

Стручно веће 

куварства и 

услуживања, 

општина 

Ученици 

обављају 

праксу у 

Хотелу 

„Врујци“ 

Сарадња са 

родитељима 

Разредне 

старешине, 

директор  

Посете 

родитеља 

школи, 

телефонски 

позиви, 

индивидуални 

разговори 

 

 

 

Завршни 

извештај тима 

Координатор 

тима 

Написан је 

годишњи 

извештај о раду 

Тим за 

сарадњу са 

локалним 



 
јун 

Тима за 
сарадњу са 

локалним 

институцијама 

како би се 

стекао увид у 

све предузете 

активности и 

оценила 

успешност 

тима 

институцијама 

Излет на базене 

у СРЦ 

Лепеница  

СРЦ 

Лепеница, 

Ђорђе 

Софронић 

Промоција 

здравог начина 

живота 

Обављање 

практичне 

наставе 

Стручно веће 

куварства и 

услуживања, 

општина 

Ученици 

обављају 

праксу у 

Хотелу 

„Врујци“ 

Сарадња са 

родитељима 

Разредне 

старешине, 

директор  

Посете 

родитеља 

школи, 

телефонски 

позиви, 

индивидуални 

разговори 

 

 

 

 

јул, август 

Обављање 

феријалне 

праксе у Хотелу 

„Врујци“ 

Стручно веће 

куварства и 

услуживања, 

општина 

Ученици 

обављају 

професионалну 

праксу у 

Хотелу 

„Врујци“ 

 

 


