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1. Уводни део 

 
1.1. Табеларни профил школе – основни подаци 

 

 

Пун назив школе Средња школа „Мионица“ 

Адреса Улица Кнеза Грбовића, бб, Мионица 

Директор школе  Катарина Чарапић  

Телефони Тел.фах 014/3422-120, 3422-139 

Web-site www.srednjaskolamionica.edu.com 

E-mail  srednjaskolamionica@gmail.com 

Дан школе / 

Број ученика 132 

Издвојена одељења / 

Број ученика у издвојеним 

одељењима 

/ 

Број запослених  

Језици који се уче у школи Енглески и француски 

Број смена у школии начин 

измене смена 

Прва смена 

 

 
1.2. Реч директора 

 
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 

http://www.srednjaskolamionica.edu.com/
mailto:srednjaskolamionica@gmail.com
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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. 

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 средњошколског 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 средњошколском образовању. Капацитети су пуни, интересовање 

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

 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 
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 Неговање добрих међуљудских односа међу наставницима и ученицима. 

 Ревизија и унапређење школског развојног плана. 

 
1.3. Мисија и визија школе 

 

МИСИЈА ШКОЛЕ 

Мисија наше школе је да сваки ученик стекне образовање у складу са својим 

могућностима и потребама у безбедном окружењу које негује  толеранцију, хуманост, 

међусобно поштовање и мотивише на успешно учење, као и на остваривање властитих 

потенцијала. 

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

Желимо да постанемо школа која има за циљ  перманентно унапређивање наставног 

процеса како би на тај начин оспособила ученике интелектуално, практично, друштвено за 

живот и рад у савременом свету. Желимо да развијамо позитивну атмосферу у школи да је 

ученици  доживљавају као место где воле да дођу и где се лепо осећају. 

 

 

2. Законске основе рада школе 
 

             1. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број  

88/2017. И 27/2018. –др. закони) 

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.), 

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, 11/16 ), 

6.   Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања и васпитања у 
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трогодишњем и четворогодишњем трајању за област трговина, угоститељство и 

туризам Пр. гл. бр.10/12; 

7.Правилник 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) ; 

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

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и 

туризам – туристички техничар ("Просветни гласник", бр. 8/14) 

 

13.  Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа зa 2018/2019.годину 

14. Годишњи извештај о реализацији програма рада школе 
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3. Материјални и кадровски ресурси школе   

 

3.1. Материјално технички услови 

 

3.1.1. 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.  У 

фебруару 2018. године окречена је и преуређена наставничка канцеларија, део ходника и 

две учионице. 

 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.  

У току 2014. године реновирани су кабинети куварства и услуживања.  

У току 2015. године реновирана су улазна врата школе, отворен је малопродајни објекат у 

оквиру школе, купљена пратећа опрема и уграђена су два клима уређаја у директорску, 

секретарско – рачуноводствену канцеларију и просторију продавнице. 

У току 2016. године опремљена је кухиња за извођење практичне наставе: 

- Замењене керамичке плочице 

- Промењена електрична инсталација 

- Набављени су неопходни апарати за кухињу: шпорет, пица – пећ са постољем, замрзивач, 

машина за тесто 

- Урађена је вентилација у кухињи 

- Набављен тостер за школску продавницу 

- Направљен у учионици  пулт за рецепцију у циљу  извођења практичне наставе за ученике 

образовног профила  туристички техничар 
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У школској 2016/17. години дошло је до унапређења  материјално – техничких услова у 

неколико сегмената: 

1. На основу појачане сарадње са локалном самоуправом, школа је одлуком 

Општинског већа добила на коришћење објекат за извођење практичне наставе за 

ученике смера кувар-конобар.   

2. Опремљена канцеларија директора са новим намештајем и клима уређајем. 

3. Опремљена је учионица за извођење специјализоване наставе за ученике млађих 

разреда из математике у оквиру успостављених партнерских односа између Средње 

школе „Мионица и Центра за образовање и развој „Мионица“. 

4. Набављена су два нова рачунара. 

5. Набављен је ситни инвентар за угоститељство. 

6. Уређен је простор испред школе за сађење цвећа. 

7. Набављен је фрижидер за школску продавницу. 

 

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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3.1.2. Наставна средства 

 

  Све учионице, 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.  

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

служе за потребе наставе. 

Уговорима о донацији школа је добила од „Теленор“-а  д.о.о. рачунарску опрему која се 

састоји од 10 рачунара марке Lenovo 80G001MRYA, са мишем за сваки рачунар (укупне 

вредности 326.400 РСД са ПДВ-ом), 3 пројектора Sony VPL-DX122 са плафонским 

носачима N/A SKY201 (156.600 РСД са ПДВ-ом) и 5 рутера Huawei B 681 са бесплатним 

протоком Интернет саобраћаја и приступ Интернету преко рутера у периоду од две године 

од дана предаје рачунарске опреме. 

 Кабинети куварства и услуживања опремљени су неопходном опремом. 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: 
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Наставна средства Количина  

Компјутери 35 

лап – топ 13 

Штампач 7 

видео-пројектор 5 

пројекционо платно 2 

фотокопир апарат 1 

Телевизор 1 

Фотоапарат 3 

Камера  1 

Скенер 1 

Клима уређај 5 

 

3.1.3. Објекти за образовно - васпитни рад ван школске зграде 

  

За практичну наставу ван школског објекта користи се  угоститељски објекат Хотел 

„Врујци“, Бања Врујци, Дечји вртић ''Невен'' у Мионици, Кафе ''Кнез'' у Мионици, кухиња 

Основне школе, ресторан Златибор, месара ВМД, хотел Хеба на Дивчибарама и Центар 

дечјих летивалишта на Дивчибарама. 

 

3.2. Кадровски ресурси школе 

3.2.1. Руководство школе 

 
На руководећем месту је директор Катарина Чарапић, професор српског језика и 

књижевности са 20 година радног стажа у области образовно – васпитне делатности. 

Школа нема систематизовано место помоћника директора. 

Послове секретара обавља дипломирани правник, са положеним стручним испитом на 50 

% радног времена, а од школске године 2015/16. школа је добила стручног сарадника 

педагога на 50% радног времена и библиотекара на 50% радног времена. 
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3.2.2. Наставно особље 

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

стручном спремом : 

Наставник Звање Норма 

Слађана Јевремовић професор српског језика и књижевности 19 часова, 100% 

Ивана Стефановић професор енглеског језика 16 часова, 88% 

Јелена Селенић професор француског језика 14 часова, 77% 

Александар Марковић мастер професор технике и информатике 18 часова, 100% 

Дејан Ђурић дипл. инжењер пословне информатике 8 часова, 40% 

Верољуб Бојичић дипломирани историчар 6 часова, 30% 

Александра Јагодић дипломирани биолог 5 часова, 25% 

Драгана Петровић дипломирани инежењер пољопривреде 6 часова, 30% 

Марија Милиновић дипломирани економиста 18 часова, 100% 

Александар Павловић струковни менаџер гастрономије 22 часова,100% 

Денис Обрадовић дипломирани економиста 20 часова,100% 

Александар Петровић дипл. теолог 7 часова, 35% 

Ивана Живковић дипл. економиста 18 часова, 100% 

Славиша Шеврт дипломирани политиколог 2 часа,10% 

Катарина Бељић дипломирани економиста 17 часова, 100% 

Светлана Лазаревић дипломирани географ 7 часова, 35% 

Ђорђе Софронић професор физичког васпитања 14 часова, 70% 

Милена Гођевац дипломирани професор хемије 3 часа, 15% 

Снежана Васић дипломирани психолог 4 часа, 20 % 

Иван Живковић дипломирани правник 2 часа, 10% 

Небојша Пешовић дипломирани менаџер гастрономије 22 часа, 110% 

Милутин Стојановић конобар специјалиста 2ч.+п.н.,40% 

Милош Стојановић конобар специјалиста практ.наст.80% 

Марија Ђокић наставник ликовне културе 3 часа, 15% 
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3.2.3. Ненаставно особље 

 

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

према следећој табели: 

1. Директор 100% 

2. Секретар, 50% радног времена 

3. Педагог, 50% радног времена 

4. Библиотекар, 50% радног времена 

5. Рачуновођа, 50% радног времена 

6. Помоћно особље 250% 

7. Домар  50 % радног времена 

8.  

4. Подаци о ученицима 
 

Школску 2018/19. годину почињемо са 157 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.  

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 петодневне наставне седмице, стручна школа 

је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици. Сваки дан 

у седмици неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута. 

Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у 

четвртак, 31. јануара 2019. године. Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 

2018. године, a завршава се у петак, 28. јуна 2018. године. 

 

Друго полугодиште за ученике I и II разреда, односно I, II и III разреда четворогодишњег 

образовања стручних школа, за које је наставним планом и програмом прописана 

реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за 

сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 10. августа 2018. године. 
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У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст. Јесењи 

распуст почиње у суботу, 10. новембра 2018. године, а завршава се у понедељак, 12. 

новембра 2018. године. Зимски распуст има два дела – први део почиње у уторак, 1. 

јануара 2019. године, а завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у 

петак, 1. фебруара 2019. године, а завршава се у недељу, 17. фебруара 2019. године. 

Пролећни распуст почиње у петак , 26. априла 2019. године, а завршава се у уторак, 30. 

априла 2019. године. За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и 

четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда средњих 

трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у петак, 22. јуна 2019. 

године, а завршава се у петак, 31. августа 2019. године. За ученике четвртог разреда 

гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих 

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

завршава се у петак, 31. августа 2019. године. 

 

 

4.1.1. Ученици по одељењима и профилима: 

 

 

 

 

 

 

 

Први разред 

 

 

 

Подручје рада Образовни 

профил 

Број 

одељења 

Број ученика 

Трговина,угоститељство 

и туризам 

Туристички 

техничар 

 

1 

 

27 

Трговина,угоститељство 

и туризам 

 

Конобар 

 

 

1 

14 

Кувар 

 

13 

 

 

 

 

 

Други  разред 

Подручје рада Образовни 

профил 

Број одељења Број ученика 

Трговина, 

угоститељство и 

туризам 

Туристички 

техничар 

1 26 

Трговина, 

угоститељство и 

туризам 

Конобар  

1 

11 

Кувар 11 
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Трећи  разред 

 

 

Подручје рада Образовни 

профил 

Број одељења Број ученика 

Трговина, 

угоститељство и 

туризам 

 

Туристички 

техничар 

1 21 

Трговина, 

угоститељство и 

туризам 

 

Конобар 

 

1 

6 

Кувар 12 

 

 

 

 

 

 

 

Четврти 

разред 

 

 

Подручје рада Образовни 

профил 

Број одељења Број ученика 

Економија, право, 

администрација 

 

Финансијски 

техничар 

техничар 

1 13 

 

 
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. 
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5. Организација образовно - васпитног рада 

у школској  2018/2019. години 

 
5.1. Општа организација 

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

целокупној делатности школе. 

Редовна настава се обавља у једној смени, у петодневној радној недељи и заступљена је из 

свих предмета. Са редовном наставом почело се 3. 9. 2018. Истог дана ученицима је 

издиктиран распоред часова који је усвојен на Наставничком већу. 

 

 Годишњи фонд часова обавезних и изборних предмета 

Табеларни преглед часова по предметима – недељни и годишњи фонд часова 

 

 

Први разред – образовни профил Туристички техничар  I - 1 

 
Предмет  Недељно  Годишње  

Српски језик и књижевност 3 99 

Енглески језик 2 66 

Француски језик  3 99 

Физичко васпитање 2 66 

Математика 2 66 

Рачунарство и 

информатика 

2 66 

Историја 2 66 

Физика  2 66 

Географија  1 33 

Хемија  2 66 

Биологија  2 66 
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Основи туризма и 

угоститељства 

2 66 

Основи економије 2 66 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање - вежбе 

4 132 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање - блок 

 90 

Професионална пракса  30 

Верска настава 1 33 

 

 

Први разред – образовни профил Кувар/ конобарI – 2 

 

Предмет  Недељно  Годишње  

Српски језик и књижевност 3 102 

Енглески језик 2 68 

Француски језик 2. страни 

језик ( смер конобар ) 

2 68 

Физичко васпитање 2 68 

Математика  2 68 

Рачунарство и 

информатика 

2 68 

Хемија  1 34 

Географија 1 34 

Здравствена култура  2 68 

Основе туризма и 

угоститељства 

2 68 

Куварство ( смер кувар ) – 

вежбе 

12 408 
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Куварство ( смер кувар ) – 

блок 

 60 

Исхрана ( смер кувар ) 2 68 

Професионална  пракса 

(смер кувар) - блок 

 

 30 

Услуживање ( смер 

конобар ) - вежбе 

6 204 

Услуживање ( смер 

конобар ) – практична 

настава 

6 204 

Услуживање ( смер 

конобар ) – блок 

 60 

Професионална пракса  

(смер конобар) - блок  

 30 

Верска настава 1 34 

 

 

Други разред – образовни профил Туристички техничар  II – 1 

 

Предмет  Недељно  Годишње  

Српски језик и књижевност 3 96 

Енглески језик 2 64 

Француски језик 3 96 

Физичко  васпитање 2 64 

Математика  2 64 

Историја 2 64 

Географија 2 64 
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Агенцијско и хотелијерско 

пословање - вежбе 

5 160 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање – практ.настава 

6 192 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање - блок 

 120 

Економика и организација 

туристичких предузећа 

2 64 

Професионална пракса  30 

Исхрана – изборни предмет 2 64 

Верска настава 1 32 

 

Други разред – образовни профил Кувар / конобар  II - 2 

 

Предмет  Недељно  Годишње  

Српски језик и књижевност 2 64 

Енглески језик 2 64 

Француски језик ( смер 

конобар ) 

2 64 

Физичко васпитање 2 64 

Математика  2 64 

Екологија и заштита 

животне средине 

1 32 

Економика туристичких и 

угоститељских предузећа 

1 

 

32 

 

Туристичка географија 1 

 

32 

 

Куварство ( смер кувар ) – 

вежбе 

12 384 
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Куварство ( смер кувар ) – 

практична настава 

6 192 

Куварство ( смер кувар ) – 

блок 

 90 

Професионална  пракса 

(смер кувар ) - блок 

 60 

Познавање животних 

намирница ( смер кувар / 

изборни предмет ) 

2 64 

Услуживање ( смер 

конобар ) - вежбе 

6 192 

Услуживање ( смер 

конобар ) – практична 

настава 

6 192 

Услуживање ( смер 

конобар ) - блок 

 90 

Професионална пракса 

(смер конобар) - блок 

 60 

Исхрана ( смер конобар ) 2 64 

Основе куварства ( смер 

конобар ) 

2 64 

Барско пословање ( смер 

конобар/ изборни предмет ) 

2 64 

Верска настава 1 32 

 

 

 

 

 

 



 

Годишњи план рада за школску 2018/2019.               Средња школа ''Мионица''   
 

 22 
 

Трећи разред – образовни профил Туристички  техничарIII – 1 

 

 

Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и 

књижевност 

3 93 

Енглески језик 2 62 

Француски језик 3 93 

Физичко  васпитање 

 

2 62 

Математика 

 

2 62 

Туристичка географија  

 

2 62 

Психологија у туризму 

 

2 62 

Финансијско пословање 

 

2 62 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству 

2 62 

Историја уметности  

 

3 93 

Агенцијско и 

хотелијерско пословање 

– вежбе 

4 124 

Агенцијско и 

хотелијерско пословање 

– блок 

 120 

Пословна 

кореспонденција – вежбе 

2 62 

Професионална пракса  60 

Верска настава 1 31 
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Трећи разред – образовни профил Кувар/ конобар III – 2 

 

Предмет Недељно  Годишње  

Српски језик и књижевност 2 60 

Француски језик ( смер 

конобар )  

2 60 

Физичко васпитање  2 60 

Математика  1 30 

Историја  2 60 

Социологија са правима 

грађана 

1 30 

Предузетништво ( вежбе ) 2 60 

 Основе услуживања ( смер 

кувар ) 

1 30 

Куварство ( смер кувар ) - 

вежбе 

10 300 

Куварство ( смер кувар ) – 

практична настава 

6 180 

Куварство ( смер кувар ) – 

блок 

 120 

Националне кухиње ( смер 

кувар ) – вежбе 

2 60 

Основе услуживања ( смер 

кувар ) 

1 30 

Свечани пријеми ( смер 

конобар ) - вежбе 

3 90 

Свечани пријеми ( смер 

конобар ) - блок 

 30 

Услиживање ( смер 5 150 
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конобар ) - вежбе 

Услуживање ( смер 

конобар ) – практична 

настава 

6 180 

Услуживање ( смер 

конобар ) - блок 

 90 

Психологија у туризму и 

угоститељству ( смер 

конобар ) 

2 60 

Основе посластичарства 

(смер конобар) 

1 30 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству ( кувар, 

конобар ) – изборни 

предмет 

2 60 

Верска настава 1 30 

 

 

Четврти разред – образовни профил финансијски техничар  

 

Предмет   Недељно  Годишње  

Српски језик и књижевност 3 99 

Енглески језик   3 99 

Физичко васпитање 2 66 

Математика  3 99 

Статистика  2 66 

Право  2 66 

Пословне финансије 2 66 

Јавне финансије 2 66 

Девизно и царинско 3 99 
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пословање 

Банкарско пословање 2 66 

Осигурање 2 66 

Пословна информатика 2 66 

Верска настава 1 33 

 

 

5.2. Подела предмета на наставнике за школску 2018/2019. годину 

 

 

Име и презиме Одељења Број часова Предмет 

Слађана Јевремовић I1, I2, II1, II2, III1, 

III2, IV1 

19 Српски језик 

Ивана Стефановић I1, I2, II1, II2, III1,III2, 

IV1 

14 Енглески језик 

Jeлена Селенић I1, I2,II1, II2, III2, IV1 14 Француски језик 

Иван Живковић III1 2 Право 

 

Александар Марковић I1, I2, II1, II2, III1, 

III2, IV1 

18 Математика 

Физика 

Информатика  

ДејанЂурић  I1, I2,III1 8 Информатика  

Верољуб Бојичић I1, II1, III2 6 Историја 

АлександраЈагодић I1, I2, II2 5 Екологија и заштита 

животне средине 

Здравствена култура 

Биологија 

Драгана Петровић I2, II1, II2 6 Исхрана 

Марија Милиновић I1, I2, III1, III2, IV1 18 Агенцијско и 

хотелијерско пословање, 
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Посебни облици туризма,  

Јавне  финансије, Основи 

туризма и угоститељства, 

Предузетништво 

Снежана Васић III1, III2 4 Психологија 

Александар Павловић II2, III2 22 Куварство, Националне 

кухиње, Основе 

куварства, Познавање 

животних намирница, 

Основе посластичарства, 

Основе услуживања 

Денис Обрадовић I2, II2, III2 20 Услуживање 

Свечани пријеми 

Александар Петровић I1, I2, II1, II2, III1, 

III2, IV1 

7 Веронаука  

Ивана Миловановић I1, III1, IV1 16 Агенцијско и 

хотелијерско пословање, 

Финансијско пословање, 

Пословна 

кореспонденција, Основи 

економије, Статистика 

Ивана Живковић II1, III1, IV1 18 Агенцијско и 

хотелијерско пословање, 

Банкарско пословање, 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству, Девизно и 

цасринско пословање 

 

Славиша Шеврт III2,  I1, I2 2 Социологија, Грађанско 

васпитање 
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Светлана Лазаревић I1, I2, II1, II2,III1 7 Географијa 

Туристичка географија 

Софронић Ђорђе I1, I2, II1, II2, III1, 

III2, IV1 

14 Физичко васпитање 

МиленаГођевац I1, I2 3 Хемија 

Катарина Бељић I1, I2, II1, II2 17 Агенцијско и 

хотелијерско пословање, 

Економика и 

организација предузећа, 

Пословне финансије, 

Осигурање 

Милутин Стојановић III2 2 Барско услуживање 

Практична настава 

Небојша Пешовић I2, III2 22 Куварство 

Милош Стојановић I2, II2,  Практична наставa 
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5.3. Распоред блок и практичне наставе у школској 2018/2019. години  

 

БЛОК НАСТАВА 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ  УК.НЕДЕЉА ДАТУМ ПРОФЕСОР 
I1 Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

3 1. 14-18.1.2019. Ивана 

Миловановић  2. 25-29.3.2019. 

3. 6-10.5.2019. 

I2 кувар/ 

конобар 

Куварство / 

Услуживање 

 

2 1.19-23.11.2018. Милош 

Стојановић  2.  18-22.3.2019. 

II1 Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

 

4 1. 24-28.12.2018. Катарина 

Бељић и Ивана 

Живковић 
2. 4-8.3.2019 

3. 8-12.4.2019. 

4. 13-17.5.2019. 

II2 кувар/ 

конобар 

Куварство / 

Услуживање 

3 

 

 

1. 24-28.9.2018. Милош 

Стојановић и  

 
2. 10-14.12.2018. 

3. 18-22.3.2019. 

III1 Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање  

4 1.5-9.11.2018. Марија 

Милиновић 2.  17-

21.12.2018. 

3.11-15.3.2019. 

4. 3-7.6.2019. 

III2 кувар Куварство 4 1.  8-12.10.2018.  

 

 
2.  26-

30.11.2018. 

3.  1-5.4.2019. 

4.  6-10.5.2019. 

III2 конобар Услуживање 3 1.  8-12.10.2018.  

Милутин 

Стојановић 

 

2.  26-

30.11.2018. 

3.  1-5.4.2019. 
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 Свечани 

пријеми 

1 1.  6-10.5.2019. Милош 

Стојановић 

 

IV1 Банкарско 

пословање 

1 1.  15-19.4.2019. Ивана 

Живковић 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА и ФЕРИЈАЛНА  ПРАКСА 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПОСЛЕДЊИ 

НАСТАВНИ ДАН 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПРАКСА 

I1 14. ЈУН Од 15. 6.  

I2 14. ЈУН Од 15. 6. 

II1 14. ЈУН Од 15. 6. 

II2 7. ЈУН Од 8.6. 

III1 7. ЈУН Од 8.6. 

III2 24. МАЈ / 

IV1 31. МАЈ / 
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5.4. Распоред извођења практичне наставе  

 
 одељење Задужени 

наставник 

Место 

извођења 

праксе у 

школи 

Место 

извођења 

праксе ван 

школе 

Наставник 

који обилази 

децу 

понедељак 2/2 (кувари 

и конобари) 

Милош 

Стојановић, 

Небојша 

Пешовић 

Школска 

продавница, 

кабинети 

куварства и 

услуживања 

Хотел 

Врујци, 

Вртић 

''Невен'', 

ОШ 

''Милан 

Ракић'', 

кафе Кнез 

Милош 

Стојановић, 

Небојша 

Пешовић 

среда 3/2 (кувари 

и конобари) 

Небојша 

Пешовић, 

Милутин 

Стојановић 

Школска 

продавница, 

кабинети 

куварства и 

услуживања 

Хотел 

Врујци, 

Вртић 

''Невен'', 

ОШ 

''Милан 

Ракић'', 

кафе Кнез 

Небојша 

Пешовић, 

Милутин 

Стојановић 

петак 1/2 Милош 

Стојановић 

Школска 

продавница, 

кабинети 

куварства и 

услуживања 

Хотел 

Врујци, 

Вртић 

''Невен'', 

ОШ 

''Милан 

Ракић'', 

кафе Кнез 

Милош 

Стојановић 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Годишњи план рада за школску 2018/2019.               Средња школа ''Мионица''   
 

 31 
 

 
5.5. Динамика образовно – васпитног рада у школској 2018/2019. години  

 

5.5.1.  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. Велики одмор је између другог и 

трећег часа и траје 25 минута. 

 

 

1. час 7:45 – 8:30 

2. час 8:35 – 9:20 

3. час  9:45 – 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Годишњи план рада за школску 2018/2019.               Средња школа ''Мионица''   
 

 32 
 

 
5.5.2. Распоред дежурства 

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

особља. Дежурство наставника траје од 7:30 до 14 часова. 

Списак дежурних наставника 

 

Понедељак  

 

Уторак  Среда  Четвртак  Петак  

Ђорђе Софронић 

 

Верољуб Бојичић 
 

Ивана Живковић 

 
Јелена Селенић 

 

Небојша 

Пешовић 

 

Милутин 

Стојановић 

 

Дејан Ђурић 

 

Денис  

Обрадовић  

Катарина Бељић  

 

Драгана 

Петровић 

 

Александар 

Марковић 

 

Светлана 

Лазаревић 

Ивана 

Миловановић 

 

Милош 

Стојановић 

 

Александар 

Павловић 

 

Милена Гођевац 

Ивана 

Стефановић 

 

Александар 

Петровић 

 

Марија 

Милиновић 

 

Слађана 

Јевремовић 

 

 

Обавезе дежурних наставника: 

 

Два дежурна наставника сваки дан почињу дежурство у 7:30. 

Три дежурна наставника дежурају на малим одморима и великом одмору распоређени у 

ходницима и дворишту школе. 
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Календар значајних активности за школску 2018/19. год. 

 

ред. 

бр. 

АКТИВНОСТИ МЕСЕЦ 

1.   Почетак наставе 3. септембра 

 Састанци стручних већа(планови рада, избор 

            руководилаца, задужења чланова ) 

 Састанци стручних тимова ( за развојно планирање, за 

самовредновање, за заштиту од насиља, за подршку 

ученицима...) 

 Састанци одељенских већа (планови рада већа, планови 

рада наставника, одељењских старешина, планирање 

писмених задатака), 

 Конституисање Ученичког парламента 

 Родитељски састанци  (I  - IV) 

 Седница Наставничког већа (разматрање Годишњег 

извештаја рада школе и Извештаја директора за школску 

2017/18. год. и разматрање Годишњег плана рада за 

школску 2018/19. годину 

 Савет родитеља 

 Блок настава II/2 кувар/ конобар   ( куварство/ 

услуживање) 

 Организација екскурзија 

 Школски одбор 

септембар 

 

2.   Обележавање Дечје недеље 

 Одељенска  већа 

 Планирање писмених задатака за прво полугодиште 

 Разматрање потребе за организовање допунске и додатне 

наставе 

 октобар 
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 Израда распореда допунске и додатне наставе 

 Акција добровољног давања крви 

 Организовање излета 

 Рад школских секција 

 Блок настава I/1 туристички техничар (агенцијско и 

хотелијерско пословање) 

 Блок настава  III/2 кувар ( куварство ) 

 Блок настава  III/2 конобар ( услуживање ) 

 Рад на изради пројеката 

 Организовање посете Сајму књига 

3.   Наставничко веће 

 Стручно усавршавање наставника по распореду 

утврђеним планом стручног усаврашавања 

 Организовање излета 

 Блок настава  I/2  кувар/  конобар (куварство/услуживање) 

  Блок настава  III/2 кувар ( куварство ) 

 Блок настава III/2 конобар ( услуживање ) 

 Блок наставаIII/1 туристички техничар ( агенцијско и 

хотелијерско пословање ) 

 Завршетак I класификационог периода и разматрање 

           постигнутог успеха 

новембар 

4.   Родитељски састанци (I-IV) 

 Наставничко веће  

 Организовање посете позоришту 

 Стручно усавршавање наставника по распореду 

утврђеним планом стручног усаврашавања 

 Организовање посете Сајму науке 

 Одељењска већа на крају првог полугодишта 

 Блок настава III/1 туристички техничар (агенцијско и 

децембар 
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хотелијерско пословање) 

 Блок настава II/1 туристички техничар (агенцијско и 

хотелијерско пословање) 

 Блок настава  II/2 кувар/ конобар (куварство/услуживање) 

 

5.   Обележавање школске славе Светог Саве 

 Седница Наставничког већа 

 Родитељски састанци 

 Стручно усавршавање наставника по распореду 

утврђеним планом стручног усаврашавања 

 Седница Школског одбора 

 Блок настава I/1 туристички техничар (агенцијско и 

хотелијерско пословање) 

јануар  

6.   Планирање писмених задатака за друго полугодиште 

 Припрема за такмичење 

 Организовање посете Сајму туризма 

 Орагнизација Школе скијања 

 Хуманитарна акција добровољног давања крви 

 

фебруар  

7.   Матурски испит припреме (бирање области) 

 Наставничко веће 

 Припрема за такмичење 

 Блок настава I/1 туристички техничар (агенцијско и 

хотелијерско пословање) 

 Блок настава I/2 кувар/ конобар  (куварство/ услуживање) 

 Блок настава II/1 туристички техничар ( агенцијско и 

хотелијерско пословање ) 

 Блок настава II/2 кувар/конобар (куварство / услуживање) 

 Блок настава III/1 туристички техничар (агенцијско и 

март  



 

Годишњи план рада за школску 2018/2019.               Средња школа ''Мионица''   
 

 36 
 

хотелијерско пословање) 

 Организовање промоције средње школе у околним 

основним школама 

 Стручно усавршавање наставника по распореду 

утврђеним планом стручног усаврашавања 

8.   Завршетак III класификационог периода 

 Родитељски састанци 

 Наставничко веће – анализа успеха на III 

класификационом периоду 

 Учешће у међународној манифестацији дечјег 

стваралаштва „Креативна чаролија“ 

 Организовање излета 

 Организовање Дана отворених врата 

 Васкршњи распуст 

 Блок настава за II/1 туристички техничар ( агенцијско и 

хотелијерско пословање ) 

 Блок настава III/2 кувар ( куварство ) 

 Блок настава III/2 конобар ( свечани пријеми ) 

 Блок настава за IV/1 финансијски техничар ( банкарско 

пословање ) 

април 

9.   Матурски испит – утврђивање изборног предмета 

 Наставничко  веће 

 Завршетак наставе IV разреда- одељењско веће 

 Матурско вече 

 Блок настава I/1 туристички техничар (агенцијско и 

хотелијерско пословање) 

 Блок настава за II/1 туристички техничар ( агенцијско и 

хотелијерско пословање ) 

 Блок настава III/2 кувар ( куварство ) 

мај 
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 Блок настава III/2 конобар ( свечани пријеми ) 

 Организовање Кроса РТС 

 Стручно усавршавање наставника по распореду 

утврђеним планом стручног усаврашавања 

 Организација излета 

10.   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 

 Наставничко веће 

 Блок наставaIII/1туристички техничар (агенцијско и 

хотелијерско пословање) 

јун 

11.   Пријем докумената за упис у први разред 

 Формирање одељења првог разреда 

 Писање  извештаја о раду  

 Припреме за наредну школску годину 

 Организација учешћа на општинској манифестацији 

«Мишићеви дани» 

 Организација наградног летовања за ученике са свим 

петицама 

јул   

12.   Седница Наставничког већа 

 Разредни, поправни и матурски испити 

 Одељенска већа 

август  
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 Наставничко веће 

 Одређивање одељенских старешина, руководилаца 

стручних већа  

 

 

 

6. Планирање активности за школску 2018/2019. годину 

 
6.1. Планови руководећих, управних и саветодавних органа школе 

 

 

 

6.1.1. План рада Школског одбора 

 

     

ред. 

бр. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ МЕСЕЦ НОСИОЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

1.  Разматрање и усвајање Извештаја о 

раду школе за школску 

2017/18.годину 

септембар Директор 

2.  Усвајање Годишњег плана  рада 

школе за школску 2018/19.годину 

септембар Директор 

3.  Усвајање извештаја о остваривању 

Плана стручног усавршавања у 

школској 2017/18. 

септембар Директор 

4.  Усвајање извештаја о вредновању и 

самовредновању у школској 

2017/18. 

Септембар Директор 

5.  Усвајање извештаја о реализацији 

Развојног плана школе у школској 

2017/18. 

Септембар  Директор  

6.  Усвајање извештаја о раду 

директора за школску 2017/18. 

Септембар  Директор  

7.  Доношење плана стручног 

усавршавања за школску 2017/18. 

Септембар  Директор  

8.  Давање сагласности на план рада 

директора школе за школску 

2018/19. 

Септембар  Директор  

9.  Усвајање извештаја са матурске новембар вођа екскурзије 
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екскурзије 

10.  Успостављање сарадње са 

приватним фирмама и ангажовање 

средстава за опремање школе 

инвентаром и другим потрeбама 

децембар Директор 

11.  Усвајање плана уписа  у наредну 

школску годину, број одељења и 

смерова 

децембар Директор 

12.  Усвајање финансијског плана за 

2019. Годину 

децембар шеф рачуноводства 

13.  Усвајање завршног рачуна за 

2018.годину 

јануар-

фебруар 

шеф рачуноводства 

14.  Разматрање успеха и дисциплине 

ученика и мера за њихово 

побољшање 

јануар-

фебруар 

 

школски педагог 

15.  Ванредно учење, доношење одлука 

о упису и формирање цена 

јануар-

фебруар 

 

Директор 

16.  Успостављање сарадње са школама 

и институцијама у земљи и 

иностранству 

март-април Директор 

17.  Усвајање извештаја о изведеним 

екскурзијама 

април-мај председник комисије 

18.  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. ) 

19.  Конкурси  септембар-

октобар 

Секретар 
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6.1.2. План рада Савета родитеља 

 

ред. 

бр. 

АКТИВНОСТИ МЕСЕЦ 

20.  1. Конституисање Савета, избор председника, заменика, 

записничара, чланови  школских тимова 

2. Предлагање представника и љеговог заменика за 

општински савет родитеља 

3. Осигурање ученика  

4. Припремљеност школе за почетак наставе(извршени 

радови и радови који предстоје)  

5. Упознавање са Извештајем о раду школе у протеклој 

години  

6. Упознавање са Годишњим планом рада школе 

7. Разматрање релација за екскурзију 

8. Доношење одлуке о ђачком динару 

септембар 

 

21.  1. Учешће родитеља у акцијама школе  

2. Сарадња са школом на уређењу школских просторија и 

школског дворишта 

 октобар 

22.  1. Успех и владање ученика на крају првог 

класификационог периода 

2. Давање сагласности на програм екскурзија и излета 

3. Сарадња са локалном средином 

Децембар 

23.  1. Прослава школске славе-Св.Саве 

2. Присуствовање родитеља значајним прославама школе 

Јануар  

24.  1. Извештај о упеху ученика на крају 1. полугодишта 

2. Успостављање сарадње са другим школама и 

институцијама  

3. Здравствено васпитање,анализа систематских и 

стоматолошких лекарских прегледа,здравствено стање и 

Фебруар  
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развој ученика 

 

25.  1. Учешће у културним,слободним и  другим 

активностима,заштита и      унапређивање здравља и 

животне средине 

2.  Васпитна улога породице,радно васпитање и морални 

развој,слободно време и друштвено васпитање 

3. Непосредно укључивање  родитеља предавањима и 

трибинама на теме везане за малолетничку 

делинквенцију,наркоманију,ХИВ... 

4. Укључивање родитеља у акцију промоције школе – Дан 

отворених врата 

Април 

26.  1. Успех ученика на такмичењима 

2. Учешће у реализацији програма професионалне 

оријентације ученика 

Мај 

27.  1. Извештај са реализованих излета,екскурзија и сл 

2. Извештај о рализацији ГПРШ  

3. Вредновање рада школе  

4. Предлог родитеља за Програм рада Савета родитеља за 

наредну школску годину 

Јун 
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6.1.3. План рада Педагошког колегијума 

 

Педагошки колегијум је педагошко - консултативни орган директора школе. Чине га 

директор, педагог и руководиоци стручних већа. На својим састанцима разматра питања 

која су од значаја за стручнији, квалитетнији, креативнији и ефикаснији рад. 

Педагошки колегијум прати, анализира, еволуира васпитно - образовне активности, даје 

мишљења, предлоге и сугестије за њихово унапређивање, бави се педагошко - кадровским 

питањима као и иновацијама у настави. 

Седнице сазива и њима руководи директор школе. 

У текућој школској години одржаће се шест редовних седница, а ванредне по потреби. 

Време 

реализац

ије 

Планиране  активности Носиоци 

активности 

Евалуација  

септембар 

 

 

Разматрање Годишњег извештаја о раду 

школе 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

 

Разматрање Годишњег плана рада школе Чланови 

педагошког 

колегијума 

 

Усвајање распореда часова Чланови 

педагошког 

колегијума 

 

Усвајање Годишњег плана рада 

педагошког колегијума 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

 

Усвајање плана блок наставе Чланови 

педагошког 

колегијума 

 

Договор око начина и критеријума 

оправдавања изостанака од стране 

одељенских старешина 

Одељенске  

старешине 

Договор око износа Ђачког динара Чланови 

педагошког 

колегијума 

 

новембар 

 

 

Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода и мере за 

побољшање 

педагог  

Анализа социо – економске и педагошке 

структуре ученика првог разреда 

педагог  

Анализа плана стручног усавршавања 

наставника и рад са приправницима 

Педагог, 

координатор 

Тима за 
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стручно 

усавршавање 

Представљање области самовредновања у 

текућој школској години 

Координатор 

Тима за 

самовредновањ

е 

 

Анализа ШРП - а Директор  

јануар 

 

 

Израда плана и програма екскурзија 

ученика за школску 2018/19. 

Одељенске 

старешине 

 

Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта и мере побољшања 

педагог  

Извештај руководиоца стручних већа о 

раду већа за прво полугодиште(планирани 

– одржани часови, друга задужења) 

Председници 

стручних већа 

 

Анализа изостанака и васпитно – 

дисциплинских мера 

Одељенске 

старешине 

 

Извештај о раду свих облика 

ваннаставног рада у школи за прво 

полугодиште 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

 

Усвајање плана такмичења Чланови 

педагошког 

колегијума 

 

април 

 

 

Усвајање матурских тема и области Предметни 

наставници 

 

Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода и мере 

побољшања 

педагог  

Организација припремне наставе за 

полагање матуре 

Предметни 

наставници 

 

Припрема за реализацију матурског 

испита и израда плана 

Предметни 

наставници 

 

јун 

 

 

Израда планова и програма рада већа за 

наредну школску годину 

Председници 

стручних већа 

 

Организација и спровођење матурског и 

разредних испита ученика 3. и 4. 

завршног разреда 

Предметни 

наставници 

 

Анализа реализације стручног 

усавршавања наставника 

Координатор 

Тима за 

стручно 

усавршавање 

 

Извештај о реализацији рада свих већа Директор  

Планови и програми рада секција за 

наредну школску годину и предаја 

извештаја већа и секција 

Предметни 

наставници 

 



 

Годишњи план рада за школску 2018/2019.               Средња школа ''Мионица''   
 

 44 
 

Припреме за упис прве године Директор  

Извештај о самовредновању рада школе у 

текућој и планирање за наредну годину 

Координатор 

Тима за 

самовредновањ

е 

 

август 

 

 

Предлог уџбеника и распореда писмених 

задатака и вежби 

Предметни 

наставници 

 

Подела предмета на наставнике Директор  

Календар послова за наредну школску 

годину 

Директор  

Подела задужења за наредну школску 

годину 

Директор  

Планови рада наставника за наредну 

школску годину 

Предметни 

наставници 

 

Утврђивање 40 – то часовне радне недеље 

и годишње норме часова 

Секретар  

Усвајање распореда часова Чланови 

педагошког 

колегијума 

 

Извештај о реализацији акционог плана Директор 

Усвајање Акционог плана за наредну 

школску годину 

Чланови 

педагошког 

колегијума 
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6.1.4. П лан рада Наставничког већа 

 
План рада Наставничког већа за школску 2018/19. годину 

Предлог плана: Ивана Чолић 

 

Време 

реализације 

Планиране  активности Носиоци 

активности 

Евалуација 

Август Избор председника стручних већа, 

координатора тимова и одељенских 

старешина за школску 2018/19. 

Директор  

Извештај о упису ученика у 1. разред 

школске 2018/19. 

Директор  

Усвајање извештаја о резултатима 

обављених испита у августовском року 

Чланови 

Наставничког већа 

 

Разматрање и усвајање извештаја о 

оствареним резултатима у успеху и 

дисциплини за први и други разред 

смера кувар/конобар након обављене 

феријалне праксе 

Чланови 

Наставничког већа 

 

Расподела предмета између запсолених 

и проценат наставе који имају у СШ 

''Мионица'' 

Директор  

Припрема за израду наставних планова 

рада наставника 

Педагог, чланови 

Наставничког већа 

 

Информације о извођењу додатне и 

допунске наставе 

Чланови 

Наставничког већа 

 

Информације о извођењу изборних 

предмета 

Директор  

Септембар Разматрање Годишњег плана рада 

школе 

Педагог  

Подела задужења и реализација 

активности предвиђених Годишњим 

планом рада школе за 2018/19. годину 

Директор  

Разматрање Годишњег извештаја о 

раду за претходну годину 

Педагог  

Планирање и организација различитих 

облика ваннаставних активности 

ученика 

Директор  

Утврђивање предлога програма 

извођења наставе и екскурзије 

Директор, 

одељенске 

старешине 
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Усвајање распореда часова Директор  

Утврђивање структуре 40 - точасовне 

радне недеље за наставно особље 

Секретар  

Утврђивање материјаних и кадровских 

ресурса школе 

Секретар  

Утврђивање структуре ученика (број, 

путни правци, социјална структура, 

ниво образовања родитеља) 

Одељенске 

старешине 

 

Утврђивање личног плана стручног 

усавршавања и плана професионалног 

развоја на нивоу стручних већа 

Председници 

Стручних већа 

 

Усвајање глобалних планова наставних 

предмета 

Директор  

Октобар Доношење одлуке о организацији 

допунске, додатне и припремне 

наставе 

Директор  

Усвајање распореда блок наставе за I, 

II, III и IV разред 

Директор, чланови 

Одељенског већа 

 

Одређивање ментора за школску 

2018/2019. годину и термина за 

проверу савладаности програма за 

полагање испита за лиценцу 

Директор  

Доношење одлуке о извођењу матурске 

екскурзије 

Директор, 

одељенске 

старешине 

 

Новембар 

 

 

Разматрање и усвајање извештаја о 

оствареним резултатима у успеху и 

дисциплини на крају I 

класификационог периода 

Педагог  

 

Предлагање мера за побољшање 

успеха ученика 

Чланови 

Наставничког већа 

 

Извођење матурске екскурзије Одељенске 

старешине 

 

Информације о републичким 

такмичењима у оквиру Заједнице за 

школску 2018/2019. годину 

Директор  

Децембар 

 

 

Изрицање васпитно – дисциплинских 

мера 

Чланови 

Наставничког већа 

 

Договор и подела задужења за 

организацију прославе школске славе 

Свети Сава 

Директор  

Анализа реализације осталих облика 

образовно – васпитног рада у школи 

Носиоци 

активности 
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Евиденција предавања оперативних 

планова 

Педагог   

Јануар 

 

 

Извештај са прославе школске славе 

Свети Сава 

Директор  

Утврђивање начина полагања 

матурског испита  

Предметни 

наставници 

 

Разматрање и усвајање извештаја о 

оствареним резултатима у успеху и 

дисциплини на крају I полугодишта 

Педагог  

Извештај о остваривању наставног 

плана и програма за I полугодиште 

Педагог  

Изрицање васпитно - дисциплинских 

мера 

Чланови 

Наставничког већа 

 

Анализа реализације осталих облика 

образовно - васпитног рада у школи 

Носиоци 

активности 

 

 

Разматрање и усвајање извештаја о 

оствареним резултатима у раду тимова 

и стручних већа у току I полугодишта 

Координатори 

Тимова и 

председници 

Стручних већа 

 

Разматрање и усвајање извештаја о 

сталном стручном усавршавању 

запослених у оквиру установе у I 

полугодишту 

Координатор Тима 

за стручно 

усавршавање 

 

Припремање календара такмичења 

ученика 

Предметни 

наставници 

 

Март Верификовање списка испитних 

питања за изборне предмете на 

матурском и завршном испиту 

Предметни 

наставници 

 

Утврђивање календара такмичења и 

броја ученика по предметима 

Предметни 

наставници 

 

Припрема за екскурзију и утврђивање 

коначног броја ученика по одељењима 

Одељенске 

старешине 

 

План промоције школе Тим за промоцију 

школе 

 

Предлагање мера за побољшање 

успеха ученика 

Наставничко веће  

Припрема ученика за такмичења Предметни 

наставници 

 

Доношење одлуке о извођењу 

екскурзије за I, II и III годину 

Одељенске 

старешине 

 

Април Анализа успешности и постигнутих 

резултата ученика на такмичењима 

Предметни 

наставници 

 

Разматрање и усвајање извештаја о 

оствареним резултатима у успеху и 

Педагог  
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дисциплини на крају III 

класификационог периода 

Утврђивање плана у вези са 

промоцијом школе 

Директор  

Организовање припремне наставе за 

полагање матурског и завршног испита 

Предметни 

наставници 

 

 
Предлагање мера за побољшање 

успеха ученика 

Чланови 

Наставничког већа 

 

Мај 

 

 

Формирање испитне комисије за 

полагање матурског и завршног испита 

Секретар  

Договор око прославе матурске вечери Чланови 

Наставничког већа 

 

Разматрање и усвајање извештаја о 

сталном стручном усавршавању 

запослених у оквиру установе 

Координатор Тима 

за стручно 

усавршавање 

 

Утврђивање распореда полагања 

разредног, поправног, матурског и 

завршног испита за матуранте 

Предметни 

наставници 

 

Договор око прославе матурске вечери Чланови 

Наставничког већа 

 

Предлагање ученика за избор Ђака 

генерације 

Чланови 

Наставничког већа 

 

Припрема и подела задужења за израду 

Извештаја о раду за текућу школску 

годину и Плана рада за наредну 

школску годину 

Директор, педагог, 

организатор 

наставе 

 

Јун 

 

 

Разматрање и усвајање извештаја о 

оствареним резултатима у успеху и 

дисциплини за III и IV разред на крају 

школске године 

Педагог   

Извештај о остваривању наставног 

плана и програма на крају школске 

године 

Педагог   

Разматрање и усвајање извештаја о 

реализацији екскурзије за I, II и III 

годину 

Одељенске 

старешине  

 

Разматрање и усвајање извештаја о 

реализацији и постигнутим 

резултатима матураната на разредном, 

поправном, матурском и завршном 

испиту 

Предметни 

наставници 

 

Разматрање и усвајање извештаја о 

оствареним резултатима у успеху и 

дисциплини за I, II и III разред на крају 

школске године 

Педагог  



 

Годишњи план рада за школску 2018/2019.               Средња школа ''Мионица''   
 

 49 
 

Извештај о остваривању наставног 

плана и програма на крају школске 

године 

Педгог  

Доношење одлуке о похваљивању и 

награђивању ученика 

Директор  

Избор ђака генерације Комисија за 

одлуку о ђаку 

генерације 

 

Анализа реализације осталих облика 

образовно -  васпитног рада у школи 

Носиоци 

активности 

 

 

Разматрање и усвајање извештаја о 

оствареним резултатима у раду Тимова 

и Стручних већа на крају школске 

године 

Координатори 

Тимова и 

председници 

Стручних већа 

 

Разматрање извештаја о активностима 

везаним за промоцију школе 

Координатор Тима 

за промоцију 

 

Разматрање и усвајање захтева за 

набавку опреме и наставних средстава 

Директор  

Избор кандидата за израду распореда 

часова 

Директор  

Утврђивање рока припремне наставе за 

ученике упућене на полагање 

поправних и разредног испита 

Директор  

Август Организација и спровођење разредног, 

поправног и матурског испита у 

августовском испитном року 

Предметни 

наставници 

 

Избор председника стручних већа, 

координатора тимова и одељенских 

старешина 

Директор  

Извештај о упису ученика у I разред Директор   

Усвајање извештаја о резултату 

обављеног испита у августовском року 

Чланови 

Наставничког већа 

 

Припрема за израду наставних планова 

рада наставника(глобалних и 

оперативних) 

Педагог  

 
Информације о извођењу изборних 

предмета 

Директор  
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6.1.5. План рада одељенског већа 

 

Предлагач плана: Ивана Чолић 

Делокруг рада: усклађује рад свих наставника и стручних сарадника који изводе наставу у 

одељењу, остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које 

постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године. 

Циљеви: одељенско веће има значајне задатке који се односе на наставнике и ученике 

једног одељења. Задаци одељенског већа су планирање васпитних зафатака, координација 

рада наставника у циљу постизања јединствених ставова и праћење реализације 

планираних васпитних зафатака. Одељенско веће прати и анализира проблеме који се 

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

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

различите активности. 

 

 

Време 

реализациј

е 

Планиране 

активности 

Носиоци 

активности 

Циљна 

група (са 

ким се ради) 

Критеријуми 

успешности за 

план 

Евалуатор  

Септембар Усвајање Плана 

рада одељенског 

већа 

Одељенске 

старешине 

Наставници, 

ученици, 

родитељи 

Усвојен је план 

рада 

директор 

Организовање 

образовно – 

васпитног рада у 

одељењу 

Одељенске 

старешине 

ученици Ученици су 

упознати са 

начином рада 

О. 

Старешин

а 

Прорада кућног 

реда 

О. 

Старешине  

Ученици, 

родитељи 

Ученицима је 

представљен 

кућни ред 

Директор 

Утврђивање 

распореда 

писмених и 

контролних 

вежби, блок 

наставе 

Наставници  ученици Ученици су 

упознати са 

распоредом 

Педагог 

Укључивање 

ученика у рад 

секција и других 

Наставници  ученици Ученици су 

упознати са 

постојећим 

Директор 
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ваннаставних 

активности 

секцијама у 

школи 

Октобар  Идентификовањ

е ученика за 

допунску и 

додатну наставу 

Наставници  Ученици  Идентификован

и су ученици 

којима је 

потребна 

допунска/ 

додатна настава 

 

Праћење 

оцењивања и 

постигнућа 

ученика 

наставници ученици  Директор 

Праћење 

реализације 

наставе 

Одељенске 

старешине 

 Настава је 

реализована у 

складу са 

распоредом 

директор 

Новембар  Анализа успеха 

и дисциплине на 

крају првог 

тромесечја  

Директор, 

наставници, 

одељенске 

старешине 

Ученици, 

родитељи 

Родитељи су 

упознати са 

успехом 

ученика 

Директор 

Изостанци и 

васпитно – 

дисциплинске 

мере 

Наставници

, одељенске 

старешине 

ученици Изречене су 

одређене 

васпитно – 

дисциплинске 

мере 

Директор  

Реализација 

фонда часова 

наставе 

Одељенске 

старешине 

Наставници  Часови су 

успешно 

реализовани 

Директор  

Мере за 

побољшање 

успеха 

Наставници  Ученици  Ученици су 

упознати са 

начинима 

побољшања 

успеха 

Директор  

Јануар  Анализа успеха 

и дисциплине на 

крају првог 

полугодишта 

Одељенске 

старешине, 

директор 

Ученици, 

родитељи 

Одређене су 

васпитне мере 

за ученике који 

имају више 

изостанака 

 

Реализација 

образовно – 

васпитног рада у 

првом 

полугодишту 

Предметни 

наставници 

Ученици  Дискутовано је 

о реализацији 

рада у првом 

полугодишту 

Директор  

Органозовање 

родитељског 

Одељенске 

старешине 

Родитељи  Родитељи су 

упознати са 

Директор  
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састанка успехом 

ученика 

Анализа рада и 

резултата: 

допунске 

наставе, секција 

и других 

активности 

Наставници

, директор, 

педагог 

Ученици  Анализиран је 

рад свих 

ваннаставних 

активности 

директор 

Фебруар  Анализа 

ефикасности 

предузетих мера 

за побољшање 

успеха и 

владања 

Наставници  Ученици  Дискутовано је 

о мерама које су 

преузете за 

побољшање 

успеха ученика 

Директор  

Реализација 

наставног плана  

Наставници  Одељенско 

веће 

Анализирана је 

реализација 

наставвног 

плана 

директор 

Април  Анализа успеха 

и дисциплине 

након 3. 

тромесечја  

Одељенско 

веће 

наставници Анализиран је 

успех након 3. 

тромесечја  

директор 

Изостанци и 

васпитно – 

дисциплинске 

мере 

Одељенско 

веће 

наставници  Директор, 

педагог 

Организовање 

родитељског 

састанка 

Одељенске 

старешине 

родитељи Организован је 

родитељски 

састанак 

Директор 

Мај  Анализа успеха 

и дисциплине на 

крају године (за 

4. разред)  

Наставници

, директор, 

педагог 

Одељенско 

веће 

Наставници су 

упознати са 

успехом 

ученика 

Директор 

Организовање 

поправних и 

матурских 

испита 

наставници Ученици  Организовани 

су поправни и 

матурски 

испити 

Директор 

Анализа 

сарадње 

одељенског 

старешине са 

наставницима 

директор Одељенско 

веће 

Дискутовано је 

о сарадњи 

старешина и 

предметних 

наставника 

Директор 

Реализација 

плана посета, 

излета 

наставници Наставничк

о веће 

Излети су 

реализовани 

директор 
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Јун Припреме за 

завршетак 

школске године 

(сређивање 

педагошке 

документације) 

Наставници

, одељенске 

старешине, 

педагог 

ученици Прикупљена је 

потребна 

документација 

директор 

Анализа успеха 

и дисциплине на 

крају 2. 

полугодишта; 

предлози за 

похваљивање, 

награђивање и 

кажњавање 

ученика  

Наставници

, одељенске 

старешине, 

директор 

Одељенско 

веће 

Одржана је 

седница на којој 

је дискутовано о 

текућој 

проблематици 

Директор  

Анализа 

укупног 

образовно – 

васпитног 

процеса у току 

школске године 

Директор  Одељенско 

веће 

Анализиран је 

образовно – 

васпитни рад 

Директор 

Организовање 

родитељског 

састанка и 

додела 

сведочанства 

Одељенске 

старешине 

Родитељи, 

ученици 

Органозован је 

састнак и 

ученицима су 

уручена 

сведочанства 

директор 

Август  Утвђивање 

резултата 

разредних и 

поправних 

испита 

Наставници

, директор 

ученици Ученици су 

упознати са 

резултатима 

испита 

директор 

Утврђивање 

појединачног и 

општег успеха 

одељења на 

крају школске 

године 

Одељенске 

старешине 

Одељенско 

веће 

Веће је упознато 

са успехом 

сваког одељења 

директор 
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6.2. Планови рада стручних већа 

 
6.2.1. План рада стручног већа наставника српског, енглеског и 

француског језика 

 

Предлагач плана: Стручно веће језика 

Одговорно лице: председник стручног већа Слађана Јевремовић (професор српског језика) 

Остали чланови Већа: Ивана Стефановић, професор енглеског језика, Јелена Селеноћ, 

професор француског језика 

 

Циљеви: Унапређивање методике рада у настави српског, енглеског и француског језика, 

иновације у раду, корелација са другим предметима, координација рада свих чланова 

Већа, реализација допунске, додатне и припремне наставе, стручно усавршавање 

наставника, предлози мера за побољшање успеха у настави српског, енглеског и 

француског језика, затим подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и 

читања, као и културе дијалога, унапређивање знања о сопственој култури и културама 

других народа и развијање трајног интереса код ученика за нова сазнања. 

 

Садржај рада 

 

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоци 

активност

и 

 

Критеријуми 

успешности 

за план 

 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију 

плана 
Време 

реализаци

је 

 

Области 

рада 

 

 

август  

 

 
 

 

Стручно 

веће језика 

Конституисање 

Стручног већа,  

усвајање плана 

и програма 

Стручног већа 

за школску 

2018/2019.годи

ну, подела 

задужења 

члановима већа 

 

Стручно 

веће језика 

Извештај са 

састанка 

Стручног 

већа, план и 

програм 

Стручног већа 

Чланови 

Стручног већа 

језика 

 

септембар 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Планови рада – 

глобални и 

оперативни, 

лични план 

професионално

г развоја, план 

професионално

г развоја на 

Стручно 

веће језика 

План 

одржавања  

писмених 

задатака 

(окачен на 

огласној 

табли); 

предати 

Чланови 

стручног већа 

језика 
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нивоу Стручног 

већа, план рада 

допунске 

наставе, план 

рада додатне 

наставе, 

распоред 

писмених 

задатака 

 

планови 

поменутих 

активности; 

извештај са 

састанка 

Стручног већа 

Стручно 

веће језика 

 

 

Стручно 

усавршавање 

Стручно 

веће језика 

Присуство на 

семинару и 

добијање 

уверења 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

Српски 

језик и 

књижевно

ст 

 

 

  План рада 

секције, план 

рада такмичења 

рецитатора 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Резултати 

такмичења, 

радови 

секције, 

драмска 

представа.... 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

Енглески и 

француски 

језик 

Планирање 

контролних 

вежби из 

енглеског и 

француског 

језика 

Ивана 

Стефанови

ћ и Ратко 

Алексић 

План 

одржавања 

контролних 

задатака 

(окачен на 

огласној табли 

); резултати 

контролних 

задатака 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Планирање 

писмених 

задатака из 

српског, 

енглеског и 

француског 

језика 

Стручно 

веће језика 

План 

одржавања 

писмених 

задатака 

(окачен на 

огласној 

табли); 

резултати 

писмених 

задатака 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

Стручно 

веће језика 

 

Предавање 

оперативних 

планова 

 

Стручно 

веће језика 

Предати 

оперативни 

планови 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 Реализација  Слађана Садржај рада Чланови 
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Српски 

језик и 

књижевно

ст 

 

 

 

рада драмске, 

рецитаторске и 

литерарне 

секције 

Јевремови

ћ 

у дневницима 

предвиђеним 

за то, број 

ангажованих 

ученика 

стручног већа 

језика 

 Стручно 

веће језика 

 

 

Стручно 

усавршавање 

Стручно 

веће језика 

Присуство на 

семинару и 

добијање 

уверења 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески и 

француски 

језик 

 

 

Планирање 

контролних 

вежби из 

енглеског и 

француског 

језика 

Ивана 

Стефанови

ћ и Ратко 

Алексић 

План 

одржавања 

контролних 

вежби (окачен 

на огласној 

табли); 

резултати 

контролних 

вежби 

Чланови 

стручног већа 

језика 

Стручно 

веће језика 

 

 

Стручно 

усавршавање 

Стручно 

веће језика 

Присуство на 

семинару и 

добијање 

уверења 

Чланови 

стручног већа 

језика 

Стручно 

веће језика 

Реализација 

књижевне 

вечери  

 

Стручно 

веће језика 

Извештај са 

књижевне 

вечери, 

фотографије 

Чланови 

стручног већа 

језика 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

Реализација 

допунске и 

додатне наставе 

Стручно 

веће језика 

Број ученика 

који су 

учествовали, 

резултати 

провере 

постигнућа 

ученика 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

Српски 

језик и 

књижевно

ст 

 

 

 

Реализација 

рада драмске, 

рецитаторске и 

литерарне 

секције 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Број 

ангажованих 

ученика, 

представе, 

приредбе.... 

Чланови 

стручног већа 

језика 

Стручно 

веће језика 

Предавање 

оперативних 

Стручно 

веће језика 

Предати 

оперативни 

Чланови 

стручног већа 
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планова планови језика 

 

Стручно 

веће језика 

 

Анализа успеха 

ученика на 

крају I 

класификацион

ог периода и 

утврђивање 

мера за његово 

побољшање 

Стручно 

веће језика 

 

Извештај са 

састанка Већа 

(анализиран 

успех, 

предложене 

мере за 

побољшање 

успеха  

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 
Српски 

језик и 

књижевно

ст 

Припрема за 

такмичење 

рецитатора 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Број 

присутних 

ученика, 

садржај рада у 

дневницима 

предвиђеним 

за то 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

децембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Планирање 

писмених 

задатака из 

српског, 

енглеског и 

француског 

језика 

 

Стручно 

веће језика 

План 

одржавања 

писмених 

задатака 

(окачен на 

огласној 

табли); 

резултати 

писмених 

задатака 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Предавање 

оперативних 

планова 

Стручно 

веће језика 

Предати 

оперативни 

планови 

Чланови 

стручног већа 

језика 

Стручно 

веће језика 

 

Реализација 

угледног часа 

Стручно 

веће језика 

Извештај са 

часа 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Реализација 

допунске и 

додатне наставе 

из српско, 

енглеског и 

француског 

језика 

Стручно 

веће језика 

Број ученика 

који похађа 

допунску и 

додатну 

наставу, 

резултати 

провере 

постигнућа 

ученика, 

радови... 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 Припрема Дана Слађана Приредба, Чланови 
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Српски 

језик и 

књижевно

ст 

 

Светог Саве Јевремови

ћ 

број 

ангажованих 

ученика 

стручног већа 

језика 

Српски и 

енглески 

језик 

Припрема 

организације 

Светосавског 

литерарног 

конкурса 

Слађана 

Јевремови

ћ и Ивана 

Стефанови

ћ 

Предати 

радови, 

осмишљене 

теме и плакат 

за конкурс... 

Чланови 

стручног већа 

језика 

Српски 

језик и 

књижевно

ст 

Припрема за 

такмичење 

рецитатора 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Број 

ангажованих 

ученика, 

садржај рада у 

дневницима 

предвиђеним 

за то 

Чланови 

стручног већа 

 

јануар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески и 

француски 

језик 

 

Планирање 

контролних 

вежби из 

енглеског и 

француског 

језика 

Ивана 

Стефанови

ћ и Ратко 

Алексић 

План 

одржавања 

контролних 

вежби (окачен 

на огласној 

табли), 

резултати 

контролних 

вежби 

Чланови 

стручног већа 

језика 

  Стручно 

веће језика 

 

 

 

Реализација 

допунске и 

додатне наставе 

 

Стручно 

веће језика 

Број 

присутних 

ученика, 

резултати 

провере 

постигнућа 

ученика 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

Српски 

језик и 

књижевно

ст 

 

Школско 

такмичење 

рецитатора 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Број 

присутних 

ученика, 

садржај рада у 

дневницима 

предвиђеним 

за то 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 
Српски и 

енглески 

језик 

Реализација 

приредбе за 

Савиндан и 

Светосавски 

Слађана 

Јевремови

ћ и Ивана 

Стефанови

Приредба, 

фотографије, 

извештај о 

реализацији 

Чланови 

стручног већа 

језика 
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конкурс ћ 

 

Стручно 

веће језика 

Стручно 

усавршавање 

Стручно 

веће језика 

Присуство на 

семинару и 

добијање 

уверења 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 
Стручно 

веће језика 

Предавање 

оперативних 

планова 

Стручно 

веће језика 

Предати 

оперативни 

планови 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Анализа успеха 

ученика на 

крају I 

полугодишта и 

утврђивање 

мера за његово 

побољшање 

Стручно 

веће језика 

 

Извештај са 

састанка Већа  

(анализиран 

успех, 

предложене 

мере за 

побољшање) 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

фебруар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески и 

француски 

језик 

 

Планирање 

контролних 

вежби из 

енглеског и 

француског 

језика 

Ивана 

Стефанови

ћ и Ратко 

Алексић 

План 

одржавања 

контролних 

вежби (окачен 

на огласној 

табли), 

резултати 

контролних 

вежби 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

Стручно 

веће језика 

 

Реализација 

допунске и 

додатне наставе 

из српског, 

енглеског и 

француског 

језика 

Стручно 

веће језика 

Број ученика 

који похађа 

допунску и 

додатну 

наставу, 

резултати 

провере 

постигнућа 

ученика 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

Српски 

језик и 

књижевно

ст 

 

Припрема за 

општинско  

такмичење 

рецитатора 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Број 

присутних 

ученика, 

резултати 

такмичења 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

Српски 

језик и 

књижевно

ст 

Реализација 

рада драмске, 

рецитаторске и 

литерарне 

секције 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Број 

ангажованих 

ученика, 

садржај рада у 

дневницима 

предвиђеним 

Чланови 

стручног већа 

језика 
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за то 

 

 
Стручно 

веће језика 

Предавање 

оперативних 

планова 

Стручно 

веће језика 

Предати 

оперативни 

планови 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 Стручно 

веће језика 

Стручно 

усавршавање 

Стручно 

веће језика 

Присуство на 

семинару и 

добијање 

уверења 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 Српски 

језик и 

књижевно

ст  

Републички 

зимски семинар 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Присуство на 

семинару и 

добијање 

уверења 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

Планирање 

писмених 

задатака из 

српског, 

енглеског и 

француског 

језика 

Стручно 

веће језика 

План 

одржавања 

писмених 

задатака 

(окачен на 

огласној 

табли), 

резултати 

писмених 

задатака 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Реализација 

допунске и 

додатне наставе 

из српског, 

енглеског и 

француског 

језика 

Стручно 

веће језика 

Број 

присутних 

ученика, 

резултати 

провере 

постигнућа 

ученика 

Чланови 

стручног већа 

језика 

Српски 

језик и 

књижевно

ст 

 

 

Реализација 

рада драмске, 

рецитаторске и 

литерарне 

секције 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Број 

ангажованих 

ученика, 

садржај рада у 

дневницима 

предвиђеним 

за то 

Чланови 

стручног већа 

језика 

Стручно 

веће језика 

 

Реализација 

угледног часа 

Стручно 

веће језика 

Извештај са 

часа 

Чланови 

стручног већа 

језика 

Српски 

језик и 

књижевно

ст 

Припрема за 

окружно 

такмичење 

рецитатора 

Слађана 

Јевремови

ћ 

 

Број 

присутних 

ученика, 

резултати 

Чланови 

стручног већа 

језика 
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такмичења 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Прављење и 

постављање 

паноа о 

језицима 

 

Стручно 

веће језика 

Изложени 

пано 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

Стручно 

веће језика 

 

Стручно 

усавршавање 

Стручно 

веће језика 

Присуство на 

семинару и 

добијање 

уверења 

Чланови 

стручног већа 

језика 

Стручно 

веће језика 

Предавање 

оперативних 

планова 

Стручно 

веће језика 

Предати 

оперативни 

планови 

 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 

април 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески и 

француски 

језик 

 

Планирање 

контролних 

вежби из 

енглеског и 

француског 

језика 

 

 

Ивана 

Стефанови

ћ и Ратко 

Алексић 

План 

одржавања 

контролних 

вежби (окачен 

на огласној 

табли), 

резултати 

контролних 

вежби 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Стручно 

усавршавање 

Стручно 

веће језика 

 

Присуство на 

семинару и 

добијање 

уверења 

Чланови 

стручног већа 

језика 

Стручно 

веће језика 

 

 

Реализација 

допунске и 

додатне наставе 

из српског, 

енглеског и 

француског 

језика 

Стручно 

веће  

језика 

Број ученика 

који похађа 

додатну и 

допунску 

наставу, 

резултати 

провере 

постигнућа 

ученика 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

Српски 

језик и 

Реализација 

рада драмске, 

рецитаторске и 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Број 

ангажованих 

ученика, 

Чланови 

стручног већа 

језика 
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књижевно

ст 

 

литерарне 

секције 

садржај рада у 

дневницима 

предвиђеним 

за то 

Српски 

језик и 

књижевно

ст 

 

 

Реализација 

припремне 

наставе за 

полагање 

матурског 

испита из 

српског језика 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Број 

присутних 

ученика, 

садржај рада у 

дневнику 

предвиђеном 

за то 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 
Српски 

језик и 

књижевно

ст 

Припрема за 

такмичење 

рецитатора 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Број 

присутних 

ученика, 

учешће на 

такмичењу 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 
Српски 

језик и 

књижевно

ст 

Прављење и 

израда паноа на 

тему – 

Доситејеви 

априлски дани 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Изложени 

пано 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 
Стручно 

веће језика 

Предавање 

оперативних 

планова 

Стручно 

веће језика 

Претати 

оперативни 

планови 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

Анализа успеха 

ученика на 

крају III 

класификацион

ог периода и 

утврђивање 

мера за његово 

побољшање 

Стручно 

веће језика 

 

Извештај са 

састанка Већа 

(анализиран 

успех, 

предложене 

мере за 

побољшање) 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски 

језик и 

књижевно

ст 

 

 

Реализација 

рада драмске и 

литерарне 

секције 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Број 

ангажованих 

ученика, 

садржај рада у 

дневнику 

предвиђеном 

за то 

Чланови 

стручног већа 

језика 

Српаки 

језик и 

књижевно

ст 

Припрема за 

такмичење 

рецитатора 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Број 

присутних 

ученика, 

учешће на 

Чланови 

стручног већа 

језика 
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такмичењу и 

резултати 

такмичења 

 

Стручно 

веће језика 

 

Реализација 

допунске и 

додатне наставе 

из српског, 

енглеског и 

француског 

језика 

 

 

Стручно 

веће језика 

Број 

присутних 

ученика, 

резултати 

провере 

постигнућа 

ученика 

Чланови 

стручног већа 

језика 

Стручно 

веће језика 

 

 

Стручно 

усавршавање 

Стручно 

веће језика 

Присуство на 

семинару и 

добијање 

уверења 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 

Српски 

језик и 

књижевно

ст 

Реализација 

припремне 

наставе за 

полагање 

матурског 

испита из 

српског језика 

 

 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Број 

присутних 

ученика, 

садржај рада у 

дневнику 

предвиђеном 

за то 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 
Стручно 

веће језика 

Предавање 

оперативних 

планова 

Стручно 

веће језика 

Предати 

оперативни 

планови 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 

јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Планирање 

писмених 

задатака из 

српског, 

енглеског и 

француског 

језика 

 

 

Стручно 

веће  

       језика 

 

План 

одржавања 

писмених 

задатака 

(окачен на 

огласној 

табли), 

резултати 

писменог 

задатка 

Члановистручн

ог већа језика 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Стручно 

усавршавање 

Стручно 

веће језика 

Присуство на 

семинару и 

добијање 

уверења 

Чланови 

стручног већа 

језика 
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Српски 

језик и 

књижевно

ст 

 

Реализација 

рада драмске и 

литерарне 

секције 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Позоришна 

представа, 

фотографије, 

извештај, број 

ангажованих 

ученика 

Чланови 

стручног већа 

језика 

Српски 

језик и 

књижевно

ст  

 

 

Реализација 

матурског 

испита из 

српског језика 

Слађана 

Јевремови

ћ 

Број 

присутних 

ученика, 

резултати 

матурског 

испита 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

Стручно 

веће језика 

Реализација 

допунске 

наставе из 

српског, 

енглеског и 

француског 

језика 

Стручно 

веће језика 

Број 

присутних 

ученика, 

резултати 

провере 

постигнућа 

ученика 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

Анализа успеха 

ученика на 

крају II 

полугодишта 

Стручно 

веће језика 

 

Извештај са 

састанка Већа 

(анализиран 

успех ) 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

веће језика 

 

 

 

 

Конституисање 

Стручног  

већа, 

сачињавање 

годишњег 

плана рада за 

2019/2020. 

годину, подела 

задужења 

члановима већа 

 

 

Стручно 

веће  

       језика 

 

 

 

Извештај са 

састанка Већа 

Чланови 

стручног већа 

језика 

     

 

Стручно 

веће језика 

 

 

План 

професионално

г развоја у 

установи и ван 

установе за 

2019/2020. 

Годину 

Стручно 

веће језика 

 

Лични план 

стручног 

усавршавања, 

план 

професионалн

ог развоја на 

нивоу Већа 

Чланови 

стручног већа 

језика 
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Стручно 

веће језика 

Утврђивање 

плана и 

програма Већа 

за школску 

2019/2020.годи

ну 

 

Стручно 

веће  

       језика 

План и 

програм Већа, 

извештај са 

састанка Већа 

Чланови 

стручног већа 

језика 

 
 
 

6.2.2. План рада стручног већа наставника друштвених наука 

 

Предлагач плана: Стручно веће наставника друштвених наука 

 

Одговорно лице: Верољуб Бојичић, професор историје 

 

Остали чланови Већа:Светлана Лазаревић, Иван Живковић, Славиша Шеврт 

 

Делокруг рада: планирање и реализација наставних и ваннаставних активности, стручног 

усавршавања, учешћа ученика на такмишењима, анализа постигнућа ученика 

 

Циљеви: реализација наставног плана и програма, стручно усавршавање наставника у 

установи и ван установе, п'рипрема обележавања датума за школу и друштвену заједницу 

 

 

Садржај рада 

 

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоци 

активно

сти 

 

Циљна 

група 

(са киме 

се ради) 

 

 

Критеријуми 

успешности за 

план 

 

Особа 

или тим 

који 

врши 

евалуац

ију 

плана 

Време 

реализац

ије 

 

Области 

рада 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

Конституиса

ње Стручног 

већа за 

текућу 

школску 

годину 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 

  

Планира

ње рада 

Стручног 

Усвајање 

плана рада 

Стручног 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

Реализација 

плана 

Директо

р, 

педагог 
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већа 

 

 

већа чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Планира

ње 

наставе 

Избор 

уџбеника и 

временско и 

садржајно 

усклађивање 

програма 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Реализација 

плана 

Директо

р, 

педагог 

Планира

ње 

наставе 

 

 

Израда 

годишњих 

планова рада 

за сваки 

предмет 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Реализација 

планова 

Директо

р, 

педагог 

Планира

ње 

наставе 

 

 

 

Израда 

месечних 

планова за 

сваки 

предмет 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Реализација 

планова 

Директо

р, 

педагог 

Планира

ње 

стручног 

усавршав

ања у 

установи 

и ван 

установе 

Доношење 

плана 

стручног 

усавршавања 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Реализација 

плана 

Директо

р, 

педагог 
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октобар 

 

Планира

ње 

додатног, 

допунско

г и 

припремн

ог рада са 

ученицим

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доношење 

плана 

додатне, 

допунске и 

припремне 

наставе 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Број одржаних 

часова 

Директо

р, 

педагог 

новемба

р 

Евалуациј

а наставе 

и учења 

Анализа 

успеха 

ученика по 

предметима 

на крају 

класификаци

оних периода 

и мере за 

побољшање 

успеха 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Постигнућа 

ученика 

Директо

р, 

педагог 

Евалуациј

а наставе 

и учења 

Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске 

наставе 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Проценат 

побољшања 

успеха ученика, 

проценат 

остварености 

плана, 

резултати 

провере 

постигнућа 

ученика (тест 

након додатног 

или допунског 

рада) 

Директо

р, 

педагог 
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децемба

р 

Реализац

ија 

ваннастав

них 

активност

и 

Припрема 

програма 

прославе 

значајних 

датума за 

школу и 

друштвену 

заједницу 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Приредбе, 

изложбе 

Директо

р, 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јануар 

Евалуациј

а 

реализаци

је 

наставног 

плана и 

програма 

Анализа 

реализације 

наставних 

програма и 

планова и 

осталих 

облика 

образовно-

васпитног 

рада 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Број одржаних 

часова 

Директо

р, 

педагог 

Евалуациј

а наставе 

и учења 

Анализа 

успеха 

ученика по 

предметима 

на крају 

класификаци

оних периода 

и мере за 

побољшање 

успеха 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Постигнућа 

ученика 

Директо

р, 

педагог 

Евалуациј

а наставе 

и учења 

Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске 

наставе 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Проценат 

побољшања 

успеха ученика, 

проценат 

остварености 

плана, 

резултати 

провере 

постигнућа 

ученика (тест 

након додатног 

или допунског 

рада 

Директо

р, 

педагог 

Евалуациј

а учешћа 

у 

програми

Извештаји 

професора 

који су 

присуствовал

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

Број 

реализованих 

угледних/оглед

них часова, 

Директо

р, 

педагог 
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ма 

стручног 

усавршав

ања 

и 

програмима 

стручног 

усавршавања 

педагог, 

директор 

примена 

иновација у 

настави, број 

организованих 

предавања/ради

оница 

Упознава

ње органа 

руковође

ња школе 

и 

наставнич

ког већа 

са радом 

Стручног 

већа 

Извештај о 

раду 

Стручног 

већа 

Руководи

лац Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 

Број седница, 

усвојених 

одлука, анализа, 

планова, 

закључака и 

препорука, 

спроведених 

мера 

Директо

р, 

педагог 

Такмичењ

е ученика 

Припремање 

календара 

такмичења 

ученика и 

обезбеђивањ

е услова за 

њихово 

припремање 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Учешће на 

такмичењима 

Директо

р 

Реализац

ија 

ваннастав

них 

активност

и 

Припрема 

програма 

прославе 

значајних 

датума за 

школу и 

друштвену 

заједницу 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Приредбе, 

изложбе 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 

фебруар Такмичењ

е ученика 

Школско 

такмичење 

ученика 

Чланови 

Већа 

Ученици Учешће и успех 

на такмичењима 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 

март Такмичењ

е ученика 

Општинско 

такмичење 

ученика 

Чланови 

Већа 

Ученици Учешће и успех 

на такмичењима 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 

 



 

Годишњи план рада за школску 2018/2019.               Средња школа ''Мионица''   
 

 70 
 

 

 

 

 

април 

Евалуациј

а наставе 

и учења 

Анализа 

успеха 

ученика по 

предметима 

на крају 

класификаци

оних периода 

и мере за 

побољшање 

успеха 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Постигнућа 

ученика 

Директо

р, 

педагог 

 

Евалуациј

а наставе 

и учења 

Анализа 

реализације 

додатне, 

допунске и 

припремне 

наставе 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор

, 

ученици 

Проценат 

побољшања 

успеха ученика, 

проценат 

остварености 

плана, 

резултати 

провере 

постигнућа 

ученика (тест 

након додатног 

или допунског 

рада) 

Директо

р, 

педагог 

Такмичењ

е ученика 

Окружно 

такмичење 

ученика 

Чланови 

Већа 

Ученици Учешће и успех 

на такмичењима 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 

 

 

 

мај 

Такмичењ

е ученика 

Републичко 

такмичење 

ученика 

Чланови 

Већа 

Ученици Учешће и успех 

на такмичењима 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 

Такмичењ

е ученика 

Анализа 

успеха 

ученика на 

такмичењим

а 

Чланови 

Већа 

Ученици Учешће и успех 

на такмичењима 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 

Евалуациј

а наставе 

и учења 

Анализа 

успеха 

ученика по 

предметима 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

Постигнућа 

ученика 

Директо

р, 

педагог 
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на крају 

класификаци

оних периода  

педагог, 

директор 

Евалуациј

а наставе 

и учења 

Анализа 

реализације 

додатне, 

допунске и 

припремне 

наставе 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 

Проценат 

побољшања 

успеха ученика, 

проценат 

остварености 

плана, 

резултати 

провере 

постигнућа 

ученика (тест 

након додатног 

или допунског 

рада) 

Директо

р, 

педагог 

Евалуациј

а 

реализаци

је 

наставног 

плана и 

програма 

Анализа 

реализације 

наставних 

програма и 

планова и 

осталих 

облика 

образовно-

васпитног 

рада 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 

Број одржаних 

часова 

Директо

р, 

педагог 

Евалуациј

а учешћа 

у 

програми

ма 

стручног 

усавршав

ања 

Извештаји 

професора 

који су 

присуствовал

и 

програмима 

стручног 

усавршавања 

Чланови 

Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 

Број 

реализованих 

угледних/оглед

них часова, 

примена 

иновација у 

настави, број 

организованих 

предавања/ради

оница 

Директо

р, 

педагог 

Упознава

ње органа 

руковође

ња школе 

и 

наставнич

ког већа 

са радом 

Стручног 

Извештај о 

раду 

Стручног 

већа 

Руководи

лац Већа 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 

Број седница, 

усвојених 

одлука, анализа, 

планова, 

закључака и 

препорука, 

спроведених 

мера 

Одељењс

ко веће, 

наставни

чко веће, 

педагог, 

директор 
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већа 

 
 

6.2.3. План рада стручног већа природних наука 

 

Предлагач плана: стручно веће природних наука 

 

Одговорно лице: председник стручног већа – Александар Марковић, професор математике 

и физике 

 

Остали чланови Већа: Александра Јагодић, професор биологије, екологије и заштите 

животне средине, Милена Гођевац, професор хемије 

 

Сарадници у реализацији плана: Црвени крст ''Мионица'', Дом здравља ''Мионица'' 

 

Делокруг рада: математика, физика, хемија, биологија 

 

Циљеви: 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, физике, хемије, биологије, 

екологије са заштитом животне средине и здравствене културе 

 

 

 

 

Садржај рада 

 

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоци 

активнос

ти 

 

Циљна 

група 

(са 

киме се 

ради) 

 

 

Критерију

ми 

успешност

и за план 

 

Особа 

или тим 

који 

врши 

евалуац

ију 

плана 

Време 

реализац

ије 

 

Области рада 

 

 

август  

 

 стручно веће 

природних 

наука 

Конституиса

ње стручног 

већа, 

сачињавање 

годишњег 

плана рада за 

2018/2019. 

годину, 

подела 

стручно 

веће 

природни

х наука 

стручно 

веће 

природ

них 

наука 

одржан 

састанак, 

конституис

ано веће, 

подељена 

задужења, 

изабран 

председник

, написан 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 
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задужења 

члановима 

већа 

 

план 

 

септемба

р 

 

 

 

 

 

 

математика 

 

 

Планирање 

контролних 

вежби из 

математике 

 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

контролни

х вежби 

окачен на 

огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

предметим

а 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

математика 

 

 

Реализација 

допунске 

наставе из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

Већина 

ученика са 

негативним 

оценама 

редовно 

похађа 

допунску 

наставу 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

хемија 

Обележавањ

е 16.09.-Дана 

заштите 

озонског 

омотача  

Милена 

Гођевац 

учениц

и 

Обележено 

уз активно 

учешће 

ученика 

првог 

разреда 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика 

 

 

Планирање 

писмених 

задатака из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

писмених 

задатака 

окачен на 

огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

предметим

а 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

биологија/екол

огија-заштита 

биодиверзитета 

Обележавањ

е 4.октобра-

дана заштите 

Александ

ра 

Јагодић 

учениц

и 

ученици 

првог 

разреда 

чланови 

стручног 

већа 
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животиња активно 

учествују у 

обележава

њу, 

написан 

извештај, 

фотографиј

е 

природн

их наука 

 

математика 

 

 

 

Реализација 

допунске 

наставе из 

математике 

 

Александ

ар 

Марковић учениц

и 

Већина 

ученика са 

негативним 

оценама 

редовно 

похађа 

допунску 

наставу 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

физика 

Планирање 

контролних 

вежби из 

физике 

 

 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

контролни

х вежби 

окачен на 

огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

предметим

а 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

новемба

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика 

 

 

Планирање 

контролних 

вежби из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

контролни

х вежби 

окачен на 

огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

предметим

а 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

математика 

 

 

 

Реализација 

допунске 

наставе из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

Већина 

ученика са 

негативним 

оценама 

редовно 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 
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похађа 

допунску 

наставу 

билогија-

превенција 

болести 

зависности 

 

 

Обележавањ

е месеца 

борбе против 

болести 

зависности 

Александ

ра 

Јагодић 

учениц

и 

одржана 

трибина на 

којој је 

присуствов

ало 

најмање 50 

% ученика 

по 

одељењу 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

физика 

Планирање 

контролних 

вежби из 

физике 

 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

контролни

х вежби 

окачен на 

огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

предметим

а 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

 

стручно веће 

природних 

наука 

 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају I 

класификаци

оног периода 

и 

утврђивање 

мера за 

његово 

побољшање 

стручно 

веће 

природни

х наука 

 

стручно 

веће 

природ

них 

наука 

одржан 

састанак, 

анализиран 

успех, 

предложен

е мере за 

побољшањ

е 

 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

децемба

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика 

 

 

Планирање 

писмених 

задатака из 

математике 

 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

писмених 

задатака 

окачен на 

огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 
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предметим

а 

 

математика 

 

 

Реализација 

допунске 

наставе из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

Већина 

ученика са 

негативним 

оценама 

редовно 

похађа 

допунску 

наставу 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

билогија-

очување 

репродуктивно

г здравља 

 

 

Обележавањ

е светског 

дана борбе 

против ХИВ 

- а 

Александ

ра 

Јагодић 

учениц

и 

одржана 

трибина на 

којој је 

присуствов

ало 

најмање 50 

% ученика 

по 

одељењу 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

хемија 

 

Посета 

Фестивалу 

науке 

Милена 

Гођевац 

учениц

и 

15 

ученика 

посетило 

Фестивал 

што је 

документо

вано 

фотографиј

ама 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

јануар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика 

 

Планирање 

контролних 

вежби из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

контролни

х вежби 

окачен на 

огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 
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предметим

а 

математика 

 

 

 

Реализација 

допунске 

наставе из 

математике 

 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

Већина 

ученика са 

негативним 

оценама 

редовно 

похађа 

допунску 

наставу 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

математика 

 

Реализација 

додатне  

наставе из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

2 - 3 

ученика 

долазе на 

припрему 

за 

пријемни 

испит из 

математике 

 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

биологија-

екологија 

 

 

Предавање 

на тему 

развоја 

еколошке 

свести и 

одговорног 

односа према 

природи 

Александ

ра 

Јагодић 

учениц

и 

одржана 

трибина за 

већину 

ученика 

првог 

разреда 

 

 

 

 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

стручно веће 

природних 

наука 

 

 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају I 

полугодишта 

и 

утврђивање 

мера за 

његово 

побољшање 

стручно 

веће 

природни

х наука 

 

стручно 

веће 

природ

них 

наука 

одржан 

састанак, 

анализиран 

успех, 

предложен

е мере за 

побољшањ

е 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 
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фебруар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика 

 

Планирање 

контролних 

вежби из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

контролни

х вежби 

окачен на 

огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

предметим

а 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

математика 

 

Реализација 

допунске 

наставе из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

Већина 

ученика са 

негативним 

оценама 

редовно 

похађа 

допунску 

наставу 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

математика 

 

Реализација 

додатне 

наставе из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

2 - 3 

ученика 

долазе на 

припрему 

за 

пријемни 

испит из 

математике 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

физика 

Планирање 

контролних 

вежби из 

физике 

 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

контролни

х вежби 

окачен на 

огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

предметим

а 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

март 

 

 

 

 

математика 

 

Планирање 

писмених 

задатака из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

писмених 

задатака 

окачен на 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 
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огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

предметим

а 

 

математика 

 

 

Реализација 

допунске 

наставе из 

математике 

 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

Већина 

ученика са 

негативним 

оценама 

редовно 

похађа 

допунску 

наставу 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

математика 

 

Реализација 

додатне 

наставе из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

2 - 3 

ученика 

долазе на 

припрему 

за 

пријемни 

испит из 

математике 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

хемија 

Отворене 

лабораторије

-посета 

Хемијском 

факултету у 

Београду 

Милена 

Гођевац 

учениц

и 

реализован

а посета на 

коју је 

ишло  15 

ученика   

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

хемија 
Обележавањ

е Дана вода 

Милена 

Гођевац 

учениц

и 

Обележено 

уз активно 

учешће 

ученика 

првог 

разреда 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

физика 

Планирање 

контролних 

вежби из 

физике 

 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

контролни

х вежби 

окачен на 

огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 
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предметим

а 

 

април 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика 

 

Планирање 

контролних 

вежби из 

математике 

 

 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

контролни

х вежби 

окачен на 

огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

предметим

а 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

математика 

 

Реализација 

допунске 

наставе из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

Већина 

ученика са 

негативним 

оценама 

редовно 

похађа 

допунску 

наставу 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

математика 

 

Реализација 

додатне 

наставе из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

2 - 3 

ученика 

долазе на 

припрему 

за 

пријемни 

испит из 

математике 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

математика 

 

 

Реализација 

припремне 

наставе за 

полагање 

матурског 

испита из 

математике 

 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

30 % 

ученика 

полаже 

математик

у као 

изборни 

предмет 

 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 



 

Годишњи план рада за школску 2018/2019.               Средња школа ''Мионица''   
 

 81 
 

 

 

стручно веће 

природних 

наука 

 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају III 

класификаци

оног периода 

и 

утврђивање 

мера за 

његово 

побољшање 

стручно 

веће 

природни

х наука 

 

стручно 

веће 

природ

них 

наука 

одржан 

састанак, 

анализиран 

успех, 

предложен

е мере за 

побољшањ

е 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика 

 

 

Планирање 

контролних 

вежби из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

контролни

х вежби 

окачен на 

огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

предметим

а 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

математика 

 

Реализација 

допунске 

наставе из 

математике 

 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

Већина 

ученика са 

негативним 

оценама 

редовно 

похађа 

допунску 

наставу 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

математика 

 

 

Реализација 

додатне 

наставе из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

2 - 3 

ученика 

долазе на 

припрему 

за 

пријемни 

испит из 

математике 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

 

математика 

Реализација 

припремне 

наставе за 

полагање 

матурског 

испита из 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

30 % 

ученика 

полаже 

математик

у као 

изборни 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 
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математике 

 

предмет 

 

јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика 

 

 

Планирање 

писмених 

задатака из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

писмених 

задатака 

окачен на 

огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

предметим

а 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

математика 

 

Реализација 

допунске 

наставе из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

Већина 

ученика са 

негативним 

оценама 

редовно 

похађа 

допунску 

наставу 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

математика 

 

 

Реализација 

припремне 

наставе за 

полагање 

матурског 

испита из 

математике 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

30 % 

ученика 

полаже 

математик

у као 

изборни 

предмет 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

физика 

Планирање 

контролних 

вежби из 

физике 

 

Александ

ар 

Марковић 

учениц

и 

план 

одржавања 

контролни

х вежби 

окачен на 

огласној 

табли; није 

дошло до 

преклапањ

а са другим 

предметим

а 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 
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стручно веће 

природних 

наука 

 

 

Анализа 

успеха 

ученика на 

крају II 

полугодишта 

стручно 

веће 

природни

х наука 

 

стручно 

веће 

природ

них 

наука 

одржан 

састанак, 

анализиран 

успех 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стручно веће 

природних 

наука 

 

 

Конституиса

ње стручног 

већа, 

сачињавање 

годишњег 

плана рада за 

2019/2020. 

годину, 

подела 

задужења 

члановима 

већа 

стручно 

веће 

природни

х наука 

 

стручно 

веће 

природ

них 

наука 

одржан 

састанак, 

конституис

ано веће, 

подељена 

задужења, 

изабран 

председник

, написан 

план 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

стручно веће 

природних 

наука 

 

 

План 

професионал

ног развоја у 

установи и 

ван установе 

за 2019/2020. 

годину 

стручно 

веће 

природни

х наука 

 

стручно 

веће 

природ

них 

наука 

направљен

и лични 

планови за 

усавршава

ње као и 

планови 

усаврашава

ња на 

нивоу 

стручног 

већа 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

стручно веће 

природних 

наука 

 

Реализација 

припремне 

наставе за 

полагање 

поправног 

испита  

стручно 

веће 

природни

х наука 

 

учениц

и 

Сви 

ученици са 

негативним 

оценама 

долазе на 

припремну 

наставу 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

током 

школске 

2018/201

9 године 

 

 

стручно веће 

природних 

наука 

 

 

Стручно 

усавршавање 

стручно 

веће 

природни

х наука 

стручно 

веће 

природ

них 

наука 

присуство 

на 

семинарим

а и 

добијање 

уверења 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 
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стручно веће 

природних 

наука 

 

Посета 

истраживачк

ој станици 

Петница 

стручно 

веће 

природни

х наука 

 

учениц

и 

реализован

а посета на 

коју је 

ишло  15 

ученика    

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

 

стручно веће 

природних 

наука 

 

Посета 

заштићеном 

природном 

добру  

стручно 

веће 

природни

х наука 

 

учениц

и 

реализован

а посета на 

коју је 

ишло  15 

ученика    

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 

стручно веће 

природних 

наука 

 

Реализација 

осталих 

облика 

образовно-

васпитног 

рада 

Александ

ра 

Јагодић, 

Милена 

Гођевац 

(према 

задужењи

ма) 

учениц

и 

Већина 

ученика са 

редовно 

похађа 

остале 

облике 

образовно-

васпитног 

рада; 

евиденција 

у дневнику 

за остале 

облике 

чланови 

стручног 

већа 

природн

их наука 
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6.2.4. План стручног већа економских наука 

Предлагач плана:Наставник_Марија Милиновић   

Остали чланови тима/већа: Ивана Миловановић, Катарина Бељић, Ивана Живковић 

 

Садржај рада 

 

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоци 

активност

и 

 

Циљн

а 

група 

(са 

киме 

се 

ради) 

 

 

Критеријум

и 

успешности 

за план 

 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуациј

у плана 

Време 

реализациј

е 

 

Област

и рада 

 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

 

Израда 

годишњих 

планова по 

предметима  

 

чланови    

 

 

 

Информисање  

избору и 

набавци 

уџбеника и 

иновацијама у 

настави из 

економске групе 

предмета 

 

чланови    

 

 

 

Подела 

задужења 

члановима 

стручног већа и 

избор 

председника 

чланови    

 Доношење плана 

за стручна 

усавршавања 

чланови    
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Израда плана за 

допунску 

наставу  

Обележавање 

Светског дана 

туризма у 

школи. 

чланови    

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

 

Организовање 

допунске 

наставе 

чланови    

 

 

 

Проналажење 

мотивационих 

поступака за 

постизање 

бољих 

образовних и 

васпитних 

постигнућа 

ученика 

чланови    

 

 

 

Сарадња са 

другим 

стручним 

већима, 

органима школе 

и надзорима 

чланови    

 

 

 

 

новембар 

 

 

 

 

Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

класификационо

г периода 

чланови    

 

 

 

Откривање 

узрока неуспеха 

ученика путем 

анкете и 

дискусије 

чланови    

 

 

 

 

 

Одржавање 

допунске 

наставе 

 

чланови    
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децембар 

 

 

 

 

Усклађивање 

критеријума 

оцењивања и 

ученичких знања 

и способности 

 

чланови    

 

 

 

 

Припрема 

школских 

такмичења 

 

чланови    

 

 

 

 

јануар 

 

 

 

 

 

Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

полугодишта по 

предметима из 

економске групе 

 

чланови    

 

 

 

Утврђивање 

мера за 

побољшање 

успеха и 

квалитета знања 

ученика 

 

 

чланови    

 

 

 

Критички осврт 

на рад већа и 

предлагање мера 

за његово 

побољшање 

 

 

чланови    
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фебруар 

 

 

Израда плана 

школских 

такмичења 

Чланови 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

наставника, 

информисање и 

покретање 

иницијатриве за 

посету 

семинарима 

 

 

чланови    

 

 

 

Одржавање блок 

наставе 

чланови    

 

 

 

Посета сајму 

туризма 

чланови    

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Одржавање блок 

наставе 

 

чланови    

 

 

 

Одржавање допунске 

наставе 

чланови    

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха 

ученика на крају 

чланови    
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април 

трећег 

класификационог 

периода 

 

 

 

 

 

Анализа успеха 

ученика на 

практичној настави 

чланови    

мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагање мера за 

постизање боље 

мотивације ученика 

 

чланови    

 

 

 

Одржавање блок 

наставе,  

Планирање стручних 

посета за туристичке 

и финансијске 

техничаре. 

чланови    

 

 

 

Одржавање 

припремне наставе за 

матуранте 

чланови    

 

јун 

 

 

 

Анализа успеха 

ученика из економске 

групе предмета 

 

 

 

чланови    
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6.2.5. План рада стручног већа наставника исхране, куварства, 

услуживања и практичне наставе 

 

Координатор: Денис Обрадовић, професор услуживања 

 

Чланови већа: Небојша Пешовић, професор куварства; Драгана Петровић, професор 

исхране; Александар Павловић, професор куварства; Драган Радосављевић, наставник 

практичне наставе; Милутин Стојановић, наставник практичне наставе; Милош 

Стојановић, наставник практичне наставе 

 

Циљ  Активност  Носиоци 

активности 

Време реализације 

Ускладити план за 

текућу школску 

годину 

Израда глобалних 

планова за 

школску 2018/19. 

Сви чланови 

Већа 

Септембар 2018. 

Усклађивање 

планова допунске 

наставе 

Сви чланови Септембар 2018. 

Ускладити 

одржавање часова 

допунске наставе 

Израда распореда 

допунске наставе 

Сви чланови Септембар 2018. 

Ускладити рад са 

ванредним 

ученицима 

Израда испитних 

комисија и 

распоред термина 

за консултације 

Сви чланови Септембар 2018 

Ускладити 

школско и 

републичко 

такмичење из 

куварства са 

практичном 

наснаставом 

Планирање, 

организација и 

одржавање 

такмичења у 

школи, састављање 

задатака, 

дежурство, 

бодовање 

Александар 

Павловић, 

Небојша 

Пешовић 

Фебруар, март 

Непосредан рад са 

ученицима на 

припреми за 

републичко 

такмичење 

Професори 

задужени за 

припрему 

ученика 

Фебруар, март 

Анализа успеха на 

класификацијама 

Анализа успеха, 

предлог мера за 

побољшање 

Педагог, 

директор, 

чланови Већа 

На клаификационим 

периодима 

Развијање 

међусобне 

сарадње 

Израда заједничких 

припрема за 

часове, замена 

Чланови Већа У току године 
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наставника у 

оквиру Већа 

часова 

Организација 

заједничке наставе 

и посета часовима 

Чланови Већа У току године 

Ускладити 

критеријуме 

оцењивања 

Усклађивање и 

израда критеријума 

оцењивања 

Чланови Већа У току године 

Дорада постојећих 

и израда нових 

картица са 

испитним 

питањима за 

поправне, разредне 

и ванредне испите 

Сви чланови Септембар, октобар.  

Реализација 

стручне посете 

Планирање, 

организација, 

одлазак у ... 

Професори 

практилне 

наставе 

Новембар и 

децембар  

Стручно 

усавршавање 

наставника 

У оквиру установе Сви чалнови У току године 

У раду 

акредитованих 

семинара 

Сви чланови У току године 

Набавка нових 

наставних 

средстава 

Евидентирати 

постојећа средства 

Сви чланови Почетком 

септембра 

Набавити нова 

средства 

Сви чланови, 

директор 

Током године 
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6.2.6. План рада стручног већа наставника верске наставе и физичког 

васпитања 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Конституисање 

стручног већа 

Чланови стручног 

већа 

септембар  

Сачињавање 

годишњег плана рада 

стручног већа 

Чланови стручног 

већа 

септембар  

Подела задужења 

члановима стручног 

већа 

Чланови стручног 

већа 

септембар . 

Посета манастирима 

и црквама 

Душко Перић током школске 

године 

 

Организација 

турнира у стоном 

тенису 

Ђорђе Софронић 13.3.2019.  

Организација 

турнира у одбојци и 

фудбалу 

Ђорђе Софронић 10.10.2018.  

Организација школе 

скијања 

Ђорђе Софронић,  Јануар Није одржана због 

недовољног броја 

ученика 

Корелација физичког 

васпитања са 

предметом куварство 

Ђорђе Софронић, 

Александар 

Павловић 

26.3.2019.  

Организација кроса Ђорђе Софронић 7.5.2019.  

 

АКТИВНОСТИ НИВО 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Обука запослених зу 

образовању за 

примену нових 

програмских 

садржаја из предмета 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

Републички  

 

23.9.2018.  

Усавршавање 

компетенција 

наставника за 

Републички  

 

15-16.12.2018.  
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савремено праћење и 

вредновање 

постигнућа 

ученика(463) 

Организација и 

реализација 

интегративне наставе 

у амбијенталним 

учионицама 

Републички  

 

24.3.2019. . 

Примена иоп-а у 

настави физичког 

васпитања (823) 

Републички  

 

Током школске 

године 

Због недовољне 

заинтересованости 

семинар није одржан 

Превенција 

неправилног држања 

тела кроз иновације у 

настави физичког 

васпитања (832) 

Републички Током школске 

године 

Због недовољне 

заинтересованости 

семинар није одржан 

 

 

6.3. План рада одељенских старешина и одељенске заједнице 

 
6.3.1. Одељенски старешина 

Функције одељењског старешине 

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

школе  одељенског старешину као руководиоца одељења. Као индивидуални стручни 

орган, одељенски 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. 

Суштина педагошке функције одељенског 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 одељенског старешине остварује се 

планирањем и програмирањем, руковођењем и радом са одељењским већем, 

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

У раду са ученицима одељенски старешина: 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=823&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=823&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=823&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=832&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=832&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=832&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=832&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=832&godina=2014/2015
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- 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 одељенског 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 одељенски 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 

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 2018/19. години: 

I/1 –Ивана Миловановић 
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I/2–  Ивана Стефановић 

II/1 –Катарина Бељић 

II/2– Александар Павловић 

III/1- Марија Милиновић 

III/2 –Небојша Пешовић 

IV/1–Слађана Јевремовић 

 

 

 

6.3.1. Одељенска заједница 

 
Одељенску заједницу ученика чине сви ученици једног одељења. Она је 

основни радни  колектив ученика. 

Ученичке одељенске 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 одељенској 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 одељенске заједнице су: 

- доношење програма и правила рада одељенске заједнице; 

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

слободних активности 

- организовање радних активности и акција којима одељенска 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; 
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- организовање разноврсног друштвено-забавног, културног и рекреативног живота 

одељења. 

 

 

 

6.4. Планови рада тимова 

 
6.4.1. Тим за школско развојно планирање 

 

Координатор: Ивана Миловановић – професор економске групе предмета 

 

Чланови: Валентина Вукојичић – Стефановић- педагог; Катарина Чарапић – директор; 

Марија Милиновић – професор економске групе предмета; Дејан Ђурић- професор 

информатике; Драгана Илић – представник Савета родитеља; Јасмина Павловић – 

представник локалне самоуправе; Лазар Живановић – представник Парламента 

 

 

Задаци 

 

Активности 

 

Носиоци 

активности 

(одговорне особе) 

 

Временска динамика 

 

 

 

Организовање 

састанака тима 

 

 

Заказивање термина, 

припрема материјала, 

сарадња са 

директорком и 

члановима педагошко 

– психолошкеслужбе 

 

 

 

Ивана 

Миловановић 

 

Редовни састанци су на 

почетку и крају школске 

године, затим на крају 

сваког класификационог 

периода (најмање 6 

састанака) 

 

 

Праћење 

реализације 

развојног 

плана у 

текућој 

школској 

години 

 

Истраживање 

мишљења чланова 

Тима о оствареним и 

неоствареним 

елементима и 

слабостима Школског 

развојног плана 

 

 

Сваки члан тима 

добија својдео 

посла 

 

У недељи после 

завршетка 

класификационогпериода 

(новембар, јануар, април 

и јул текуће школске 

године) 
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Истраживање 

мишљења ученика, 

родитеља и локалне 

заједнице о 

оствареним и 

неоствареним 

елементима и 

слабостима Школског 

развојног плана 

 

Катарина Чарапић 

ДејанЂурић 

Марија Милиновић 

Драгана Илић 

Jaсмина Павловић 

Лазар Живановић 

Ивана 

Миловановић 

 

На крају полугодишта и 

на крају школске године 

 
 

Истраживање 

усклађености 

ШРП-а са 

потребама 

ученика,  

 
 
 
 
 

родитеља и 

локалне 

заједнице 

 

 

Планирање 

истраживања ( писање 

нацрта испитивања: 

увод, метод, технике 

прикупљања података) 

 

 

 

Педагог школе 

Ивана 

Миловановић 

Марија Милиновић 

ДејанЂурић 

Лазар Живановић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Децембар (акт. 1 и 2), 

јануар (акт. 3), фебруар 

(акт. 3 и 4) наставне 

2017/2018. године 

Обезбеђивање 

материјала 

(умножавање и 

расподела 

инструмената) 

 
 
ДејанЂурић 

Драгана Илић 

Испитивање ученика, 

родитеља и локалне 

заједнице (задавање 

инструмената 

испитаницима) 

 

Педагог школе 

Марија Милиновић 

ДејанЂурић 

Драгана Илић 

Анализа података и 

интерпретација 

резултата (писање 

обраде резултата и 

закључака) 

 

Педагог школе 

МаријаМилиновић 

 

Вођење 

евиденције о 

радутима 

 

ВОЂЕЊЕ 

ЗАПИСНИКА О 

РАДУ ТИМА 

 

Марија Милиновић 

 

После сваког састанка 

Тима 

 И
зв

еш
т
а
в

а
њ

е 

Писање извештаја о спроведеним 

испитивањима са Акционим 

планом унапређења рада школе 

 

Ивана 

Миловановић 

 

На крају школске године, 

август 
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Подношење извештаја 

Директору, Школском одбору, 

Савету родитеља, Наставничком 

већу, Ученичком парламенту, 

педагошком колегијуму. 

Извештавање стручних већа 

 

 

ДејанЂурић 

 

 

Од јула до октобра 2019. 

године 

 
 

 

6.4.2. Тим за самовредновање рада школе 

1.  

Координатор: Катарина Бељић, професор економске групе предмета 

Чланови тима: Верољуб Бојичић – професор историје; Ивана Стефановић – професор 

енглеског језика; Валентина Вкојичић – Стефановић – педагог; Слободанка Живановић – 

представник родитеља; Лазар Живановић – представник Парламента; Јасмина Павловић – 

представник локалне заједнице; Катарина Чарапић - директор 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Формирање тима, избор координатора Руководство 

школе,директор 

Август 2018. Записник са 

састанка тима, 

решење директора 

Успостављање договора о области 

самовредновања и одговорностима 

чланова тима 

Координатор 

тима, 

руководство 

Август 2018. Записник са 

састанака тима 

Анализа извештаја самовредновања за 
предходни циклус, одлука о области 

која ће се вредновати током школске 

године 

Координатор 
тима, 

руководство 

Август 2018. Записник са 
састанака тима, 

Упознавање свих интересних група о 

новом циклусу самовредновања и 

изабраној области 

Руководство 

школе, педагог 

Август, 

септембар 

2018. 

Записник са 

седница Школског 

одбора, Савета 

родитеља, 
Наставничког већа 

Израда плана самовредновања за 

школску 2018/2019.год. 

Тим за 

самовредновање 

Август 2018. Годишњи план 

рада, извештај 
самовредновања 

Организација и реализација активности 

предвиђених годишњим планом 

самовредновања 

Тим за 

самовредновање 

Током године Извештај 

самовредновања 

Прикупљање и обрада података и 

доказа, дефинисање закључака 

Тим за 

самовредновање 

Током године Евиденција тима, 

извештај 

самовредновања 

Дефинисање снага и слабости у 
изабраној области 

Тим за 
самовредновање 

Мај 2019. Евиденција тима, 
извештај 
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Израда и допуна извештаја о 

самовредновању 

Тим за 

самовредновање 

Јануар2019, 

јун 2019. 

Извештај о 

самовредновању 

Предлог мера за побољшање квалитета 

рада установе- нацрт плана 

Тим за 

самовредновање 

Јун 2019. План унапређивања 

рада установе 

 

 

ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНИ 

 

АКТИВНОСТИ Начин: НОСИОЦИ НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

ВРЕМЕ 

Идентификација и 

утврђивање 

приоритетних 

области за 
побољшње 

квалитета рада 

установе 

Анализом 

извештаја 

самовредновања 

предходног 

циклуса 

Тим за 

самовредновање, 

руководство 

Евиденција 

тима 

Август 

Испитивање 

остварености 

стандарда у 

области: 

ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА  

Анкета  

Интервју 

Увид у 

педагошку 

докемнатцију 

Руководство, тим 

за 

самовредновање, 

педагог, 

психолог 

Резултати 

анкете 

Септембар- 

март 

СВОТ анализа  Анализа 

резултата 

анкете и 

извештаја пп 

службе 

Тим за 

самовредновање 

Евиденција 

тима 

Март,април 

Процена 

остварености 

стандарда 

Резлтати свот 

анализе 

Тим за 

самовредновање 

Евиденција 

тима 

Мај 

Постављање 
циљева и 

утврђивање 

активности које 
треба предузети 

како би дошло до 

побољшања 

На основу 

извештаја 

самовредновања 

Тим за 

самовредновање 

Евиденција 

тима 

Јун 

Постављање 
циљева, 

прекретница и 

критеријума који 
ће бити 

коришћени 

приликом процеса 
побољшања 

На основу 

извештаја 

самовредновања 

Тим за 

самовредновање 

Евиденција 

тима 

Јун 
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6.4.3. Тим за развој школског програма 

 

Координатор: Ивана Пауновић – Чолић, библиотекар 

 

Чланови: Верољуб Бојичић – професор историје; Ивана Живковић – професор 

економске групе предмета; Весна Срећковић – секретар; Катарина Чарапић – 

директор 

 

 

 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Конституисање Тима 

за праћење и развој 

школског програма 

август Директор 

Чланови тима 

Формиран Тим 

2. Усвајање Акционог 

плана за школску 2018/ 

2019. годину 

август Чланови тима Евиденција о раду 

Тима за праћење и 

развој школског 

програма 

3. Подела задужења 

члановима тима 

септембар Директор 

Чланови тима 

Евиденција о раду 

тима 

4. Одређивање 

могућности за 

унапређење школског 

програма 

септембар Тим за праћење и 

развој школског 

програма, 

чланови  стручних 

актива за развојно 

планирање и 

самовредновање 

Састанци са тимом 

за развојно 

планирање и 

тимом за 

самовредновање, 

евиденција о раду 

тима 

5. Праћење измена и 

допуна наставног 

плана и програма 

током године Директор, 

секретар 

Законска и 

подзаконска акта 

6. Имплементација 

елемената годишњих и 

месечних планова 

наставног рада у 

индивидуалне планове 

рада наставника 

током године Чланови тима, 

наставно особље 

Годишњи и 

месечни  планови 

рада наставника 

7. Праћење реализације 

школског програма - 

посете часовима 

октобар -  

децембар 

 

март - мај 

 

Директор, педагог Евиденција о раду 

директора 

Евиденција о раду 

педагога 
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8. Праћење реализације 

школског програме – 

праћење напредовања 

и постигнућа ученика 

новембар  

 јануар 

април 

јун 

 

Тим за праћење и 

развој школског 

програма, за 

развојно 

планирање и за 

самовредновање и 

тим за инклузивно 

образовање 

Евиденција о раду 

актива 

9. Реализација школског 

програма – рад 

стручних већа 

 

 

 

новембар 

јануар 

април 

јун 

Чланови Тима 

Руководиоци већа 

Евиденција о раду 

тима 

Записници са 

састанака 

стручних већа 

10. Реорганизација 

циљева, исхода, 

садржаја, активности, 

метода у циљу 

унапређења школског 

програма 

 

 

По потреби у 

току године 

Тим  за праћење и 

развој школског 

програма, развојно 

планирање и 

самовредновање 

Састанци са тимом 

за развојно 

планирање и 

тимом за 

самовредновање, 

евиденција о раду 

тима 

11. Евалуација рада Тима 

за праћење и развој 

школског програма  

 

јануар 

јун 

Тим Евиденција о раду 

тима 

12. Израда полугодишњег 

и годишњег извештаја 

о раду Тимаза праћење 

и развој школског 

програма 

фебруар 

јун 

Тим  Евиденција о раду 

тима 
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6.4.4. Тим задужен за предузимање активности у кризним ситуацијама 

 
Тим за интервенције у кризним ситуацијама чине: 

1. Директор школе – Катарина Чарапић, Руководилац тима 

2. Секретар школе – Особа задужена за информисање, Весна Срећковић 

3. Ивана Пауновић - Чолић - библиотекар 

 

 Руководилац тима особа за информисање Психосоцијална  помоћ 

Носиоци Директор Секретар Наставник 

Корисници 

интервенције 

ученици, запослени ученици, запослени, 

родитељи, медији, Савет 

родитеља, Школски одбор,  

ученици, родитељии, 

запослени 

Задаци планирање, 

организација, 

праћење и 

евалуација након 

кризног догађаја 

прикупља информације, 

проверава, селекционише и 

дистрибуира информације  

процењује и прати 

психолошко стањ и потребе 

чланова институције. 

Процењује потребу  

ангажовања мобилног тима 

Временска 

динамика 

одмах по сазнавању проверених 

информација 

интервенција током кризне 

ситуације 
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6.4.5. Тим за промоцију школе 

 

Предлагач плана:  Тим за промоцију школе 

 

Одговорно лице: Александар Павловић – професор куварства , координатор тима  

 

Остали чланови тима: Небојша Пешовић, Катарина Бељић, Милутин Стојановић, 

Дејан Ђурић  

 

Сарадници у реализацији плана: Ђачки парламент, ученици, родитељи, директор, 

школски тимови, наставници. 

Циљеви (укратко): Развијање маркетинга школе у циљу пружања информација о 

школи, о активностима, успесима, правцима развоја и делатности школе у локалној и 

широј заједници.   

 
Активност 

 

 

Носиоци и 

одговорна 

особа 

Начин 

реализације 

Евалуација 

активности 

Време 

реализације 

Формирање тима 

за маркетинг 

Директор 

школе 

Седница 

Наставничког 

већа  

Записник са 

Наставничког 

већа 

Септембар 

2018. 

 

Планирање 

маркетиншких 

активности 

Тим за 

маркетинг 

Састанак тима за 

маркетинг 

Извештај са 

састанка тима за 

маркетинг 

Септембар 

2018. 

 

 

Израда акционог 

плана рада 

Стручног тима за 

маркетинг школе 

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе, 

чланови тима 

за маркетинг 

Састанак тима за 

маркетинг 

 

Израђен акциони 

план рада тима за 

маркетинг школе 

 

Септембар 

2018.  

Подела 

задужења за 

маркетиншке 

активности 

унутар тима за 

маркетинг  

Кординатор 

тима за 

маркетинг 

школе 

Састанак тима за 

маркетинг 

 Извештај са 

састанка тима за 

маркетинг 

Септембар 

2018. 

 

Презентација 

школских 

активности  

Чланови тима 

за маркетинг, 

директор, 

ученички 

Интернет 

страница школе, 

facebook 

страница, огласна 

Уредно истакнута 

сва обавештења о 

активностима 

Септембар 

2018. – август 

2019. 
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парламент табла 

Континуирано 

ажурирање 

интернет и 

facebook 

странице школе 

 

Чланови тима 

задужени за 

сајт и facebook 

школе 

Прикупљање и 

објављивање 

документације и  

фотографија 

Уредно истакнута 

сва 

документација и 

фотографије 

Септембар 

2018. – август 

2019.  

Излети, 

екскурзије, 

такмичења, 

спортске 

манифестације, 

културне и 

хуманитарне 

акције, трибине, 

представе, 

изложбе... 

Тим за 

маркетинг, 

Учествовање у 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

сајту школе и 

facebook 

страници 

 Септембар 

2018. – август 

2019. 

Објављивање 

промотивних 

чланака у 

локалним 

новинама – 

„Билтен“ 

Директор, тим 

за маркетинг 

школе 

Обљављивање 

чланака о школи 

у листу „Билтен“ 

 Септембар 

2018. – август 

2019. 

Обележавање 

дечје недеље. 

Тим за 

маркетинг, 

остали 

школски 

тимови, 

ученици, 

ђачки 

парламент, 

директор 

Учествовање у 

организацији, 

фотографисање 

 Приредбе, 

такмичења... 

објављивање на 

интернету 

Октобар 2018.  

Прађење 

прослава Дана 

Светог Саве и 

Дана државности 

 

 

Тим за 

маркетинг 

Учешће у 

организацији, 

фотографисање 

Учешће у 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 

Јануар 2019. – 

фебруар 2019. 

Обележавање 

Дана жена – 

презентација 

активности 

посвећених Дану 

жена; 

Тим за 

маркетинг 

Састанак тима за 

маркетинг, 

изложба 

ученичких радова 

на тему Дана 

жена; 

Реализована 

изложба радова  у 

холу школе, 

објављивање на 

интернету 

Март 2019. 
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Промоција 

Школе 

ученицима 

осмих разреда 

 

 

 

 

Тим за 

маркетинг, 

директор 

Израда 

презентације и 

флајера, обилазак 

основних школа 

и презентовање 

школе ученицима 

осмих разреда. 

Дани отворених 

врата када 

ученици 

основних школа 

могу доћи у 

обилазак наше 

школе 

Обилазак, 

основних школа 

Новембар  

2018. – јун  

2019. 

Анализа рада, 

израда извештаја 

план за протеклу 

школску годину 

Тим за 

маркетинг 

Састанак тима за 

маркетинг, 

сачињавање 

извештаја о раду 

за школску 2018 

– 2019. 

Извештај о раду 

тима за 

маркетинг школе 

за школску  2018-

2019. 

Август 2019. 
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6.4.6 .  Тим за инклузивно образовање 

 
Координатор: Валентина Вукојичић – Стефановић, педагог 

 

Чланови: Слађана Јевремовић – професор српског језика, Александар Павловић – 

професор куварства; Ненад Јешић – родитељ, Катарина Чарапић – директор 

 

 

Врста 

активности 

Циљ активности Носиоци Остваренос

т 

активности 

Време 

реализ

ације 

Евалуација 

Израда ИОП-а 

за ученике у 

првој, другој и 

трећој  години 

рада по ИОП-у 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагођавање 

плана рада 

ученицима 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка 

Тимови за 

пружање 

додатне 

подршке 

сваком 

ученику 

појединачно 

Урађен 

ИОП за 

ученике са 

измењеним 

и  

прилагођен

им 

стандардим

а 

септем

бар 

јануар 

Педагошка 

документациј

а 

Дневници 

рада 

Досиеји 

ученика 

Достављање 

ИОП-а 

Педагошком 

колегијуму на 

усвајање 

Усвајање 

достављеног 

ИОП-а 

Педагошки 

колегијум 

Усвојени 

ИОП - и 

септем

бар 

јануар 

Записник са 

Педагошког 

колегијума 

Уградња ИОП-

а као анекса 

Школском 

програму 

Законска 

регулатива која 

се односи на 

Школски 

програм  

 

Директор 

школе 

Школски 

одбор 

ИОП као 

саставни 

део 

Школског 

програма  

 

септем

бар 

јануар 

Записник са 

седнице 

Школског 

одбора 

Извештај о 

раду 

директора 

Праћење 

развоја и 

напредовања 

ученика 

Утврђивање 

степена 

напредовања 

ученика 

Тим за ИО Акциони 

план 

новемб

ар 

март 

мај 

Досије 

ученика 

Протокол 

напредовања 

Записници са 

састанака 

Тима за ИО 

База података 

Идентификова

ње ученика 

Обезбеђивање 

квалитета 

Тим за ИО 

Одељењске 

Идентифик

овани 

током 

године 

Лекарски 

извештаји 
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којима је 

потребна 

додатна 

образовна, 

здравствена и 

социјална 

подршка 

подршке старешине 

Предметни 

наставници 

ученици Педагошка 

документациј

а  

Записници са 

седница НВ 

 

Прикупљање 

података о 

ученицима 

Израда 

педагошког 

профила 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Стручни 

сарадник 

Прикупљен

и подаци о 

ученицима 

октоба

р 

март 

Разговор 

Дневник рада 

Досије 

ученика 

Радови 

ученика 

Формирање 

документације 

за сваког 

ученика 

појединачно 

Формирање базе 

података 

Тим за ИО 

 ОС 

Стручни 

сарадник 

 

Формирана 

база 

података 

током 

године 

База података 

Досије 

ученика 

Дефинисање 

педагошког 

профила 

Педагошки 

профил -  

могућности 

потребе, 

способности 

ученика 

ОС 

Стручни 

сарадник 

Дефинисан 

педагошки 

профил 

новемб

ар 

април 

База података 

Примена 

индивидуализо

ваног начина 

рада 

Отклањање 

физичких и 

комуникацијски

х препрека 

Тим за ИО Протокол 

праћења 

напредова

ња 

новемб

а 

децемб

ар 

јануар 

- мај 

Протокол 

праћења 

База података 

Досије 

ученика 

Покретање 

предлога за 

утврђивање 

права на ИОП 

и разговор са 

родитељима 

ученика о 

давању 

сагласности за 

рад ученика по 

ИОП-у 

Покренут 

предлог 

Обављен 

разговор са 

родитељима 

ОС 

Стручни 

сарадник 

Директор 

Родитељи 

Сагласност 

родитељ на 

рад 

ученика по 

ИОП-у 

јануар 

април 

Потписана 

сагласност 

родитеља на 

рад ученика 

по ИОП-у 

Досије 

ученика 

Евиденција 

рада педагога 

Прослеђивање 

захтева 

Интерресорној 

комисији на 

Задовољавање 

потреба за 

додатном 

образовном, 

Директор 

школе 

Упућен 

захтев 

Интерресо

рној 

јануар 

април 

Извештај о 

раду 

директора 
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процену  здравственом и 

социјалном 

подршком 

ученику 

 

комисији 

Учешће у 

састанцима са 

представницим

а 

Интерресорне 

комисије 

Препознавање 

потреба ученика 

Усаглашавање о 

раду по ИОП-у 

по прилагођеним 

или измењеним 

стандардима 

ОС 

Стручни 

сарадник 

Родитељи 

 

Одржани 

састанци 

током 

године 

Решења 

Интерресорне 

комисије о 

раду ученика 

по ИОП-у 

Учешће у 

састанцима са 

представницим

а 

Интерресорне 

комисије 

Праћење 

напредовања 

ученика 

укључених у рад 

по ИОП-у 

ОС 

Стручни 

сарадник 

Родитељи 

Одржани 

састанци 

током 

године 

Протоколи 

праћења 

напредовања 

ученика 

Евиденција 

рада педагога 

Самовреднова

ње рада Тима 

за ИО 

Утврђивање 

нивоа у 

пружању 

подршке 

ученику преко 

реализованих 

активности у 

оквиру 

Акционог плана 

Тим за ИО Дефинисан 

опис 

оствареног 

нивоа о 

раду Тима 

за ИО 

јун Записници са 

састанака 

Тима за ИО и 

Пед. 

колегијума 

Израда 

Годишњег 

извештаја о 

раду Тима за 

ИО 

Вредновање 

рада Тима за ИО 

и остварености 

циљева у 

пружању 

додатне 

подршке 

ученику 

Тим за ИО 

Стручни 

сарадник- 

педагог 

Усвојен 

Извештај о 

раду Тима 

за ИО 

август Записници са 

саедница НВ, 

СР и ШО 
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6.4.7. Тим задужен за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 
 

 

Предлагач плана:   Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања  

 

 

Одговорно лице:_Лазаревић Светлана 

 

Остали чланови тима/већа_ Александра Јагодић, Јелена Селенић,Драгана Петровић, 

Катарина Чарапић   

 

 

 

 

АКТИВНОСТ 

 

НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН ПРАЋЕЊА 

 

Формирање тима, 

избор координатора 

Директор, чланови 

тима 
Август 

Педагошка 

документација  

Израда Плана 

реализације програма 

Тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Тим Септембар Педагошка 

документација, 

извештаји 

Договор са 

Ученичким 

парламентом око 

активности 

Тим, Ученички 

парламент 

Октобар Извештај  

Борба против 

трговине људима 

 Тим, 

 волонтери 

Црвеног крста, 

Инспектори из 

одељења за 

сузбијање 

илегалних 

миграција и 

трговине људима. 

Октобар Извештај 

 Обележавање 

Међународног дана 

борбе против насиља 

Тим, 

 волонтери 

Црвеног крста 

Новембар Извештај 
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над децом 

 

Обележавање месеца 

борбе против болести 

зависности 

  

Тим, 

 волонтери 

Црвеног крста 

Новембар Извештај 

 Обележавање 

светског дана борбе 

против сиде. 

 

Тим, 

 волонтери 

Црвеног крста, 

Домом Здравља 

Мионица 

Децембар Извештај 

Акција „Упознавање 

са различитим 

културама“ 

 

Тим, професори 

куварства и 

услуживања, 

ученици  

 

Фебруар Извештај 

 

Заштита и очување 

репродуктивног 

здравља 

 

Тим, Домом 

Здравља Мионица 

Март Извештај 

Организовање и 

реализација анкетног 

истраживања у 

сарадњи са 

Ученичким 

парламентом у циљу 

праћења ефеката 

превентивних мера 

 

Тим, Ученички 

парламент 

март Извештај, анкета 

 Светски дан Рома Тим, Основна 

школа „Милан 

Ракић“ 

 

 

Април Извештај 

евалуација Програма 

прегледом 

документације, 

измене у Програму 

  

Тим  

 

Јун  Извештаји,увид у 

свеске праћења 
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6.4.8. Тим за стручно усавршавање 

 

Координатор: Ивана Пауновић - Чолић, библиотекар 

 

Остали чланови Тима: Катарина Чарапић (директор), Ивана Стефановић (професор 

енглеског језика),  Валентина Вукојичић – Стефановић (педагог) 

 

 

Време 

реализације 

 

Активности  Носиоци 

активности 

Евалуација  

Септембар  Формирање Тима Директор  

Усвајање плана рада Тима  Координатор, 

чланови Тима 

 

Подела задужења 

члановима тима 

Координатор   

Планирање реализације 

стручног усавршавања 

запослених и договор око 

начина евидентирања 

Координатор, 

чланови Тима 

 

Анализа плнова стручног 

усавршавања запослених 

Координатор, 

чланови Тима 

 

Израда плана угледних 

часова и активности 

запослених за предстојећу 

школску годину 

Координатор, 

чланови Тима 

 

Октобар  Упознавање Наставничког 

већа о појединостима, 

договореним на нивоу 

Тима и давање смерница 

за даље функционисање 

Координатор   

Праћење каталога 

семинара за 2018/2019. 

Координатор, 

чланови Тима 

 

Организација семинара за 

запослене 

Координатор   

Новембар  Реализација стручног 

усавршавања ван установе 

и евидентирање истог 

Координатор, 

чланови Тима 

 

Обележавање 

Међународног дана борбе 

против насиља над 

женама 

МУП ''Мионица''  

Јануар,  Прављење пресека и Координатор,  
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фебруар  евалуација рада Тима у 

току првог полугодишта, 

израда полугодишњег 

извештаја 

чланови Тима 

План рада Тима за 

наредно полугодиште, 

организација семинара  

Координатор, 

чланови Тима 

 

Март  Заштита и очување 

репродуктивног здравља 

Црвени крст 

''Мионица'' 

 

Реализација семинара за 

запослене 

Координатор, 

чланови Тима 

 

Април  Обележавање Светског 

дана Рома 

ОШ ''Милан 

Ракић'' 

 

Мај  Реализација и 

евидентирање стручног 

усавршавања запослених 

Координатор, 

чланови Тима 

 

Јун  Евалуација рада Тима на 

крају школске године, 

израда Годишњег 

извештаја рада Тима 

Координатор, 

чланови Тима 
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6.4.9. Тим за професионални развој 

Координатор Тима: Ивана Живковић, професор економске групе предмета 

 

Чланови: Небојша Пешовић – професор куварства; Александар Марковић – професор 

математике, физике и информатике; Ивана Миловановић – професор економске групе 

предмета; Катарина Чарапић - директор 

 

 

Редни 

број 

Активности Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Очекивани резултати 

1. Формирање тима за 

каријерно вођење и 

саветовање 

Директор Септембар Формирање тима и подела 

задужења 

2. Организовање састанака 

тима 

Кординатор 

тима 

Током целе 

школске 

године 

Заказивање термина, 

припрема материјала, 

сарадња са директором и 

школским педагогом 

3. Вођење евиденције о раду 
тима 

Кординатор 

тима 

Током целе 

школске 

године 

 Записник о састанку тима  

4. Радионице за ученике 

(уводне радионице) 

Чланови тима Септембар-

октобар  

Извештај са радионица. 

Мотивисање ученика за 

наставак укључивања у 

нове радионице и 

активности.  

5. Испитивање 

интересовања ученика о 

даљим активностима и 

радионицама 

Чланови тима Септембар Попуњавањем  анкетних 

листића изражавају своја 

интересовања  

6. Презентације стручног 
усавршавања на тему 

«Каријерног вођења и 

информисања» 

Наставници 

који су 

учествовали 

на стручном 

усавршавању 

Октобар Евиденција присутних и 

припрема за реализацију 

активности. Мотивација 

наставника за укључивање 

у рад 
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7. Презентација 

организованих 

активности сенке на 

послу за ученике школе 

Чланови тима 

и ученици - 

учесници 

активности 

Октобар  Мотивисање ученика за 

укључивања у овакав вид 

активности 

8. Укљичивање у пројекат 

Средње школе 

„Мионица“ за виртуелни 

сајам занимања 

Директор и 

чланови тима 

Новембар Објављивање извештаја и 

материјала на сајту о 

организованој активности 

9. Повезивање и сарадња са 

социјалним партнерима 

Директор и 

чланови тима 

Током целе 

школске 

године 

Сарадња са социјалним 

партнерима 

10. Повезивање и сарадња са 

Националном Службом за 

запошљавање 

Директор и 

чланови тима 

Током целе 

школске 

године 

Организација посете 

одговарајућим службама и 

покушај организације 

информативних разговора 

у школи у вези са 

потребама тржишта рада 

11. Посета Сајму 

запошљавања 
Чланови тима 

у сарадњи са 

разредним 

старешинама 

Друго 

полугодиште 

Информисање ученика о 

потребама тржишта рада  

12. Стручне посете фирмама Чланови тима 

у сарадњи са 

стручним 

већем 

економске 

групе 

предмета 

Током целе 

школске 

године 

Извештај о посети и 

списак. Упознавање 

ученика са начином 

организације предузећа и 

упознавање са занимањима 

13. Организација посета 

факултетима и вишим 

школама 

Чланови тима 

у сарадњи са 

стручним 

већем и 

директором 

Друго 

полугодиште 

Информисање ученика о 

наставку школовања 
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14. Организовање радионица 

за ученике о темама 

везаним за каријерно 
вођење и саветовање 

Чланови тима Друго 

полугодиште 

Подстицање ученика да 

размишљају о 

професионалном развоју и 

планирању каријере. 

Информисње ученика о 

могућности наставка 

школовања и 

запошљавања. 

15. Објављивање 

спроведених активности 

тима на школском сајту 

Чланови тима 

и тим 

задужен за 

одржавање 

школског 

сајта 

Током целе 

школске 

године 

Мотивисање ученика за 

укључивање у овакав вид 

активности. Мотивација 

наставника за укључивање 

у рад 

16. Писање извештаја о 

спроведеним 

активностима 

Чланови тима На крају 

школске 

године 

 Писани извештај 

17. Писање извештаја 

Директору, Школском 
одбору, Савету родитеља, 

Наставничком већу и 

Ученичком парламенту 

Кординатор 

тима 

На крају 

школске 

године 

 Писани извештај 
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6.4.10. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Координатор: Марија Милиновић 

 

Чланови Тима: Ђорђе софронић – професор физичког васпитања; Драгана Петровић – 

професор исхране;  Светлана Лазаревић – професор географије; Денис Обрадовић – 

професор услуживања; Јелена Селенић – професор француског језика; Зорица 

Урошевић – представник родитеља; Предраг Живковић – представник локалне 

заједнице; Катарина Чарапић – директор 

 

 

Садржај рада 

 

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоц

и 

активно

сти 

 

Циљ

на 

груп

а 

(са 

киме 

се 

ради

) 

 

 

Критериј

уми 

успешнос

ти за 

план 

 

Особа 

или тим 

који 

врши 

евалуац

ију 

плана 

Време 

реализа

ције 

 

Области рада 

 

 

 

 

 

 

Током 

школск

е године 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Израда 

годишњих 

планова по 

предметима и 

анализа 

међусобне 

повезаности. 

 

чланови   руковод

илац 

Комуникација Подела 

задужења 

члановима 

тима 

чланови   руковод

илац 

Ради повезивање 

наставних предмета 

Организовањ

е угледних и 

огледних 

часова, 

планирање 

календара 

чланови   руковод

илац 

 

 

 

Током 

Координација  

 

Организовањ

е школских 

приредби, 

прослава и 

чланови   руковод

илац 
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шклске 

године 

 

 

других 

важних 

датума . 

 

Мотивација 

 

Проналажењ

е 

мотивациони

х поступака 

за постизање 

бољих 

образовних и 

васпитних 

постигнућа 

ученика 

чланови   руковод

илац 

Сарадња Сарадња са 

другим 

тимовима 

иорганима 

школе и 

надзорима 

чланови   руковод

илац 

 

 

 

 

Имајући на уму критеријуме, као и карактеристике образовног система и контекста у 

којем он функционише у овом тренутку, издвојене су следеће опште и међупредметне 

компетенције као најрелевантније за адекватну припрему ученика за активну 

партиципацију у друштву : 

 

1. Компетенција за целоживотно учење 
Ученик уме да планира време за учење и да организује процес учења и управља 

њим. 

 Активно конструише знање; уочава структуру градива, активно селектује 

познато 

од непознатог, битно од небитног; уме да резимира и елаборира основне идеје. 

 Ефикасно користи различите стратегије учења, прилагођава их природи градива 

и 

циљевима учења. 

 Познаје различите врсте текстова и уме да изабере адекватну стратегију читања. 

2. Комуникација 

Активно доприноси неговању културе дијалога, уважавању и неговању 

различитости и поштовању основних норми комуникације. 

 Ученик познаје специфичне карактеристике различитих модалитета 

комуникације (усмена и писана, непосредна и посредована комуникација, нпр. 

телефоном, преко интернета). 

 Уме јасно да искаже одређени садржај, усмено и писано, и да га прилагоди 
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захтевима и карактеристикама ситуације: поштује жанровске карактеристике, 

ограничења у погледу дужине, намену презентације и потребе аудиторијума. 

3. Рад с подацима и информацијама 

Користи информационе технологије за чување, презентацију и основну обраду 

података. 

 Зна разлику између података и њиховог тумачења, зна да исти подаци, у 

зависности од контекста, могу имати различита тумачења и да тумачења могу да 

буду пристрасна. 

 Разуме разлику између јавних и приватних података, зна које податке може да 

добије од надлежних институција и користи основна правила чувања приватности 

података. 

4. Дигитална компетенција 

Уме да претражује, процењује релевантност и поузданост, анализира и 

систематизује информације у електронском облику користећи одговарајућа 

ИКТ средства (уређаје, софтверске производе и електронске услуге). 

 Изрaжaвa сe у електронском облику кoришћeњeм oдгoвaрajућих ИКТ средстава, 

укључујући мултимедијално изражавање и изражавање са елементима 

формално дефинисаних нотација карактеристичних за коришћена ИКТ средства 

(нпр. адресе, упити, команде, формуле, процедуре и сл. изражене у 

одговарајућој нотацији). 

 Помоћу ИКТ уме да представи, оргaнизуje, структурира и форматира 

информације користећи на ефикасан начин могућности датог ИКТ средства. 

 

5. Решавање проблема 

Испитујући проблемску ситуацију, ученик идентификује ограничења и 

релевантне карактеристике проблемске ситуације и разуме како су оне 

међусобно повезане. 

 Ученик проналази/осмишљава могућа решења проблемске ситуације. 

 Ученик упоређује различита могућа решења проблемске ситуације преко 

релевантних критеријума, уме да објасни шта су предности и слабе стране 

различитих решења и да се определи за боље решење. 

 

6. Сарадња 

Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе, 

усаглашавању и остварењу заједничких циљева. 

 Доприноси постизању договора о правилима заједничког рада и придржава их 

се током заједничког рада. 

 Активно слуша и поставља релевантна питања поштујући саговорнике и 

сараднике, а дискусију заснива на аргументима. 

 Конструктивно доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима и при 

томе поштује друге као равноправне чланове групе. 

 Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групног рада на 

одговоран, истрајан и креативан начин. 

 Учествује у критичком, аргументованом и конструктивном преиспитивању рада 

групе и доприноси унапређењу рада групе. 
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7. Одговоран однос према околини 

Разуме концепт здравог и безбедног окружења (вода, ваздух, земљиште) за 

живот људи и спреман је да се активно ангажује у заштити и унапређењу 

квалитета живота у заједници. 

 Показује разумевање и спремност за ангажовање у заштити природе и 

управљању ресурсима тaкo дa сe нe угрoжaвa мoгућнoст будућих гeнeрaциja дa 

зaдoвoљe свoje пoтрeбe 

8. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Ученик разуме важност личне активације и показује иницијативу у упознавању са 

карактеристикама тржишта рада (захтеви појединих радних места, начин 

функционисања институција, позиционирање у свету бизниса). 

 Разуме принципе функционисања тржишта рада и схвата неопходност сталног 

усавршавања у складу са развојем тржишта и захтевима послодаваца. 

 Уме да идентификује и адекватно представи своје способности и вештине („јаке 

стране“); уме да напише CV и мотивационо писмо. 

 Уме да искаже и заступа своје идеје, и да утиче на друге, кроз развој вештине 

јавног говора, преговарања и решавања конфликата. 

 Има способност постављања адекватних и реалних циљева процењујући и 

прихватајући ризике; планира ресурсе и управља њима (знања и вештине, време, 

новац, технологије и други ресурси) и усредсређен је на постизање циљева. 

 Зна да комуницира с послодавцима; уме да преговара; спреман је да обавља 

праксу 

и волонтира поштујући договоре. 
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6.4.11. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

 

 

Руководилац Тима : Слађана Јевремовић (проф. српског језика и књижевности) 

 

Чланови :  Катарина Чарапић (директор школе), Иван Живковић (проф. права), 

Небојша Пешовић (проф. куварства), Денис Обрадовић (проф. услуживања), 

Александар Марковић (проф. математике); Зорица Урошевић (представник 

родитеља) и Предраг Живковић (представник локалне заједнице). 

 

 

Делокруг рада :  Рад Тима на развоју методологије самовредновања у односу на 

стандарде квалитета рада установе, коришћењу аналитичко-истраживачких 

података за даљи развој установе, давању стручних мишљења у поступцима за 

стицање звања наставника и стручног сарадника,  праћењу развоја компетенција 

наставника и стручних сарадника у односу на захтеве квалитетног васпитно-

образовног рада, резултате самовредновања и спољашњег вредновања и рад на 

праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате. 

 

 

Циљеви :   Обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада 

установе, праћење остваривања школског програма, остваривање циљева и 

стандарда постигнућа, развоја компетенција, вредновање резултата рада наставника 

и стручног сарадника, праћење и утврђивање резултата рада ученика и одраслих. 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2018 / 2019. ГОДИНУ 

 

Област Активности Временски 

период 

Носиоци 

реализације 

Показатељи 

Шко 

лски 

про 

грам 

и  

годи 

шњи 

план 

рада 

1.3.1. У годишњим 

плановима наставних 

предмета наведени су 

циљеви учења по 

разредима. 

 

- У годишњим 

плановима наставних 

предмета истаћи циљеве 

учења по разредима 

До 15. 

септембра 2018. 

године 

Предметни 

наставници 

Израђени 

годишњи 

планови 

наставних 

предмета са 

наведеним 

циљевима 

учења по 

разредима 

1.4. Школски програм и 

годишњи план рада 

Јун 2019. 

године 

Наставници 

који реализују 

Евиденција 

наставника у 
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школе усмерени су на 

задовољење различитих 

потреба ученика 

рад секција и 

Вршњачког 

тима 

дневницима, 

записници, 

извештаји о 

раду 

1.4.1. Годишњи план 

рада школе садржи 

листу изборних 

предмета која је 

сачињена на основу 

постојећих ресурса. 

 

- У складу са 

могућностима школе у 

погледу ресурса 

формирати листу 

изборних предмета 

Август 2019. 

године 

Наставници 

који реализују 

наставу 

изборних 

предмета 

Израђен 

Годишњи план 

рада школе са 

утврђеном 

листом 

изборних 

предмета 

1.4.2. Наставници су 

прилагодили годишњи 

план рада школе 

специфичностима 

одељења. 

 

- У складу са 

карактеристикама 

одељења прилагодити 

планове рада 

Јун 2019. 

године 

Наставници Израђен 

Годишњи план 

рада школе са 

прилагођеним 

плановима рада 

за специфична 

одељења 

1.4.3. У годишњем плану 

рада школе предвиђен је 

план израде ИОП-а на 

основу анализе 

напредовања ученика у 

учењу. 

 

- Урадити анализу 

напредовања ученика 

Јун 2019. 

године 

Тим за ИОП и 

наставници који 

изводе наставу 

по ИОП-у 

Урађена 

анализа 

напредовања 

ученика који 

раде по ИОП-у; 

урађени 

планови рада 

1.4.4. Факултативни 

програми  и план 

ваннаставних 

активности сачињени су 

на основу интересовања 

ученика и постојећих 

ресурса. 

 

- Урадити анализу 

интересовања ученика 

Јун 2019. 

године 

Наставници 

који реализују 

ваннаставне 

активности 

ученика 

Урађена 

анализа 

интересовања 

ученика и 

могућности 

реализације у 

нашој школи 
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Област Активност Временски 

период 

Носиоци 

реализације 

Показатељи 

Наст 

ава  

и  

уче 

ње 

2.2.1. наставник учи 

ученике како да користе 

различите начине / 

приступе за решавање 

задатака / проблема. 

 

- Наставници да понуде 

ученицима више начина 

(приступа) у решавању 

различитих задатака 

Континуирано Наставници 

предметне 

наставе 

Ученици на 

различите 

начине успешно 

решавају 

задатке 

2.2.5. Наставник учи 

ученике да постављају 

себи циљеве у учењу. 

 

- Мотивисање и 

активирање ученика да 

постављају себи циљеве 

учења применом 

различитих облика 

наставе (проблемска, 

програмирана, настава 

путем открића...) 

- Оспособљавање 

наставника за 

реализацију наставе 

савременим облицима 

учења (усавршавање у 

оквиру установе, 

угледни часови) 

Континуирано у 

току наставе 

Наставници 

предметне 

наставе, 

педагог, 

директор 

Дневне 

припреме, 

побољшање 

интересовања 

ученика, 

побољшање 

успеха ученика 

2.6.2. Наставник 

прилагођава захтеве 

могућностима ученика. 

 

- Да наставници утврде 

захтеве и могућности 

ученика и у складу са 

њиховим захтевима 

прилагоде наставне 

Континуирано Наставници 

предметне 

наставе 

Припреме 

наставника, 

Активност 

ученика 

Постигнућа, 

портфолио 

ученика 
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садржаје 

2.6.3. Наставник 

похваљује напредак 

ученика. 

 

- На сваком часу 

истицати напредовање 

ученика на постицајан 

начин 

Континуирано Наставници 

предметне 

наставе 

Активност 

ученика 

Постигнућа 

2.6.4. Наставник даје 

потпуну и разумљиву 

повратну информацију 

ученицима о њиховом 

раду. 

 

- Да наставници дају 

потпуну и јасну 

информацију ученицима 

о њиховом раду и 

напредовању 

Континуирано Наставници 

предметне 

наставе 

Већа активност 

и напредовање 

ученика, писане 

припреме, 

педагошке 

свеске 

2.6.5. Наставник учи 

ученике како да 

процењују свој напредак. 

 

- Задавањем задатака 

различите тежине у 

складу са нивоима 

образовних стандарда, 

али тако да ученици 

сами врше процену 

напредовања по нивоима 

- Развијање свести код 

ученика да критички 

процењују свој рад 

- Самоевалуација 

Континуирано Наставници 

предметне 

наставе 

 Евиденција 

наставника, 

лична 

евиденција 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

Област Активност Временски 

период 

Носиоци 

реализације 

Показатељи 

Подр 4.1.1. Ученици су Јануар Предметни Обавештења на 
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шка  

 

учени 

цима 

обавештени о врстама 

подршке у учењу које 

пружа школа. 

 

- Обавестити ученика о 

врстама подршке коју 

школа пружа у циљу 

задовољења њихових 

интересовања 

2019.године наставници, 

педагог 

огласној табли, 

обавештења на 

сајту школе, 

записници са 

родитељских 

састанака 

4.1.2. На основу анализе 

успеха предузимају се 

мере подршке 

ученицима. 

 

- Извршити анализу 

успеха на сваком 

класификационом 

периоду 

- Утврдити мере 

подршке ученицима 

 

Новембар, прва 

недеља 2018, 

јануар 2019, 

последња 

недеља, април 

2019. године 

Предметни 

наставници, 

педагог 

Записници са 

седница ОВ, 

дневници за 

остале 

активности, 

евиденција 

педагога и 

предметних 

наставника о 

напредовању 

4.1.3. У пружању 

подршке ученицима 

школа остварује 

комуникацију са 

породицом. 

 

- Развити бољу 

комуникацију са 

породицом ученика 

 

 

Континуирано Предметни 

наставници, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

Евиденција у 

дневницима, 

евиденција 

одељенских 

старешина и 

педагога 

4.1.4. У школи 

функционишу тимови за 

подршку ученицима у 

прилагођавању 

школском животу. 

 

- Учинити 

препознатљивим рад 

тимова за подршку 

ученицима, Вршњачки 

тим, Ђачки  парламент, 

Тим за безбедност и 

заштиту ученика од 

Континуирано Предметни 

наставници, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

Записници о 

раду Тимова и 

Ђачког 

парламента 
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насиља, Тим за  ИОП  

4.1.5. Школа сарађује са 

релевантним 

институцијама у циљу 

унапређења подршке 

ученицима (Дом 

здравља, Центар за 

социјални рад, Станица 

полиције у Мионици и 

тд.) 

Континуирано Педагог, 

директор, 

предметни 

наставници, 

одељенске 

старешине 

Предавања, 

евиденција о 

раду педагога, 

евиденција о 

раду директора, 

дневници 

предметне 

наставе 

4.2.1. Понуда 

ваннаставних 

активности у школи је у 

функцији задовољавања 

различитих потреба и 

интересовања ученика, у 

складу са ресурсима 

школе. 

 

- Утврдити различите 

потребе и интересовања 

ученика и на основу њих 

и у складу са 

могућностима школе 

организовати 

ваннаставне активности 

Континуирано Предметни 

наставници, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

Анкете, 

интервјуи, 

разговори, 

записници 

одељенских 

заједница 

4.2.2. У школи се 

организују програми / 

активности за развијање 

социјалних вештина 

(конструктивно 

решавање проблема, 

ненасилна 

комуникација...). 

 

- Афирмисати Дан дечје 

недеље, Дан школе, Дан 

жена, изложбе 

ученичких радова. 

Оснажити учешће 

ученика у овим 

активностима 

Континуирано Педагог, 

предметни 

наставници, 

одељенске 

старешине, 

директор 

Изложба, 

евиденција у 

дневницима и 

евиденција 

педагога 

4.2.3. Укљученост 

ученика у ваннаставне 

активности је иста или 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Предметни 

наставници и 

наставници 

Дневници 

осталих 

активности, 
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већа него претходне 

године. 

 

- Заинтересовати што је 

могуће више ученика и 

укључити их у рад, у 

неку од секција или 

други вид ваннаставних 

активности 

задужени за 

ваннаставне 

активности, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

записници о 

раду Тимова, и 

Ђачког 

парламента, 

Вршњачког 

тима 

4.2.4. У школи се 

промовишу здрави 

стилови живота. 

 

- Кроз рад одељенских 

старешина, предметних 

наставника, 

организацијом 

предавања од стране 

здравствених радника 

Дома здравља, 

презентацијом 

наставника куварства са 

темом „Здраво, 

воћно,моћно“ активно  

промовисати здрав 

начин живота и указати 

на негативан утицај 

разних порока 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Предметни 

наставници, 

лекари из Дома 

здравља 

Евиденција 

одељенских 

старешина, 

педагога, нема 

ученика који 

пуше или 

конзумирају 

алкохол и тд. 

4.2.5. У школи се 

промовишу заштита 

човекове околине и 

одрживи развој 

 

- Промовисати заштиту 

човекове околине и 

одрживи развој кроз рад 

наставних предмета, 

вршњачког тима 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Предметни 

наставници 

Припреме 

наставника, 

записници о 

раду 

Вршњачког 

тима 

4.2.6. Кроз наставни рад 

подстиче се 

професионални развој 

ученика. 

 

- Школа ће кроз 

непосредни рад 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

ученика, 

предметни, 

педагог 

Записници о 

раду Тима за 

професионалну 

оријентацију, 

припреме 

наставника 
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остваривати утицај на 

професионални развој 

ученика 

- Оснажити рад Тима за 

професионални развој 

ученика 

 

 

 

 

Област Активност Временски 

период 

Носиоци 

реализације 

Показатељи 

Етос 5.2.1. Резултати ученика 

и наставника јавно се 

истичу и промовишу. 

 

- Промовисати резултате 

ученика и наставника, 

подржати их у циљу 

побољшања квалитета 

рада 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Стручна већа и 

активи, тимови, 

директор, 

педагог 

Записници са 

седница, 

евиденција о 

раду педагога и 

директора, 

медији, сајт 

школе, 

родитељски 

састанци 

 5.2.2. Ученици и 

наставници међусобно 

изражавају висока 

очекивања у погледу 

резултата рада. 

 

- Учинити ученике и 

наставнике 

амбициознијим, 

оснажити њихове мотиве 

за остварење бољих 

резултата 

 

 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Стручна већа и 

активи, тимови, 

директор, 

педагог, 

педагошки 

колегијум 

Записници са 

седница, 

евиденција о 

раду педагога и 

директора, 

медији 

5.2.3. У школи се 

примењује интерни 

систем награђивања 

ученика и наставника за 

постигнуте резултате. 

 

- Обезбедити у складу са 

могућностима школе 

награђивање ученика и 

наставника за остварене 

У току школске 

2018 / 2019. 

године, до јуна 

2019. 

Стручна већа и 

активи, тимови, 

директор, 

педагог, 

педагошки 

колегијум 

Записници са 

седница 

наставничког и 

Одељенског 

већа, 

родитељских 

састанака 
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добре резултате у циљу 

њихове мотивације за 

даљи рад 

5.2.4. У школи се 

организују различите 

школске активности за 

ученике у којима свако 

може имати прилику да 

постигне резултат / 

успех. 

 

- Организовати 

различите школске 

активности (у складу са 

ресурсима школе) где би 

ученици на најбољи 

начин могли да покажу 

најбоље резултате и да 

осете и доживе себе као 

победника 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Предметни 

наставници, 

наставници 

задужени за 

ваннаставне 

активности, 

педагог, 

одељенске 

старешине 

Дневници 

осталих 

активности, 

евиденције 

наставника и 

педагога 

5.2.5. Резултати ученика 

са сметњама у развоју се 

посебно промовишу. 

 

- Радити на промоцији 

резултата ученика са 

сметњама у развоју 

 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Предметни 

наставници, 

педагог 

Изложбе 

ликовних 

радова, 

промоција рада 

драмске и 

рецитаторске 

секције 

5.3.1. У школи је 

видљиво и јасно изражен 

негативан став према 

насиљу. 

 

- У школи учинити 

видљивим негативан 

став према сваком 

облику насиља 

- Урадити паное са 

садржајем који показује 

негативан однос према 

насиљу 

- Тим за безбедност и 

заштиту ученика од 

насиља оснажити за 

ефикаснији рад 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

педагог, Тим за 

безбедност и 

заштиту 

ученика од 

насиља 

Панои, постери, 

цртежи на 

зидовима у 

ходницима 

школе, 

литерарни 

радови ученика, 

записници о 

раду Тима за 

безбедност и 

заштиту 

ученика од 

насиља 
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5.3.2. У школи 

функционише мрежа за 

решавање проблема 

насиља. 

 

- У школи оспособити 

мрежу за решавање 

проблема насиља, 

учинити њене реакције 

правовременим, 

реаговати на сваки облик 

насиља 

У току школске 

2018 / 2019. 

године, стално 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

педагог, Тим за 

безбедност и 

заштиту 

ученика од 

насиља (у ову 

активност 

укључити и 

родитеље) 

Евиденције 

педагога, 

одељенских 

старешина, 

дежурних 

наставника, 

наставника 

предметне 

наставе, 

записници Тима 

за безбедност, 

записници ОВ, 

НВ, директора и 

др. 

5.3.3. У школи се 

организују превентивне 

активности које 

доприносе безбедности у 

школској заједници. 

 

- Организовати 

предавања о насиљу и 

његовим погубним 

последицама по развој 

ученика. 

 

- Организовати 

заједничка дружења 

ученика и наставника – 

излети, екскурзије и тд. 

 

У току школске 

2018 / 2019. 

године, стално 

Припадници 

полицијске 

станице 

Мионица, 

стручњаци из 

Центра за 

социјални рад 

Мионица, 

одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

педагог, Тим за 

безбедност и 

заштиту 

ученика од 

насиља (у ову 

активност 

укључити и 

родитеље) 

Евиденције 

педагога, 

одељенских 

старешина, 

дежурних 

наставника, 

наставника 

предметне 

наставе, 

записници Тима 

за безбедност, 

записници ОВ, 

НВ, директора, 

свеска 

дежурства 

5.3.4. У школи се прате и 

анализирају сви 

случајеви насилног 

понашања. 

 

- Анализирати све 

случајеве насилног 

понашања и 

превентивним 

деловањем онемогућити 

њихово понављање 

У току школске 

2018 / 2019. 

године, стално 

Тим за 

безбедност и 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

педагог, 

одељенски 

старешина, сви 

наставници и 

запослени 

Записници Тима 

за безбедност, 

записници ОВ, 

НВ, директора, 

свеска 

дежурства 
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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. 

 

- Израдити мере 

интервенције са јасно 

прецизираним улогама и 

начином реализације у 

случајевима насиља у 

складу са Протоколом о 

заштити деце / ученика 

од насиља, злостављања 

и занемаривања у 

образовно-васпитним 

установама  

Јун 2019. 

године 

Тим за 

безбедност и 

заштиту од 

насиља, 

занемаривања и 

злостављања 

Израђене мере и 

Протокол о 

заштити деце / 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања у 

образовно-

васпитним 

установама, 

план 

интервенције у 

случају насиља 

5.4.1. Улазни простор 

школе уређен је тако да 

показује добродошлицу. 

 

- Наставком доградње 

школског објекта 

оплемениће се улазни 

простор тако што ће се 

на улазу ставити 

одговарајући садржаји 

који ће својом 

садржином учинити овај 

простор пријатнијим и 

лепшим, тако да ће 

исказивати 

добродошлицу свим 

добронамерним, деци и 

одраслима 

Јун 2019. 

године 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

педагог, Тим за 

безбедност и 

заштиту 

ученика од 

насиља (у ову 

активност 

укључити и 

родитеље) 

Израђени 

натписи на 

фасади са 

именом школе, 

и друго по 

избору Тима 

5.4.3. У школи се, ради 

обезбеђивања права на 

приватност, користи 

посебан простор за 

Јун 2019. 

године 

Директор Просторија 

педагога је у 

консталацији 

оваквих 
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индивидуалне разговоре 

наставника са ученицима 

и родитељима. 

 

- У складу са ресурсима 

школе обезбедиће се 

право на приватност, 

обезбедити посебну 

просторију за 

индивидуалне разговоре 

са ученицима и 

родитељима  

околности, 

недостатка 

просторија 

одређена за 

разговоре са 

родитељима 

5.4.4. У уређењу 

школског простора 

преовладавају ученички 

радови. 

 

- Активношћу чланова 

ликовне секције и 

других ученика уредити 

школски простор 

Јун 2019. 

године 

Наставник 

ликовне 

културе (могу и 

други 

креативни 

наставници) 

Уређен простор 

радовима 

ученика 

 5.5.1. У школи је 

организована сарадња 

руководећих, стручних и 

саветодавних тела. 

 

- Унапредити сарадњу 

руководећих, стручних и 

саветодавних тела 

Јун 2019. 

године 

Председник 

Школског 

одбора, 

директор 

Добра сарадња 

између 

руководећих, 

стручних и 

саветодавних 

тела 

5.5.2. Ђачки парламент у 

школи добија подршку 

за свој рад. 

 

- Омогућити да 

представници Ђачког 

парламента присуствују 

седницама Наставничког 

већа и Школског одбора 

- Уважавати предлоге 

ученика, по могућству 

реализовати их 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Председник 

Школског 

одбора, 

директор 

Записници са 

седница НВ и 

Школског 

одбора 

5.5.3. Наставно особље 

благовремено разматра и 

прихвата иницијативе 

ученика. 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

Прихваћене 

иницијативе и 

предлози 

ученика, 
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- Радити на оснаживању 

и уважавању личности 

ученика у циљу развоја 

његове креативне 

личности 

педагог записници и 

евиденције 

наставника 

5.5.4. Школа развија и 

негује различите облике 

активног учешћа 

родитеља у животу 

школе. 

 

- Увећати интересовање 

и активност родитеља за 

учешће родитеља у 

животу школе 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

педагог, 

директор 

Прихваћене 

иницијативе и 

предлози 

родитеља, 

записници и 

евиденције 

наставника 

5.5.5. Ученици и 

наставници организују 

заједничке активности 

чији је циљ јачање 

осећања припадности 

школи. 

 

- Неговати заједничке 

активности чији је циљ 

јачање осећања 

припадности школи 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

педагог, 

наставници 

физичког 

васпитања 

Реализована 

спортска 

такмичења, 

излети, 

трибине, 

промоције 

5.5.6. Школа сарађује са 

актерима у заједници. 

 

- Интезивирати сарадњу 

са локалном 

самоуправом на 

решавању актуелних 

проблема школе 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Директор, 

педагог 

Остварена 

сарадња, 

набављен 

намештај за 

школу, наставна 

средства итд. 

    

 

 

 

 

Област Активност Временски 

период 

Носиоци 

реализације 

Показатељи 

Орга 

низа 

ција 

6.1. Планирање и 

програмирање у школи 

међусобно су усклађени. 

Август 

2019.године 

Тим за школски 

програм и 

израду 

Усклађени 

планови и 

програми 
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рада 

 

шко 

ле и  

руко 

вође 

ње 

годишњег плана 

рада школе 

6.1.1. Сви обавезни 

документи донети су у 

процедури која је 

прописана Законом. 

Август 

2019.године 

Тим за школски 

програм и 

израду 

годишњег плана 

рада школе 

Сви планови и 

програми 

донети до 15. 9. 

2018. године 

6.1.2. Развојни план 

установе сачињен је на 

основу извештаја о 

резултатима 

самовредновања. 

 

- Уважити резултате 

самовредновања при 

изради ШРП 

Август 

2019.године 

Стручни актив 

за развојно 

планирање, Тим 

за 

самовредновање 

ШРП сачињен 

на основу 

извештаја Тима 

за 

самовредновање 

са узетим 

постигнућима 

ученика 

6.1.3. Развојни план 

установе сачињен је на 

основу извештаја о 

остварености стандарда 

образовних постигнућа. 

 

- Приликом израде 

развојног плана узети у 

извештаје о 

остварености стандарда 

образовних постигнућа и 

на основу њих 

осмислити активности 

Август 

2019.године 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

ШРП сачињен 

на основу 

извештаја Тима 

за 

самовредновање 

са узетим 

постигнућима 

ученика 

6.4.1. Директор остварује 

инструктивни увид и 

надзор у образовно-

васпитни рад у складу са 

планом рада и потребама 

школе. 

 

- Утврдити мере којим 

ће се унапредити 

васпитно-образовни рад 

наставника 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Директор Документација 

директора о 

посети 

часовима, 

записници са 

информативних 

разговора, 

регистар о 

писменим 

позивима и 

обавештењима 

6.4.2. Стручни органи и 

тела у школи 

систематски прате и 

анализирају успех и 

владање ученика. 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Директор, ОВ, 

НВ, педагошки 

колегијум 

Документација 

директора, 

записници са 

седница НВ и 

ОВ 
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-  Унапредити анализе 

успеха и владања 

ученика на седницама 

НВ, ОВ, педагошког 

колегијума 

6.4.3. Директор 

предузима мере за 

унапређивање 

образовно-васпитног 

рада на основу резултата 

праћења и вредновања. 

 

- Систематски водити 

евиденцију о 

резултатима рада, као и 

о конкретним мерама 

које се предузимају на 

основу праћења и 

вредновања у Дневнику 

рада директора 

Септембар 

2018. године 

Директор, Тим 

за вредновање 

резултата 

Редовно вођење 

Дневника рада 

директора 

6.4.4. Стручни 

сарадници остварују 

педагошко-

инструктивни рад у 

школи у складу са 

планом рада и потребама 

школе. 

 

- Школа има педагога 

који по плану рада врши 

педагошко-

инструктивни рад 

У току школске 

2018 / 2019. 

године 

Педагог Документација 

педагога о 

педагошко-

инструктивном 

раду 

6.4.5. Тим за 

самовредновање 

континуирано остварује 

самовредновање рада 

школе у складу са 

прописима и потребама.  

 

- Тим за самовредновање 

ће ове године 

вредновати још једну 

област ЕТОС 

У току другог 

полугодишта 

школске 2018 / 

2019. године 

Тим за 

самовредновање 

Извештај Тима 
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Област Активност Временски 

период 

Носиоци 

реализације 

Показатељи 

Ресур 

си 

7.3.1. Школа је физички 

безбедно место. 

 

- Уредити школску 

ограду и обезбедити 

паркинг испред школе 

У току године 

2018 / 2019.  

Школа, Јавно 

предузеће 

Путеви Србије 

Уређена ограда 

школског 

дворишта, 

обезбеђен 

паркинг 

7.3.2. Школски простор 

задовољава здравствено-

хигијенске услове. 

 

- Обезбедити хигијенски 

исправну воду за пиће 

У току године 

2018 / 2019. 

Јавно предузеће 

за водоводе 

општине 

Мионица 

Чиста вода, 

бактериолошки 

и хемијски 

исправна, 

извештај Завода 

за јавно здравље 

Ваљево 

7.3.3. У школи постоји 

простор за рад у складу 

са нормативом. Активно 

конкурисање са 

пројектима. 

 

- Недостаје фискултурна 

сала 

У току године 

2018 / 2019. 

Школа Изграђена 

фискултурна 

сала 

7.3.5. Школа је 

опремљена потребним 

наставним средствима за 

реализацију квалитетне 

наставе. 

 

- Набавка наставних 

средстава је сталан 

процес 

У току године 

2018 / 2019. 

Школа, 

директор 

Нова наставна 

средства 
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7. Остали планови  рада 
 

7.1. План унапређивања образовно-васпитног рада школе 

 

План унапређивања образовно–васпитног рада проистекао је из анализе 

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 ученицима и 

усклађивање 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, 

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: 
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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  

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. План педагошко- инструктивног надзора 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА ЗА 2018/19. ГОДИНУ 

 

Педагог, применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке 

науке,  доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи, у 

складу са циљевима и принципима образовања и васпитања, дефинисаних Законом о 

основама система образовања и васпитања, као и посебним законима. 

 

ЗАДАЦИ: 

  

 Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање 

образовно-васпитног рада,  

 Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика, 

 Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно- 

образовног рада,  

 Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових 

васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима 

значајним за васпитање и образовање  деце и ученика, 

 Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада, 

 Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за успешан рад установе, 

 Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке 

и праксе. 

 

Табеларни преглед  планираних  активности :  

 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

1.1.Учествовање у изради 

Годишњег плана рада школе и 

његових појединих делова 

 

септембар 

 

 

Током школске 

године 

континуирано 

Директор, 

руководиоци 

стручних већа и 

тимова 
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1.2. Припремање годишњих  и 

месечних  планова рада педагога 

септембар 

- јун 

Током школске 

године 

континуирано 

 

самостално 

1.3. Спровођење анализа и 

истраживања у установи у циљу 

испитивања потреба  ученика, 

родитеља, локалне самоуправе 

 

септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

континуирано 

 

 

Директор, 

наставници 

1.4.  Учествовање у припреми 

индивидуалног образовног плана 

за ученике 

септембар- 

јун 

 

Током школске 

године 

континуирано 

По потреби 

Чланови тима за 

инклузију 

Предметни 

наставници 

1.5. Учешће у планирању и 

организовању појединих облика 

сарадње са другим 

институцијама 

септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

континуирано 

 

 

Директор, чланови 

Тима за сарадњу са 

локалним 

институцијама, 

руководиоци 

стручних већа 

1.6. Учествовање у 

планирањунабавке стручне 

литературе, периодике и учешће 

у набавци и изради дидактичког 

материјала, наставних средстава 

септембар-

јун 

Током школске 

године 

континуирано 

 

по потреби 

 

Директор, 

Стручна већа, 

Наставници 

 

1.7. Учествовање у писању 

пројеката установе и 

конкурисању ради обезбеђивања 

њиховог финансирања и примене 
септембар-

јун 

Током школске 

године 

континуирано 

 

Приликом 

аплицирања на 

конкурс 

Директор, 

наставници, 

стручна већа 

1.8. Иницирање и учешће у 

иновативним видовима 

планирања наставе и других 

облика образовно-васпитног рада 

септембар-

јун 

Током школске 

године 

континуирано 

 

По потреби 

 

наставници, 

стручна већа 

1.9. Учествовање у избору и 

конципирању разних 

ваннаставних и ваншколских 

активности, односно учешће у 

планирању излета, екскурзија 

Септембар 

- јун 

 

Током школске 

године 

континуирано 

 

по потреби 

 

 

Директор, 

наставници, 

родитељи, 

ученици 

1.10. Учешће у планирању и Септембар Током школске наставници, 
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реализацији културних 

манифестација, наступа деце, 

односно ученика, медијског 

представљања и слично 

-јун 

 

године 

континуирано 

 

стручна већа, 

ученици 

1.11. Пружање помоћи 

наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада, 

практичне наставе, плана рада 

одељењског  старешине, секција 

Септембар

-јун 

 

 

Током школске 

године 

континуирано 

 

 

 

 

Наставници 

Стручна већа 

 

 

 

 

II   ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

2.1. Систематско праћење и 

вредновање наставног процеса 

развоја и напредовања ученика 

септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

континуирано 

 

наставници 

2.2. Праћење реализације 

образовно-васпитног  рада 

септембар-

јун 

 

 

Током школске 

године 

континуирано 

 

наставници 

 

 

2.3. Праћење ефеката 

иновативних активности и 

пројеката, као и ефикасности 

нових организационих облика 

рада 

октобар-

јун 

 

Током школске 

године 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

наставници, 

чланови стручног 

већа 
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2.4. Праћење и вредновање 

примене мера индивидуализације 

и индивидуалног образовног 

плана 

 октобар-

јун     

 
Током школске 

године 

(континуирано) 

 

по потреби 

предметни 

наставник, чланови 

Тима 

 

2.5. Иницирање и учествовање у 

истраживањима образовно - 

васпитне праксе које реализује 

установа, у циљу унапређивања 

образовно - васпитног рада, 

септембар-

јун 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

по потреби 

 

 

Директор, 

наставници 

2.6.Учешће у изради Годишњег 

извештаја о раду установе у 

остваривању свих програма 

образовно - васпитног рада 

септембар 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

Директор, 

руководиоци 

стручних већа 

2.7. Учествовање у праћењу 

постигнућа ученика 

 

септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

Директор, 

наставници 

2.8. Праћење анализе успеха и 

дисциплине ученика на 

класификационим периодима, 

као и предлагање мера за њихово 

побољшање 

новембар-

јун 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

Наставници 

 

2.9. Праћење успеха ученика у 

ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и 

пријемним испитима  

септембар-

јул 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

 

Директор,  

наставници , 

 

 

2.10. Учествовање у усклађивању 

програмских захтева са 

индивидуалним 

карактеристикама ученика 

септембар-

јул 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

Наставници, 

родитељи 

 

2.11. Праћење узрока школског 

неуспеха ученика и предлагање 

решења за побољшање школског 

успеха 

септембар-

јул 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

Наставници , 

родитељи 
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IIIРАД СА НАСТАВНИЦИМА 
 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

3.1. Пружање помоћи 

наставницима на конкретизовању 

и операционализовању циљева и 

задатака образовно-васпитног  

рада 

 

септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

самостално 

3.2.Пружање стручне помоћи 

наставницима наунапређивању 

квалитета наставе увођењем 

иновација и иницирањем 

коришћења савремених метода  и 

облика рада ( уз проучавање 

програма и праћење стручне 

литературе) 

 

септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

самостално 

3.3. Мотивисање наставника на 

континуирано стручно 

усавршавање  и израду плана 

професионалног развоја и 

напредовања у струци 

септембар-

јун 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

Директор, 

руководиоци 

стручних већа 

 

3.4. Анализирање реализације 

праћених активности часова 

редовне наставе и других облика 

образовно- васпитног рада 

којима је присуствовао и давање 

предлога за њихово унапређење 

септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

 

Директор, 

наставници 

3.5. Праћење начина вођења 

педагошке документације 

наставника 

септембар-

август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

наставници 

3.6. Иницирање и пружање 

стручне помоћи наставницима у 

коришћењу различитих метода, 

техника и инструмената 

оцењивања ученика 

септембар - 

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

наставници 

3.7. Пружање помоћи 

наставницима у осмишљавању 

рада са ученицима којима је 

септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

наставници 

родитељи 
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потребна додатна подршка 

(даровитим ученицима, 

ученицима са тешкоћама у 

развоју) 

 

По потреби 

 

 

3.8. Оснаживање наставника за 

рад са ученицима из осетљивих 

друштвених група кроз развијање 

флексибилног става према 

културним разликама и 

развијање интеркултуралне 

осетљивости  и предлагање 

поступака који доприносе 

њиховом развоју  

 

септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

 

наставници 

родитељи 

 

 

 

3.9. Оснаживање наставника за 

тимски рад кроз њихово 

подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз 

координацију активности 

стручних већа, тимова и 

комисија 

септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

 

 

наставници 

 

 

3.10.Пружање помоћи 

наставницима у реализацији 

огледних и угледних часова и 

примера добре праксе, излагања 

на састанцима већа, актива, 

радних група, стручним 

скуповима и родитељским 

састанцима,   

Септембар, 

јун 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 

наставници 

 

 

3.11. Пружање помоћи 

наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада, 

практичне наставе, плана рада 

одељењског старешине и секција 

септембар-

мај 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

наставници 

 

3.12. Упознавање  одељењских 

старешина и одељењских већа са 

релевантним карактеристикама 

нових ученика 

септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

наставници, 

родитељи 

3.13. Пружање помоћи септембар- Током школске самостално 
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одељењским старешинама у 

реализацији појединих садржаја 

часа одељењске заједнице 

јун 

 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

 

3.14. Пружање помоћи  

наставницима  у остваривању 

свих форми сарадње са 

породицом септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 

самостално 

3.15. Пружање помоћи 

наставницимау примени 

различитих техника и поступака 

самоевалуације 

 

 

 септембар-

јун 

 

 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

 

 

наставници 

 

 

 

 

IVРАД  СА  УЧЕНИЦИМА 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

4.1. Саветодавни рад са новим 

ученицима, ученицима који су 

поновили разред, рад са 

ученицима око промене смерова, 

преласка ученика између школа,  

промене статуса из редовног у 

ванредног ученика 

септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

Директор, 

наставници, 

секретар,  

4.2. Стварање оптималних услова 

за индивидуални развој ученика 

и пружање помоћи и подршке 

септембар-

август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

Наставници, 

одељењске 

старешине 
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По потреби 

 

4.3. Пружање подршке и помоћи 

ученицима у раду ученичког 

парламента и других ученичких 

организација 

септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

4.4. Идентификовање и рад на 

отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

наставници, 

одељењски 

старешина, 

родитељи 

4.5. Рад на професионалној 

оријентацији ученика  

септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

4.6. Анализирање и предлагање 

мера за  унапређивање 

ваннаставних активности септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

наставници 

4.7. Пружање помоћи и подршке 

укључивању ученика у различите 

пројекте и активности  септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

наставници 

4.8. Пружање помоћи на 

осмишљавању садржаја и 

организовању активности за 

креативно и конструктивно 

коришћење  слободног  времена 

септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

наставници 

4.9. Промовисање, предлагање 

мера, учешће у активностима у 

циљу смањивања насиља, а 

повећања толеранције и 

конструктивног решавања 

конфликата, популарисање 

септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

наставници, тим за 

заштиту од насиља, 

Тим за инклузију,  

Ученички 

парламент 
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здравих стилова живота 

4.10. Учествовање у изради 

педагошког профила ученика за  

ученике којима је потребна 

додатна подршка израда 

индивидуалног образовног плана 

септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

одељењски 

старешина, 

наставници, 

родитељи 

4.11. Анализирање предлога и 

сугестија ученика за 

унапређивање рада школе и 

помоћ у њиховој реализацији 

Септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

директор,  

наставници 

4.12. Учествовање у појачаном 

васпитном раду за ученика који 

врше повреду правила понашања 

у школи  

 

септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Тим за заштиту од 

насиља... 

  

 

 

VРАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

5.1. Организовање и припрема 

трибина на актуелне теме 

корисне за бољи развој и 

напредовање ученика 

 

септембар-

јун 

 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

Директор, 

наставници 

 

5.2. Припрема и реализација 

радионица са стручним темама 

 

септембар-

 

Током школске 

Експерти за 

одређене теме 
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јун 

 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

 

5.3. Укључивање родитеља, 

старатеља у поједине облике 

рада установе (васпитно – 

образовни рад, односно настава, 

секције, предавања, пројекти...) и 

партиципација у свим 

сегментима рада установе 

септембар-

јун 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

Родитељи, 

одељењске 

старешине 

 

 

 

5.4. Пружање подршке 

родитељима, старатељима у раду 

са ученицима  са тешкоћама у 

учењу, проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији 

септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

 

5.5. Упознавање родитеља, 

старатеља са важећим законима, 

конвенцијама, протоколима о 

заштити  ученика од 

занемаривања и злостављања и 

другим документима од значаја 

за правилан развој ученика у 

циљу представљања корака и 

начина поступања установе 

септембар-

јун 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

секретар школе, 

наставници, 

одељењске 

старешине 

 

5.6. Пружање подршке и помоћи 

родитељима  у осмишљавању 

слободног времена  деце, 

односно ученика 

септембар-

јун 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

самостално 

 

 

5.7. Рад са родитељима, односно 

старатељима у циљу 

прикупљања  података о деци 
септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

Одељењске 

старешине 
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5.8. Сарадња са саветом 

родитеља септембар-

јун 

 

По потреби 

 

самостално 

 

 

 

 

VI  РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,                                                                                                                               

ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ   УЧЕНИКА 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

6.1. Сарадња са директором на 

истраживању постојеће 

образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и 

потреба установе и предлагање 

мера за унапређење 

септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

Директор, 

наставници 

6.2. Сарадња са директором у 

оквиру рада стручних тимова и 

комисија и редовна размена 

информација 

септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

Директор, 

наставници 

6.3. Сарадња са директором на 

заједничком планирању 

активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и 

извештаја о раду школе 

септембар-

јун 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

 

Наставници, 

стручна већа, 

секретар 

 

 

 

 

6.4. Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке 

документације у установи 

септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

Директор, 

наставници 

 

6.5. Сарадња са директором на 

планирању активности у циљу 

јачања наставничких и личних 

компетенција 
септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

Наставници, 

стручна већа 
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6.6. Сарадња са директором и 

секретаром по питању приговора 

и жалби ученика и његових 

родитеља, односно старатеља на 

оцену из предмета и владања 

октобар-

август 

По потреби 

 

Директор, 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

секретар школе 

 

 

 

 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

7.1. Учествовање у раду 

наставничког већа, (давањем 

саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, 

прегледа, истраживања и других 

активности од значаја за 

образовно-васпитни рад и јачање 

наставничких компетенција 

септембар-

август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

Директор, 

наставници 

 

7.2.Учествовање у раду тимова, 

већа и комисија  на нивоу 

установе који се образују ради 

остваривања одређеног задатка, 

програма или пројекта. 

Учествовање у раду педагошког 

колегијума, стручних актива за 

развојно планирање и развој 

школског програма 

септембар-

август 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

Директор, 

наставници 

руководиоци 

стручних већа 

 

7.3.  Предлагање мера за 

унапређивање рада стручних 

органа установе 

 

 

 

септембар-

август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

 

Директор, 

наставници 

руководиоци 

стручних већа 
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VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

8.1 . Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним, 

научним, културним и другим  

установама које доприносе 

остваривању циљева и задатака 

образовно-васпитног рада 

установе 

септембар-

август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

Директор, 

наставници 

 

 

 

8.2. Сарадња са националном 

службом за запошљавање 
Септембар-

јун 

 

Повремено, по 

потреби 

 

 

 

  

 

IX    ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

9.1. 

Вођење евиденције о сопственом 

раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу 

септембар-

август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

самостално 

 

9.2. Израда, припрема и чување 

посебних протокола, чек листа за 

праћење наставе и васпитних 

активности  на нивоу школе 

септембар-

август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

самостално 

 

9.3. Припрема за послове 

предвиђене годишњим 

програмом и оперативним 

плановима рада педагога 

септембар-

август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

 

самостално 

 

 

9.4.  Прикупљање података о 

ученицима и чување  материјала  

Септембар 

- јун 

Током школске 

године(контину

наставници 
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који садржи личне податке о 

ученицима у складу са етичким 

кодексом педагога 

 ирано 

По потреби 

 

 

 

9.5. Стручно усавршавање 

праћењем стручне  литературе и 

периодике, праћењем 

информација од значаја за 

образовање и васпитање на 

интернету; похађањем 

акредитованих семинара, 

похађањем стручних скупова, 

разменом искуства и сарадњом 

са другим педагозима и стручним 

сарадницима  у образовању 

септембар-

август 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

 

 

 

самостално 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. 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.  
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7.4.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 . 

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. 
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7.5. 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; 

- 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. 
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7.6.  Програм сарадње са родитељима 

 
 

ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

 

 

Предлагач плана:одељенске старешине 

 

 

 

 

Садржај рада 

 

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Циљна 

група 

(са 

киме 

се 

ради) 

 

 

Критеријуми 

успешности 

за план 

 

Особ

а 

или 

тим 

који 

врш

и 

евал

уаци

ју 

план

а 

Време 

реализације 

 

Области 

рада 

 

 

 

 

 

септембар-

октобар 

 

 

 

 

 

Упознати 

родитеље са 

њиховим 

правима и 

обавезама и о 

важности и 

начину њиховог 

укључивања у 

живот школе и  

изабрати чланове 

Савета родитеља 

    

 

 

 

Остварити 

сарадњу 

родитеља, 

наставника, 

педагошко-

психошке 

службе и 
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одељенских 

старешина, 

посебно у раду 

са децом са 

посебним 

образовним 

потребама 

 

 

 

Упознати 

родитеље са 

годишњим 

планом и 

програмом рада 

школе, 

школским 

развојним 

планом и 

пројектима које 

школа реализује 

или планира да 

реализује током 

школске године  

    

 

 

 

Организовати 

дан отворених 

врата и утврдити 

термине за 

индивидуалне 

консултације са 

наставницима и 

одељенским 

сарешинама 

    

 

 

 

 

 

новембар-

децембар 

 

 

 

 

Анализирати 

успех и владање 

ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода и 

предлог мера за 

побољшање 

    

 

 

 

Анализирати 

предлоге за 

смањење 

изостанака 

уеника 

    

 

 

Заједно са 

родитељима 
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 дефинисати 

циљеве које је 

потребно са 

дететом које има 

потешкоће у 

учењу и 

изостајању са 

наставе 

 

 

 

Увести додатне, 

савремене 

начине 

комуницирања( 

смс, e-mail,web 

страница ) 

између родитеља 

и наставника 

    

 

 

 

 

 

јануар- 

фебруар 

 

 

 

Анализирати 

успех и владање 

ученика на крају 

првог 

полугодишта и 

предлог мера за 

побољшање 

    

 

 

 

Саветодавни рад 

са родитељима 

ученика који 

имају проблема у 

учењу, деца у 

инклузији, Роми 

– индивидуално 

и групно 

    

 

 

 

Повезивање 

школе са 

различитим 

удружењима 

(удружење деце 

са различитим 

посебним 

образовним 

потребама, 

удружењима 

Рома...) како би 

се охрабрило 

учешће родитеља 

из ових група 
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Испитати 

компетенције и 

интересе 

родитеља и у 

складу са тим 

укључити 

родитеље у 

ваннаставне 

активности, 

спортску 

секцију, излете, 

радне акције... 

    

 

 

 

На родитељском 

састанку 

презентовати 

закључке са 

састанка Савета 

родитеља 

    

 

 

 

Омогућити 

родитељима да 

анонимно 

искажу похвале и 

жалбе путем 

књиге за похвале 

и жалбе или 

кутије 

    

 

 

 

 

март-април 

 

 

 

Анализирати 

успех и владање 

ученика на крају 

трећег 

класификационог 

периода и 

предлог мера за 

побољшање 

    

 

 

 

Едуковати 

родитеље о 

њиховој улози, 

обавезама и 

одговорности 

везано за 

резултате у 

учењу  и  

владању ученика 

    

 

 

Разговарати о 

ђачкој 
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 екскурзији и 

правилима 

понашања 

ученика када се 

она реализује 

 

 

 

 

 

 

 

Разговарати на 

тему значаја и 

врсте 

породичног 

васпитања 

    

 

 

 

 

мај-јун 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају школске 

године 

    

 

 

 

Реализација 

родитељског 

састанка везана за 

матурску 

екскурзију и 

матурско вече 

    

 

 

 

Приказати 

родитељима 

резултате њиховог 

учешћа у школи, 

или пример добре 

праксе ангажовања 

родитеља у другим 

школама, и тако им 

дати признање за 

учешће, и 

мотивисати их за 

даљи рад 

    

 

 

 

Разговарати са 

родитељима о 

сарадњи у току 

школске године и 

изложити предлоге 

за побољшање 

сарадње у 

будућности 
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7.7. План културних и јавних активности школе 

 
Школа је значајан фактор културне трансмисије у којој долази до узајамног  

деловања средине на школу и школе на друштвену средину. То се остварује кроз план 

сарадње са организацијама, институцијама културе (музеји, галерије, позоришта, домови 

културе, спортска друштва и др.) и родитељима.  

Основни циљ ових активности је организовано деловање школе на средину и 

обратно. Поред општих васпитних задатака, посебни задаци културне и јавне делатности 

школе били би:  

- оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за 

њихов свестрани развој и богатији лични живот у слободном времену, као и 

презентовање оних резултата којима школа богати културни и друштвени 

живот средине (радне акције, прославе, јубилеји, манифестације, друштвено- 

користан рад ) 

- афирмација школе као културног центра у месту и стварање педагошких и 

друштвених услова за богаћење културног живота средине. 

Реализатори културне и јавне делатности у школи су сви наставници школе које 

дирктор задужи за одређене активности. 

 
Активности време Носиоци 

Уређење Ђачког кутка и дворишта 

школе 

октобар Ученички парламент 

Дечја недеља октобар Задужени професори 

Посета Сајму књига октобар Задужени професори 

Програм у част Дана школе Новембар Задужени професори 

Посета Фестивалу науке Децембар Задужени професори 

Програм за прославу Светог Саве Јануар Задужени професори 

Посета Сајму туризма Фебруар Задужени професори 

Учешће у манифестацији „Креативна 

чаролија“ 

април, мај Задужени професори 
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Организовање посета позоришту, 

музеју, манастирима... 

током године Задужени професори 

Организовање посета и сарадња са 

локалним институцијама: Културни 

центар, библиотека, Музеј камена, 

Музеј В. Живојина Мишића, Чаробно 

село, Дом здравља, Туристичка 

организација, Хотел „Врујци“... 

током године Задужени професори 

Организовање трибина и предавања у 

школским просторијама 

током године Задужени професори 

Дан отворених врата  април, мај Задужени професори 

 
 

7.8. Програм социјалне заштите 

 
Социјална заштита  ученика подразумева  систем  различитих мера и  активности чији је 

циљ пружање најбоље подрше ученицима са социјалним проблема тј. ученицима који 

припадају осетљивим групама као што су:  

 материјално угрожене породице 

 деца без родитељског старања 

 једнородитељске породице 

 ромска национална мањина 

 лица са инвалидитетом 

 лица са хроничним болестима 

 избегла и расељена лица 

 деца са сметњама у развоју и поремећајима у понашању. 

 

Циљеви и задаци програма: 

 пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању, 
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 пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који 

долазе из дефицијентних породица или породица са проблематичним односима, 

 сарадња са установама и организацијама које се бави социјалним питањима, 

 упознавање и праћење социјалних прилика ученика / упућивање у остваривање 

социјално-заштитних мера, 

 утврђивање социоекономског статуса родитеља, 

 упућивање родитеља на остваривање права, 

 развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности. 

 

ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА 

 

Идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима врши се стално. 

Одељенске старешине, педагог и директор школе, на почетку сваке школске године 

снимају социјално стање ученика и на основу њега раде план деловања. Током године, 

свака нова ситуација бива опсервирана.  

Школа уочене проблеме покушава да реши сарадњом са родитељима (службеним 

позивима у школу и инфомативним разговорима), а уколико нема резултата, у току 

школске године укључују се установе и организације социјалне заштите. 

 

ПОМОЋ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА 

 

Идентификација ученика који се налазе у тешкој материјалној ситуацији обавља се како 

на почетку, тако и током целе године. Школа израђује план помоћи овим ученицима у 

виду: 

 уплате котизације за такмичење, 

 бесплатног коришћења школског интернета, 

 бесплатне екскурзије, излета 

 бесплатне позоришне представе, концерта, мјузикла, опере.. 

 бесплатних уџбеника, наставних материјала.... 
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Школа периодично и по потреби организује хуманитарне концерте и акције прикупљања 

одеће, обуће и школског материјала  за ученике тешког материјалног стања.  

  

Носиоци активности сем одељењских старешина, педагога и директора школе, су и 

чланови тима за заштиту деце од насиља као и чланови тима за инклузију.  

 

 

ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

Школа у сарадњи са надлежним установама и организацијама брине о социјалној заштити, 

посебно ученика из осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите. 

Уколико буде потребе, школа ће организовати прикупљање средстава за ове сврхе кроз 

разне добротворне школске акције. 

 

  

Активности 

Временска 

динамика 
Носиоци активности Сарадници 

Идентификација ученика 

са посебним потребама 

из области социјалне 

заштите 

Август, 

септембар 
Одељенске старешине Директор, педагог 

Сарадња са 

родитељима/старатељима 

идентификованих 

ученика 

Током 

године 
Одељенске старешине Педагог 

Успостављање сарадње 

са установама и 

организацијама 

социјалне заштите 

Октобар  
Педагог, директор, 

одељенске старешине 

Установе и 

организације 

социјалне заштите 

Успостављање сарадње 

са Црвеним крстом 

Октобар 

2018. 

Педагог, директор, 

Одељенске старешине 
Црвени крст 
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Проналажење 

најефикаснијег вида 

пружања подршке 

идентификованим 

ученицима (по потреби и 

израда ИОП-а) 

Октобар, 

новембар  

Педагог, директор, 

Одељенске старешине 

Установе и 

организације 

социјалне заштите, 

МПС, родитељи/ 

старатељи ученика 

Организовање акција за 

прикупљање неопходне 

помоћи 

идентификованим 

ученицима 

Током 

године, 

према 

потребама  

Директор, сви запослени  

Савет родитеља, 

Школски одбор, 

јединице локалне 

самоуправе 

Праћење ефеката указане 

социјалне помоћи 

Током 

године, 

Директор, одељењски 

старешина 
Наставничко веће 

Разматрање могућности 

укључивања ученика у 

трајнији облик социјалне 

помоћи ученику којег 

пружа држава. 

По потреби Директор, педагог 

Савет родитеља, 

Школски одбор 

  

 

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА  

Програм социјалне заштите ученика највише се базира на интензивној сарадњи са 

Центром за социјални рад у проналажењу могућности решавања материјалне, 

безбедоносне и породичне проблематике. 

Опсрвација и идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима у школи се 

одвија свакодневно. Педагог и директор школе у сарадњи са одељенским старешинама 

покушавају да реше проблем сарадњом са родитељима (службеним позивима у школу и 

информативним разговорима)  а уколико нема резултата по потреби у току школске 

године шаљу дописе Центру за социјални рад, ради укључивања у решавање одређеног 

проблема. Ученицима који су у тешкој материјалној ситуацији, школа ће као и претходних 

година обезбедити неопходну помоћ у виду бесплатне ужине, као и неопходног школског 

прибора и уџбеника, омогућити бесплатно путовање на екскурзије, бесплатне посете 

позоришним и биоскопским представама и сл. 

Осим наведеног, школа периодично организује хуманитарне акције прикупљања одеће и 

обуће за ученике тешког материјалног стања. 
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Основни циљеви овог програма су: 

-развој безбедног окружења у коме ће бити остварено право сваког детета да буде 

заштићено од сваког облика насиља, 

-развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности. 

Наведене циљеве остварићемо кроз сталне задатке: 

формирање ставова о неприхватљивости свих видова насиља у школи и ван ње, као и 

развијање толеранције, разумевањем и прихватањем различитости и неговање ненасилних 

видова комуникације. 

Овим програмом су обухваћене све активности које се базирају на пружању најбоље 

подршке ученицима из угрожених група: 

-деца у хранитељском породицама 

-деца са сметњама у развоју 

-деца у сиромашним породицама 

-деца ромске националности 

-деца у нефункционалним породицама 

Носиоци активности сем одељенских старешина, педагога и директора школе су и 

чланови тима за заштиту деце од насиља као и чланови тима за инклузију.  

 

 

 

7.9. План и програм заштите животне средине 
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Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, 

природним, привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, обогаћују 

или угрожавају животну средину. 

Како је циљ савремене наставе да омогући стицање функционалног знања, неопходно је 

конкретизовање, продубљивање и допуњаваље еколошких садржаја, као и промене метода 

рада и начина презентовања заштите животне средине. У оваквој поставци наставе постоји 

непрекидна повезаност наставних садржаја и свакодневног живота што омогућава да 

ученици разумеју и прихвате да свакодневни живот ставља пред науку проблеме које она 

решава и враћа решене проблеме у свакодневни живот. У решавању тих проблема 

ученици узимају директно учешће.  

 

Васпитни задаци су: 

•    развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним 

вредностима, 

•    оплемењивање уже и шире средине, 

•    стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским, 

производно – техничким обележјима природе и насељене средине, 

•    стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању школе, 

насеља, култивисању расада и неговању паркова, 

•    уређење школског дворишта и одржавање спомен – обележја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Принципи на којима се заснива овај Програм односе се на основна људска права, а то су : 
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- право на живот и здравље,  

- право на здраву животну средину, 

- право на здраву воду, ваздух, светлост и земљиште, 

- право на здраву храну, 

- право на одсуство буке и зрачења, 

-  право на заштиту биљног и животињског света. 

 

Убрзан развој међународног еколошког права покренут је на Конференцији Уједињених 

Нација о животној средини која је одржана у Стокхолму 1972. године. Стокхолмска 

конференција дефинисала је основне принципе права на здраву животну средину који су 

касније разрађивани низом међународних докумената и уговора.  

1992. године у Рио де Жанеиру прихваћен је Концепт одрживог развоја, који је базиран на 

праву будућих генерација да живе и да се развијају у здравој животној средини.  

2001. године ступила је на снагу Архуска конвенција која садржи три групе права која се 

односе на. 

1. право грађана на информисаност  

2. право грађана да учествују у доношењу одлука о животној средини 

3. приступ правосуђу у случају када су претходна два права повређена 

 

Програм заштите животне средине  има као општи циљ унапређивање квалитета живота 

ученика у школи и ван ње.  

 

Специфични циљеви Програма су следећи: 

 

 Подстицање и развијање еколошке културе 

 Идентификација загађивача  

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

препознавање загађења и спровођење мера заштите 
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 Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и 

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

препознавање и решавање проблема у животној средини 

 Изграђивање и примена норми понашања, информисање  

 Сарадња са родитељима  

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

превазилажењу проблема загађења животне средине 

 

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 

 

Програм заштите животне средине реализоваће се теоретски и практично кроз наставне 

саржаје из биологије, екологије, здравстевене културе, али и друге предмете као што су 

грађанско васпитање, географија, историја, ликовна култура итд. 

Програм заштите животне средине обухвата активности које су усмерене на јачање и 

развој свести о значају здраве животне средине, одрживом развоју и очувању и 

унапређивању природних ресурса. 

Активности на заштити животне средине одвијаће се на нивоу одељења, разреда и школе. 

Програм естетског, еколошког и хигијенског уређења школе полази од садржаја 

специфичних за узраст ученика. Циљ је да се код ученика развије смисао за лепо, 

правилан однос према људима и животној средини. 

У циљу стварања услова за свестрани развој личности ученика, подстицање развоја и 

формирање здравствених и естетских ставова и навика код ученика, програм еколошке 

заштите и естетског уређења школе представља саставни део укупног рада свих 

запослених у школи. Планирано је активно учешће ученика, родитеља и локалне заједнице 

чиме би се обезбедило остваривање планираног циља и задатака. 

 

 

 

 

садржај рада 

 

планиране 

активности 

носиоци 

активности 

циљна 

група 

критеријуми 

успешности за 

план 

особа или 

тим која 

врши 

евалуацију 

време 

реализације 

област рада 
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плана 

септембар одрживи 

развој 

Обележавање 

16.09.-Дана 

заштите 

озонског 

омотача  

Милена 

Гођевац 

ученици обележено, 

фотографисано, 

евидентирано у 

извештају, 

подигнут ниво 

еколошке свести 

код ученика 

Александра 

Јагодић и 

директор 

школе 

октобар брига за 

живи свет 

Обележавање 

04.10-

Светског 

дана заштите 

животиња 

Александра 

Јагодић 

ученици израђене кућице 

и хранилице за 

птице, 

постављене у 

школском 

дворишту, 

фотографисане, 

евидентиране у 

извештају, код 

ученика 

развијена свест 

о значају 

очувања 

биодиверзитета 

Александра 

Јагодић и 

директор 

школе 

јануар еколошка 

култура 

Обележавање 

26.01-

Светског 

дана 

образовања о  

заштити 

животне 

средине 

Александра 

Јагодић 

ученици одржано 

предавање о 

загађењу и 

заштити 

животне 

средине, 

фотографисано, 

евидентирано у 

извештају, 

подигнут ниво 

еколошке свести 

код ученика 

Александра 

Јагодић и 

директор 

школе 

март одрживи 

развој 

Обележавање 

Дана воде 

Милена 

Гођевац 

ученици обележено, 

фотографисано, 

евидентирано у 

извештају, 

подигнут ниво 

еколошке свести 

код ученика 

Александра 

Јагодић и 

директор 

школе 

током 

школске 

2017/2018 

године 

брига за 

живи свет 

Посета 

заштићеном 

природном 

добру 

Александра 

Јагодић, 

Светлана 

Лазаревић, 

ученици реализован 

излет, 

фотографисано, 

евидентирано у 

Александра 

Јагодић и 

директор 

школе 
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 Милена 

Гођевац 

извештају, 

подигнут ниво 

еколошке свести 

код ученика и 

значај о 

важности 

учувања живог 

света на планети 

рециклажа Прикупљање 

секундарних 

сировина 

одељенске 

старешине 

ученици прикупљена 

стара 

хартија/пластика 

/стакло... 

послато на 

рециклажу, 

фотографисано, 

евидентирано у 

извештају, код 

ученика 

појачана свест о 

значају 

рециклаже 

Александра 

Јагодић и 

директор 

школе 

естетско и 

хигијенско 

уређење 

Уређење 

учионица 

одељенске 

старешине 

ученици уређене 

учионице, код 

ученика 

развијене 

хигијенске 

навике 

Александра 

Јагодић, 

директор 

школе 

 естетско и 

хигијенско 

уређење 

Уређење 

школског 

дворишта 

одељенске 

старешине 

ученици реализована 

акција чишћења 

и уређења 

школског 

дворишта и 

непосредне 

околине школе, 

фотографисано, 

евидентирано у 

извештају, 

подигнут ниво 

еколошке свести 

код ученика и 

брига за 

очување 

животног и 

радног 

простора, 

Александра 

Јагодић, 

директор 

школе 
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подстакнут 

развој 

хигијенских 

навика 

 

 

8. Планови рада осталих обавезних и факултативних облика 

образовно-васпитног рада   
           

8.1. 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. 

 

8.2. Допунска настава 

 

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 
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8.3. Припремни рад 

 

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

оправданог изостајања упућују на полагање разредног испита. 

 

8.4. 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: 

- 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. 
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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.) 

 

9. Факултативне ваннаставне активности 
    

9.1. Екскурзије          

 

Приликом организовања екскурзија поштоваће се Правилник о извођењу 

екскурзије, као и план извођења екскурзија. 

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  I-IV разреда, наставник географије и наставник историје. У овој 

школској години понуде за ексурзију су следеће: за прву и други годину Требиње, Мостар 

и Сарајево у трајању од 3 дана, од 2. Маја до 5. Маја, а за трећу и четврту дестинација је 

Италија 5 дана. Понуде ће бити изнете на Савету родитеља. 

 

 

 

 

 

9.2. Ученички парламент  

 
Годишњи план рада Ученичког парламента за школску 2018/19. годину 

Предлог годишњег плана: Ивана Чолић, координатор 
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Време 

реализације 

Активности Носиоци активности Евалуација 

Септембар 

 

 

Конституисање Ученичког 

парламента 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

 

Информисање чланова о 

законској основи деловања и 

делокругу рада Ученичког 

парламента у средњој школи 

Координатор 

Избор председника, секретара, 

заменика председника 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

Планирање сарадње са 

Ученичким парламентом ОШ 

„Милан Ракић“ 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

Договор око праћења сајтова и 

пројеката 

www.srednjoskolci.org.rs 

srednjeskole.edukacija.rs 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

Договор око организације 

активности за Дечију недељу 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

Октобар  

 

 

Обележавање „Дечије недеље“ Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

 

Сарадња са организацијом 

„Пријатељи деце Србије“ 

Чланови Ученичког 

парламента 

Одабир представника парламента 

за учешће на седници Народне 

скупштине 

Чланови Ученичког 

парламента 

Сарадња са локалним листом 

„Билтен“ 

Чланови Ученичког 

парламента 

Разговор на тему: Култура 

понашања ученика – „Будимо 

пример другима“ 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

Новембар 

 

 

Радионица на тему – „Методе и 

технике успешног учења и 

покретање унутрашње 

мотивације“ 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

 

Сарадња са Црвеним крстом – 

организација предавања на 

актуелну тему 

Чланови Ученичког 

парламента 

Децембар 

 

 

Обележавање Светског дана 

борбе против АИДС-а 

Чланови Ученичког 

парламента 

 

Чланак у школском листу Чланови Ученичког 

http://www.srednjoskolci.org.rs/
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Изостајање ученика са наставе – 

анализа и препоруке за 

предупређење 

парламента 

Јануар 

 

 

Припрема активности за 

прославу Савиндана 

Чланови Ученичког 

парламента 

 

Израда паноа на тему - Свети 

Сава 

Чланови Ученичког 

парламента 

Фебруар Евалуација реализованог плана у 

првом полугодишту и израда 

полугодишњег извештаја 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

председник парламента 

 

Март Предлози и рализација 

радионица и презентација у 

сарадњи са локалном 

канцеларијим Црвеног крста, 

Домом здравља, МУП - ом 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

 

Април Разговор на тему – „Књига или 

друштвене мреже„ 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

 

Припрема активности за 

прославу Дана школе 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

Мај Гласање за ђака генерације Чланови Ученичког 

парламента 

 

Јун Предлози ученика за награде и 

похвале најбољим појединцима и 

одељењима 

Чланови Ученичког 

парламента 

 

Анализа рада Ученичког 

парламента у протеклој школској 

години и израда Годишњег 

извештаја рада Ученичког 

парламента 

Координатор, чланови 

Ученичког парламента 

председник парламента 

 

 

 

 

 

 

 

10.  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 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ПРИЛОЗИ: 
 

 

11.1.Стручно усавршавање 

 
ПРИНЦИПИ У  ИЗРАДИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА: 

 

Циљеви : 
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- реализација развојног програма за школску2018/2019. годину, посебно у областима 

наставе, подршке ученицима и ресурсима: 

 

Задаци : 

- развијање 

1. иновативности 

2. флексибилности 

3. креативности 

4. професионалног развоја 

5. укључивање у глобалне  токове. 

 

11.2.Стручно  усавршавање  наставника 

 

Стручно усавршавање представља интерактивни однос 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. Стручно усавршавање наставника планирано је на нивоу Стручних већа и 

као индивидуално стручно усавршавање према Личном плану стручног усавршавања у 

установи и ван ње. 

 

 



 

Годишњи план рада за школску 2018/2019.               Средња школа ''Мионица''   
 

 178 
 

Стручно усавршавање ван установе  

 

Тема/садржај  Облик стручног 

усавршавања 

Ниво 

реализације 

Учесници  Време 

реализације 

''Настава 

модерне 

историје 

југоисточне 

Европе'' 

Стручни 

семинар бр.224 

(К1, П3) 

Републички  Верољуб 

Бојичић 

Током године 

''Од игре до 

уметности – 

драмски метод у 

настави'' 

Стручни 

семинар бр.830 

(К1, П3) 

Републички Верољуб 

Бојичић 

Током године 

''Пут до успеха 

на географској 

олимпијади'' 

Стручни 

семинар бр.813 

(К2, П3) 

Републички Светлана 

Лазаревић 

Током године 

''Интегрисана 

амбијентална 

настава'' 

Стручни 

семинар бр.452 

(К2, П3) 

Републички Светлана 

лазаревић 

Током године 

''Даровито дете 

у разреду – од 

скривеног 

талента до 

ИОП-а3'' 

Стручни 

семинар бр.193 

(К3, П2) 

Републички Снежана Васић Током године 

''јачање 

професионалне 

улоге психолога 

у школи'' 

Стручни 

семинар бр 7 

(К1, П4) 

Републички Снежана Васић Током године 

''Виртуелна 

туристичка 

агенција – 

практична 

обука 

наставника за 

агенцијско 

пословање'' 

Стручни 

семинар бр.901 

(К1, П1) 

Републички Ивана 

Живковић 

Катарина Бељић 

Током године 

 

''Виртуелни 

хотел – 

практична 

обука'' 

Стручни 

семинар бр. 902 

(К1, П1) 

Републички Ивана 

Живковић 

Током године 

''Дигитални 

маркетинг у 

економији, 

туризму и 

Стручни 

семинар бр.904 

(К1, П1) 

Републички  Ивана 

Живковић 

Током године 
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угоститељству'' 

''Бизнис план и 

предузетништво 

– 

идентификавија 

и формулисање 

предузетничке 

идеје у форми 

бизнис плана'' 

Стручни 

семинар бр.608 

Републички  Катарина Бељић Током године 

''Садржаји 

економске 

групе предмета 

на другачији 

начин'' 

Стручни 

семинар бр.805 

Републички  Катарина Бељић Током године 

''Иновативне 

методе 

топлотне обраде 

хране'' 

Семинар бр.657 

(К1, П3) 

Републички  Небојша 

Пешовић 

Током године 

''Савремени 

трендови 

упаривања 

хране и вина'' 

Семинар бр. 681 Републички  Небојша 

Пешовић 

Током године 

''Стандарди 

постигнућа и 

наставни 

програми као 

главне 

смернице за 

облоковање 

наставе страних 

језика'' 

Семинар бр.742 

(К1, П1) 

Републички  Ивана 

Стефановић 

Током године 

''Креативна 

употреба 

уџбеника у 

настави страног 

језика'' 

Семинар бр.734 

(К1, П1) 

Републички  Ивана 

Стефановић 

Током године 

''Вредновање и 

евалуација 

постигнућа 

ученика у 

настави страних 

језика'' 

Семинар бр.746 

(К1, П3) 

Републички  Ивана 

Стефановић 

Током године 

''Активна 

настава српског 

језика и 

Семинар бр.775  Републички  Слађана 

Јевремовић 

Током године 
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књижевности'' 

''Републички 

зимски 

семинар'' 

Семинар бр.791 Републички  Слађана 

Јевремовић 

Јануар/ фебруар 

''Тумачење 

драмског дела у 

настави'' 

Семинар бр. 803 Републички  Слађана 

Јевремовић 

Током године 

''Српски 

правопис у 

наставној 

пракси'' 

Семинар бр. 799 Републички  Слађана 

Јевремовић 

Током године 

''Домаћи задатак  

у функцији 

повећања 

ученичких 

постигнућа'' 

Семинар бр. 434 Републички  Слађана 

Јевремовић 

Током године 

''Примена ИОП-

а у настави 

физичког 

васпитања'' 

Семинар 

бр.1000 

Републички  Ђорђе 

Софронић 

Током године 

''Оријентиринг у 

оквиру 

обавезних 

физичких 

активности 

предмета 

Физичко и 

здравствено 

васпитање'' 

Семинар 

бр.1012 

Републички  Ђорђе 

Софронић 

Током године 
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Стручно усавршавање у установи  

 

Тема/садржај Облик стручног 

усавршавања 

Ниво 

реализације 

учесници Време 

реализације 

Блог ''Историја, 

наука о 

садашњости'' 

Презентација 

блога са 

дискусијом 

Стручно веће Верољуб 

Бојичић 

Током године 

Југословенска 

краљевина 

Угледни час Стручно веће Верољуб 

Бојичић 

Током године 

Француска 

револуција 

Угледни час Стручно веће Верољуб 

Бојичић 

Током године 

Приказ садрђаја 

и облика рада са 

семинара бр.813  

Презентација са 

дискусијом 

Стручно веће Светлана 

Лазаревић 

Током године 

Приказ 

садржаја и 

облика рада са 

семинара бр.452 

Презентација са 

дискусијом 

Стручно веће Светлана 

Лазаревић  

Друго 

тромесечје 

 Угледни час Стручно веће Ивана 

Живковић 

Током године 

Приказ 

садржаја и 

облика рада са 

семинара бр. 

908 

Презентација са 

дискусијом 

Стручно веће Ивана 

Живковић 

Током године 

Приказ 

садржаја и 

облика рада са 

семинара бр.902 

Презентација са 

дискусијом 

Стручно веће Ивана 

Живковић 

Током године 

 Угледни час одељење Ивана Током године 
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Стефановић 

Приказ 

садржаја и 

облика рада са 

семинара бр.902 

Презентација са 

дискусијом 

Стручно веће Ивана 

Стефановић 

Током године 

Приказ 

садржаја и 

облика рада са 

семинара бр.908 

Презентација са 

дискусијом 

Стручно веће Ивана 

Стефановић 

Током године 

 Угледни час Стручно веће Слађана 

Јевремовић 

Током године 

Приказ 

садржаја и 

облика рада са 

семинара број 

799 

Презентација са 

дискусијом 

Стручно веће Слађана 

Јевремовић 

Током године 

Приказ 

садржаја и 

облика рада са 

семинара бр.803 

Презентација са 

дискусијом 

Стручно веће Слађана 

Јевремовић 

Током године 
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