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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 Дејан Ђурић 

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

Web-site www.srednjaskolamionica.edu.com 

E-mail srednjaskolamionica@gmail.com 

Дан школе 24.05.2023. - Празник Св. Ћирила 
и Методија 

Број ученика 134 

Издвојена одељења / 

Број ученика у 

издвојеним 

одељењима 

/ 

Број запослених       40 

Језици који се уче у школи Енглески и француски језик 

Број смена у школи и начин  Прва смена 
 

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

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 понеразвијености. 

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 поручју Школске 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. 
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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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1.3. 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 заживот. 

 Обезбеђивање стручне заступљености наставе из свих наставних области у 

предметној настави, уз примену иновација ураду, 

 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 инаркоманије. 

 Нарочиту пажњу посветити реализацији практичне наставе која ће се одвијати 

према посебно утврђенимплановима. 

 Извршити истраживања чији резултати би указали на потребу увођења нових 

образовнихпрофила. 

 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. 

 

 

1.4. 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. 
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2. Законске основе рада школе 

 

1. Закон о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС, број 88/2017. и27/2018 – и др. 

Закони, 10/19, 6 од 24.1.2020. и 129 од 28.12.2021.); 

2. Закон о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', број 55/2013,101/2017 и  27/2018 

– др.закон, 6 од 24.01.2020, 52 од 24.05.2021. и 129 од 28.12.2021.); 

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, 14/13,5/14 и 3/15, 11/2016, 3/18, 30/19); 

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 општеобразовнихпредмета средњег стручног образовања 

у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам («Сл.гласник РС – Просветни 

гласник»бр.8/2014,11/2016,6/2018 и 13/2018); 

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

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

област економија ("Просветни гласник", бр. 3/96, 3/97, 14/97, 12/02, 5/03, 11/06, 4/13, 11/13, 14/13); 

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

планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле III и IV 

степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада економија, право и 

администрација(Сл.гласник РС – Просветни гласник», бр. 16/2015 и 7/2016); 

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(„Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр.16/2015, 14/20 и 3/22); 

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

сарадника у средњојшколи („Службени гласник – Просветни гласник РС“ број 1/92,23/97, 15/19, 

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 организацији и остваривању екскурзије у средњој школи (Сл.гласник РС», бр. 30/2019); 

13. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа зa 2022/2023.годину; 

14. Годишњи извештај о реализацији плана рада школе за школску 2021-22. 
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3.Материјални и кадровски ресурси школе 

 

3.1.Материјално-технички услови 

 

 

Школски простор и опрема 

 

Објекат школске зграде наменски је грађен осамдесетих година за школу усмереног образовања 

у Мионици. Шематски приказ приземља и спрата са пописом просторија налазе се у прилогу 

програма. 

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

Замењени су прозори,офарбана столарија, радијатори, замењени подови, окречено. Двориште је 

ограђено и осветљено. У августу месецу 2012. извршено је кречење две учионице и кречење и 

преуређење канцеларије предвиђене за педагога школе. 

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

школе. 

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

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

У току 2015. године замењена 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 затесто; 

-Урађена је вентилација у кухињи; 

-Набављен тостер за школску продавницу; 

-У учионици туристичких техничара направљен пулт за рецепцију у циљу извођења практичне 

наставе; 

-Стављене тракасте завесе на свим канцеларијама; 

-Једна учионица је преуређена из помоћне просторије у функционалну учионицу. 
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Током 2017. године на свим учионионицама са предње стране стављене су фолије за заштиту од 

сунца. 

Једна учионица је преуређена из помоћне просторије у функционалну учионицу. 

Почетком 2018. окречени су наставничка канцеларија, две учионице и део ходника у приземљу. 

Пулт за извођење вежби из предмета агенцијско и хотелијерско пословање пребачен је из 

учионице IV1 у кабинет информатике. 

Наставничка канцеларија је у потпуности преуређена, промењени су ормарићи за наставнике, 

столови и столице, стављен чивилук. 

Набављено је десет нових школских клупа, 30 столица за канцеларије, висећи елементи за 

кухињу. 

   У току школске 2019/2020. школа је у потпуности реновирана. 

 

Школа располаже са: 

Класична учионица – 8 

Помоћно - припремна учиониоца - 4 

Специјализована учионица за информатику /Специјализована учионица за агенцијско и 

хотелијерско пословање – 1 

Специјализована учионица за рачуноводство/ Специјализована учионица за агенцијско и  

хотелијерско пословање – 1 

Кабинет куварства – 1  

Кабинет услуживања- 1 

Библиотека – 1  

Фискултурна сала – 1  

Зборница – 1 

Финансијко-правна служба – 1  

Канцеларија директора - 1  

Канцеларија педагога – 1  

Амфитеатар – 1 

Ходници – 2  

Санитарни чвор –9/15 

    Котларница/чајна кухиња -1 
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3.2.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 седам лап топова која 

служе за потребе наставе, један у амфитеатру, 5 у кабинету информатике и један у кабинету 

рачуноводства. 

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 SonyVPL-DX122 са плафонским носачима N/ASKY201 (156.600 

РСД са ПДВ-ом) и 5 рутера HuaweiB 681 са бесплатним протоком Интернет саобраћаја и приступ 

Интернету преко рутера у периоду од две године од дана предаје рачунарскеопреме. 

Почетком 2019. године Теленор је, кроз пројекат, донирао 300 000 рсд од којих је купљено 3 лед 

телевизора намењена вежбама куварства у учионицама I2, II2 и III2 и 5 лап топ рачунара намени 

вежбама из агенцијског и хотелијерског пословања, а смештени у кабинет информатике. 

Купљена су два нова пројектора и рутер. 

Кабинети куварства и услуживања опремљени су неопходном опремом. Набављен је нови 

фрижидер, миксер, месорезница, кухињска вага, два котлића.  

Помоћна просторија опремљена је веш машином, усисивачем, сушилицом за веш и осталим 

средствима за одржавање хигијене.  

Велики део опреме и ситног инвентара је набављен, али у будућности планирамо још неке измене 

и набавке. 
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Наставна средства неопходна за нормално функционисање наставе обезбеђују се у складу са 

Правилником о ближим условима у погледу простора,опреме и наставних средстава за 

остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне 

профиле 3. и 4. степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада трговина,туризам и 

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

 

Савремена наставна средства: 
Наставна средства 

          количина 

                                    Компјутери 34 

                                  Лап – топ 12 

                                  Штампач 10 

                                    Видео – пројектор 4 

                                 Пројекционо платно 2 

                                Фотокопир апарат 1 

                                    Телевизор 4 

Фото – апарат 2 

Камера 1 

 Скенер 1 

  Клима уређај 9 

 

 

 

 

 

3.3.Објекти за образовно - васпитни рад ван школскезграде 

  

За практичну наставу ван школског објекта користи сe угоститељси објеат хотел 

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

Основне школе «Милан Ракић», Мионица, ресторан «Златибор», Ваљево, месара «ВМД», 

Мионица, хотел «Хеба» на Дивчибарама, хотел ''Црни врх'' и «Центар дечијих летовалишта» на 

Дивчибарама. 
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4.Кадровски ресурси школе 

 

4.1.Руководство школе 

 

 

На руководећем месту је директор Дејан Ђурић, мастер професор технике и 

информатике са 12  година радног стажа у области образовно – васпитне делатности. 

Школа нема систематизовано место помоћника директора. 

 

Послове секретара обавља дипломирани правник, Милица Максић Гајић са 

положеним правосудним 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. Школске 2020/2021. уписом трећег одељења 

прве године стручни сарадник педагог има 100% радног времена. Педагог је Јасмина 

Палавестрић на замени од 50% до повратка Иване Костић. Послове библиотекара 

обавља Ивана Пауновић – Чолић. 
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4.2.Наставно особље 

 

 

У табели дајемо приказ ангажованих радника- наставника са утврђеним          

 бројем часова, расподелом по одељењима  и стручном спремом: 

 

Рб. Наставник Звање Норма 

1.  Слађана 
Јевремовић 

професор српског језика и 
књижевности 

18 часова, 100,01% 

2.   
Бојана Аламеровић 

Професор српсог језиа и 
њижевности 

3 часа, 16,67% 

3.   
Ивана Стефановић 

Професор енглеског језика 
 

 86,66% 

4.  Јелена Селенић Професор француског језика 17 часова, 100,01% 

5.  Никола 
Милетић 

Дипломирани инжињер 
информационих технологија и 
система 

87,77% 

6.  Верољуб Бојичић дипломирани историчар 6 часова, 30% 

7.  Марина Милутиновић  Дипломирани историчар 10%  

8.  Александра Јагодић дипломирани биолог 6 часова, 30% 

9.  Драгана Петровић дипломирани инежењер 
пољопривреде 

4 часа, 20% 

10.  Марија Милиновић дипломирани економиста 101,83 % 

11.  Александар 
Павловић 

струковни менаџер 
гастрономије 

22 часа,120% 

12.  Денис Обрадовић дипломирани економиста 23,8 % 

13.  Милорад Петровић Теолог 7 часова, 40% 

14.  Бојана Текић дипл. економиста 100,23% 

15.    Милица Максић Гајић дипломирани правник 4 часа, 20% 

16.  Катарина Бељић дипломирани економиста 100,23% 

17.  Биљана Андрић Дипломирани географ  9 часа, 45% 

18.  Ђорђе Софронић професор физичког васпитања 16 часова, 80% 

19.  Јелена Тошанић дипломирани професор  хемије 3 часа, 15% 

20.  Снежана Васић дипломирани психолог 4 часа, 20 % 

21.  Ивана 
Живковић 

дипломирани економиста 100,42% 

22.  Кристина 
Недељковић Лукић 

Мастер економиста 97,14% 
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23. Милош Стојановић конобар специјалиста 101,6% 

24. Душица Ђурковић кувар специјалиста 100% 

25. Небојша Пешовић Струковни менаџер гастрономије  70 % 

26. Марија Гајић наставник ликовне културе 1 час, 5% 

27. Слободан Недић магистар хармонике 1 час, 5% 

28. Жељко Јевтић Струковни информатичар  8 часа 40% 

29. Снежана Васиљевић Дипломирани економиста 9. асова, 60% 

 

4.3.Ненаставно особље 

 

 

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

према следећој табели: 

 

1. Директор 100%,  Дејан Ђурић, професор мастер професор технике и информатике 

2. Секретар, 50% радног времена, Милица Максић Гајић, диломирани правник 

3. Педагог, 100% радног времена Јасмина Палавестрић 50% 

4. Библиотекар, 50% радног времена, Ивана Пауновић -Чолић, мастер  професор 
језика и књижевности 

5. Рачуновођа, 50% радног времена, Катарина Матић 

6. Помоћно особље 300%, Светлана Лазаревић, Тања Ускоковић, Милена Максић 

7. Домар 100 % радног времена, Љубивоје Ранковић 
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5. Подаци о ученицима 

 

Школску 2022/23. годину почињемо са 131 учеником у осам одељења.  

У сарадњи са основном школом ученике из околних места превози школски  мини бус. 

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

полугодишта. 

5.1.Ученици по одељењима и профилима 

 

 

 

Први  разре д 

Подручје рада Образовни 
профил 

Број 
одеље ња 

       Број 
учени ка 

 
 

Трговина, 

угоститељство и 
туризам 

 

Туристичк и 
техничар 

 

1 
 

14 

 
Конобар 

 

1 

 
7 

  
 Кувар 

 
13 

 

 

Други  разре д 

Подручје рада Образовни 
профил 

Број 
одеље ња 

       Број 
учени ка 

 
 

Трговина, 
угоститељство и 

туризам 

 

Туристичк о - 
хотелијерски 

техничар 

 

1 
 

18 

 
Конобар 

 

1 

 
3 

 
  Кувар 

 
7 

 

 

Трећи  разре д 

Подручје рада Образовни 
профил 

Број 
одеље ња 

       Број 
учени ка 

 
 

Трговина, 
угоститељство и 

туризам 

 

Туристичк о - 
хотелијерски 

техничар 

 

1 
 

27 

 
Конобар 

 

1 

 
7 

  
 Кувар 

   

   1 

 
17 

 

 

Четврти  разре д 

Подручје рада Образовни 
профил 

Број 
одеље ња 

       Број 
учени ка 

 Трговина,   
угоститељство и 

туризам 

 

Туристичк о - 
хотелијерски 

техничар 

 

1 
 

21 
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Настава се одвија 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 којисе организује у јуну или августу месецу, 

а према одредбама Закона о о средњем образовању и васпитању. 
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6. Организација образовно – васпитног рада у школској  2022/2023.години 

 

 

6.1.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  01.09. 2022. године. 

Истог дана ученици су обавештени о распореду часова који је усвојен на Наставничком већу.  

Ученици су упознати са мерама заштите услед пандемије корона вируса. Школска година 

01.09.2022. започне Химном Републике Србије- Боже правде. 

 

6.2.Календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. 

годину 
 
 
Обавезне облике образовно-васпитног рада из члан средње школе остварују на годишњем 

нивоу, и то: 
 
– 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 

петодневних наставних седмица, односно 170 наставних дана. 
 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да 

стручне школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних 

седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од 

утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 
 
У оквиру 37, односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у обавези да 

годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због 

угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, 

који су утврђени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени. 
 
У четвртак, 26. јануара 2023. године, настава се у свим школама изводи према 

распореду часова од петка. 
 
План и програм наставе и учења, односно наставни план и програм за уметничке школе у I, 

II, III и IV разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или 

шестодневним наставним седмицама, у складу са законом. 
 
Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта. 
 

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

30. децембра 2022. године. 
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Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2023. године, a завршава се у уторак, 

20. јуна 2023. године. 
 

Друго полугодиште за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег 

образовања стручних школа у уторак, 30. маја 2023. године. 
 

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

четворогодишњег образовања стручних школа, за које је планом и програмом наставе и учења, 

односно наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према 

индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у 

уторак, 15. августа 2023. године. 
 
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 
 

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

 

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

18. априла 2023. године. 
 

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

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

године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. 
 
За ученике, IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих средњих стручних 

школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у 

четвртак, 31. августа 2023. године. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи план рада за школску  2022/2023. Средња школа''Мионица'' 

22 

 

 

 

 

 



Годишњи план рада за школску  2022/2023. Средња школа''Мионица'' 

23 

 

 

 

6.3.Годишњи фонд часова обавезних и изборних предмета 

 

Табеларни преглед часова по предметима – недељни и годишњи фонд часова 

 

Први разред – образовни профил ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

 

 

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 

Основи туризма и  угоститељства 2 66 

Агенцијско и хотелијерско пословање – вежбе 

                                                                 - теорија 

4 132 

2 66 

Агенцијско и хотелијерско пословање – блок  90 

Професионална пракса  30 

Верска настава/Грађанско васпитање 1 33 
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Први разред – образовни профил КУВАР 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Први разред – образовни профил КОНОБАР 

 

 

 

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 – вежбе 12 408 

Куварство – блок  60 

Исхрана 2 68 

Професионална пракса – блок  30 

Верска настава 1 34 

Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 102 

Енглески језик 2 68 

Француски језик 2. страни  језик 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 

Услуживање - вежбе 6 204 

Услуживање – практична настава 6 204 

Услуживање – блок  60 

Професионална пракса  30 

Верска настава 1 34 

Исхрана 2 68 
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Други разред – образовни профил ТУРИСТУИЧКО –ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

 

 
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 

Агенцијско и хотелијерско пословање – вежбе 5 160 

Агенцијско и хотелијерско пословање – практична 
настава 

5 160 

Агенцијско и хотелијерско  Пословање-вежбе   4 128 

Економика и организација  туристичких предузећа 2 64 

Професионална пракса  30 

Верска настава / Грађанско васпитање 1 32 
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Други разред – образовни профил КУВАР/КОНОБАР  

 

 

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 

Куварство (смер кувар) – практична настава 6 192 

Куварство (смер кувар ) – блок настава  90 

Професионална пракса (смер кувар) – блок настава  60 

Познавање животних намирница 

(смер кувар / изборни  наставни предмет) 

2 64 

Услуживање (смер конобар) – вежбе 6 192 

Услуживање (смер конобар ) – практична настава 6 192 

Услуживање (смер конобар ) – блок  настава  90 

Професионална пракса        (смер конобар) – блок настава  60 

Основе куварства (смер  конобар) 2 64 

Барско пословање (смер конобар/ изборни предмет ) 2 64 

Верска настава 1 32 
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Трећи разред – образовни профил ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ 

ТЕХНИЧАР 

 

 

Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и  књижевност 3 93 

Енглески језик 3 93 

Француски језик 2 62 

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 настава  120 

Пословна кореспонденција – вежбе 2 62 

Пословна информатика у туризму и угоститељству – изборни 

наставни предмет 

2 62 

Професионална пракса  60 

Верска настава 1 31 
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Трећи разред – образовни профил КУВАР/КОНОБАР 

 

 

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 настав  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 настава  30 

Услуживање (смер конобар) 5 150 

Услуживање (смер конобар ) – практична настава 6 180 

Услуживање ( смер конобар ) – блок настава  90 

Психологија у туризму и угоститељству (смер конобар ) 2 60 

Основе посластичарства (смер конобар) 1 30 

Маркетинг у туризмуи угоститељству ( кувар, конобар) 

изборни наставни предмет 

2 60 

Пословни   енглески  језик –  изборни наставни предмет 2 60 

Верска настава 1 30 
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Четврти разред – образовни профил образовни профил ТУРИСТИЧКО-

ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

 

 

 

Предмет Недељно Годишње 

Српски језик и књижевност 3 90 

Енглески језик (први страни језик) 2 60 

Француски језик (други страни језик) 3 90 

Физичко васпитање 2 60 

Математика 2 60 

Музичка култура 1 30 

Социологија са правима  грађана 2 60 

Агенцијско и хотелијерско пословање (вежбе) 4 120 

Агенцијско и хотелијерско пословање(практична настава) 6 180 

Агенцијско и хотелијерско пословање (блок настава)  120 

Туристичка географија 2 60 

Предузетништво 2 60 

Барско пословање – изборни 2 60 

Верска настава 1 30 
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6..4. Подела предмета на наставнике за школску 2022/2023.годину 

 

Наставник Предмет Одељења % 

ангажовања 

Слађана 

Јевремовић 

Српски језик и књижевност I2, II1, II2, II3 

III1,III2, IV1 

100,01% 

Бојана Аламеровић Српски језик и књижевност ½ 16,67% 

Жељко Јевтић Рачунарство и информатика 1/1 и ½ (две групе) 30% 

Пословна информатика 2/2 изборни 10 

Драгана Петровић Исхрана ½ 10% 

Барско пословање 4/1 10% 

Јелена Селенић Француски језик Сва одељења осим 

3/2 

100, 01% 

Ивана Стефановић Енглески језик Сва одељења  осим 

3/2 и 3/3 

66,66% 

Пословни страни језик 3/2 (кувар изборни) 10 

Барско пословање 4/1 10% 

Никола Милетић Математика Сва одељења 77,77 

Физика 1/1 10 

Ђорђе Софронић Физичко васпитање Сва одељења 80% 

 

Александра 

Јагодић 

Биологија 1/1 10 

Екологија 2/2 5 

Здравствена култура*** ½ 15 

Биљана Андрић Географија 1/1, ½ ,2/1  20% 

Туристичка географија 2/2,3/1, 4/1 25% 

Верољуб Бојичић Историја 1/1, 2/1, 3/2 30% 

Mарина 

Милутиновић 

Историја 3/3 10% 

Снежана Васић Психологија у туризму 2/2, 3/1 20% 

Јелена Тошанић Хемија 1/1,1/2 15% 

Милорад Петровић Верска настава Сва одељења 40% 

Милица Максић 

Гајић 

Социологија са правима 

грађана 

3/2,3/3, 4/1 20% 

Слоба Недић Музичка култура 4/1 5% 

Марија Гајић Историја уметности 3/1 5% 

Денис Обрадовић Услуживање ½ практична 

настава 

23,8% 

Кристина 

Недељковић Лукић 

Основи услуживање 3/2 5% 

Услуживање вежбе ½, 2/2, 3/3 85% 

Услуживање блок настава ½ 7,14% 

 

Милош 

Стојановић 

Професионална пракса ½, 2/2 9,18% 

Услуживање практична 

настава 

2/2, 3/3 67,43% 

Услуживање блок 2/2, 3/3 24,99% 
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Александар 

Павловић 

Куварство 2/2 12 часова  вежби  60% 

Куварство 3/2 12 часова  вежби  60% 

 

 

Душица  

Ђурковић 

Куварство 1/2 12 часова  вежби  60% 

Познавање животних 

намирница 2/2 

 

2 часа 

10% 

Основе куварства и 

посластичарства 2/2 

 

2 часа 

10% 

Блок настава I и III година  60+120 часова 20% 

Небојша  

Пешовић 

Куварство блок, 2/2 

професионална пракса, ½ 

практична настава 2/2, 3/2 

90 часова,11% 

9% 

24% +24% =48% 

70% 

Снежана  

Васиљевић 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање  

Професионална пракса 

4/1  60% 

Марија  

Милиновић 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

1/1 – 41% 

3/1 – 49% 

 

 

100% Предузетништво 4/1 – 10 % 

Ивана  

Живковић 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Професиона пракса 

4/1 – 58% 

 

1/1 – 3% 

100% 

Основи економије 2/1 – 10% 

Финансијско пословљње 3/1 – 10% 

Маркетинг у туризму 3/1– 10% 

Спољнотрговинско и девизно 

пословање 

3/1– 10% 

Катарина  

Бељић 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Професионална пракса 

3/1 – 49% 

 

3/1 - 6% 

100% 

Основе туризма и 

угоститељства 

1/1 - 10% 

1/2  -10% 

Економика и организација 

туристичких предузећа 

2/1 - 5% 

Економика туристичких и 

угоститељских предузећа 

2/2- 10% 

Предузетништво 4/1 – 10% 

Бојана  

Текић 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Професионална пракса 

2/1 –  54% 

 

3/1 -  6% 

100% 

Пословна кореспонденција 2/1 – 10% 

Предузетништво 3/2,3/3 - 20% 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству 

3/3 – 10% 
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6.5.Блок настава 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ УКУПНО 

НЕДЕЉ А 

ДАТУМ ПРОФЕСОР 

I1   

Туристички     

техничар 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

3 12-16.12.2022. Марија 

Милиновић 17-21.04.2023. 

08-12.05.2023. 

I2    

кувар   

  конобар 

Куварство/ 

Услуживање 

2 21-25.11.2022. Душица  

Ђурковић 13-17.03.2023. 

II1  

Туристичко-

хотелијерски 

техничар 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

4 03-07.10.2022. Бојана  

Текић 

 

 

12-16.12.2022. 

03-07.04. 2023. 

22-26.05.2023. 

II2  

кувар 

конобар 

Куварство/ 

услуживање 

3 17-21.10.2022.   Душица Ђурковић 

 

Милош 

Стојановић 

20-24.02.2023. 

10-14.04.2023. 

III1 

Туристичко-

хотелијерски 

техничар 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

4 03-07.10. 2022. Катарина 

Бељић 

 

 

21-25.11.2022. 

20-24.03.2023. 

  24-28.04.2023. 

III2 

кувар 

Куварство 4 10-14.10.2022. Душица  

Ђурковић 12-16.12.2022. 

06-10.03.2023. 

08-12.05.2023. 

III3  

конобар 

Услуживање 4 10-14.10.2022. Милош  

Стојановић 
12-16.12.2022. 

06-10.03.2023. 

   08-12.05.2023.  

 IV1  

Туристичко- 

хотелијерски 

техничар 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

4 24-28.10.2022.  Ивана    

Живковић 05-09.12.2022. 

27-31.03.2023. 

15-19.05.2023. 
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6.6.Професионална пракса 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПОСЛЕДЊИ 

НАСТАВНИ ДАН 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПРАКСА 

I/1 13.06.2023. 14.-20.06.2023.  

I/2 06.06.2023.  

II1 13.06.2023.  

II2 06.06.2023.  

III1 06.06.2023.  

III2 30.05.2023.  

III3 30.05.2023.  

IV1 30.05.2023.  



Годишњи план рада за школску 2022/2023. Средња школа''Мионица'' 

34 

 

 

 
6.7.Распоред извођења практичне наставе 

 

 

Дан у седмици Одељење Задужени Место Место Наставник 

наставник извођења Извођења који обилази 

 праксе у праксе ван децу 

 школи школе  

понедељак 2/2 кувари 
 

Небојша 
Пешовић 

 
Милош 
Стојановић 

Кабинети 

куварства и 

Услуживања 

Хотел 
Врујци, 
Вртић 
''Невен' 
ОШ 
''Милан 
Ракић'', 
кафе 
Гарден 

 
Небојша 

Пешовић 

 

 
Милош 
Стојановић, 

2/2 конобари     

  уторак  3/3 конобари  Милош 
Стојановић 

 Кабинет 
услуживања 

Хотел 
Врујци, 
Вртић 
''Невен'', 
ОШ 
''Милан 
Ракић'', 
кафе Гарден 

Милош 
Стојановић 

среда 3/2  
кувари  

Небојша 
Пешовић 

 Хотел 
Врујци, 

Небојша 
Пешовић 

   
Кабинет 

 
Вртић 

 

  куварства  ''Невен'',  

   ОШ  

   ''Милан  

   Ракић'',  

     

 четвртак   3/3 конобари  Милош 
Стојановић 

 Кабинет 
услуживања 

Хотел 
Врујци, 
Вртић 
''Невен'', 
ОШ 
''Милан 
Ракић'', 
кафе Гарден 

Милош 
Стојановић 
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6.8.Динамика образовно – васпитног рада у школској 2022/2023.години 

Ритам радног дана 

 

 

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

смени. Настава почиње у 07:45 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 

Велики одмор 25 минута 

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 
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6.9.Распоред дежурства 

 

СПИСАК  ДЕЖУРНИХ  НАСТАВНИКА 

за школску 2022/23. годину 

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Кристина 

Недељковић 

Лукић 

Катарина Бељић Слађана 

Јевросимовић 

Бојана Текић Милорад Петровић 

Александар 

Павловић 

Никола Милетић Ивана Живковић Марија 

Милиновић 

Душица Ђурковић 

Јелена Селенић  Небојша 

Пешовић 

Жељко Јевтић Ђорђе Софронић Ивана Стефановић 

Денис Обрадовић Милица Максић 

Гајић 

Милош 

Стојановић 

Биљана Андрић Снежана 

Васиљевић 

 

 

 

 

 

 

6.10.Обогаћени једносменски рад 

 

Од 2020/21. школске године наша школа учествује у пројекту Минстарства просвете ''Обогаћени 

једносменски рад''. Идеја је да се ученицима, након редовне наставе, понуде активности у 

функцији целокупног развоја. Овај вид наставе представља и неку врсту помоћи савременој 

породици. Ученици могу да искористе слободно време на квалитетан начин и да науче много 

корисних ствари. У табели је дат детаљнији план радионица. 
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6.10.1. Опис реализације пројекта обогаћеног једносменског рада 

 

 

Област деловања Подршка ученицима 

(Наши истраживачки пројектни тимови) 

(Живимо спортски, живимо здраво - здрави стилови живота) 

Етос 

(Школа родитељства) 

(Траговима наших бака – радионице ручног рада) 

Настава и учење 

(Самостално учење ученика уз подршку наставника-ментора) 

(Учење страног језика кроз нове организационе облике) 

Организација рада школе, упорављање људским и 

материјалним ресурсима 

(Правимо одељењске вртове ) 

(Развијамо предузетнички дух – правимо сувенире) 

Образовна постигнућа ученика 

(Припремна настава за завршни испит према модулима) 

Куварство као специфичан аспект рада школе 

(Здраво, моћно, воћно! – организација радионица здраве 

исхране и справљање домаћих рецепата) 

Услуживање као специфични аспект рада школе 

(Радионице креативног услуживања) 

Назив активности 1. Наши истраживачки пројектни тимови 

2. Живимо спортски, живимо здраво - здрави стилови 

живота 

3. Школа родитељства 

4. Траговима наших бака – радионице ручног рада 

5. Помози ми да научим - помоћ у савладавању градива уз 

подршку наставника-ментора 

6. Учење страног језика кроз забаву 

7. Правимо   одељењске   вртове - уређење школског 

простора 
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 8. Развијамо предузетнички дух – правимо сувенире 

9.  Лакше до матуре - Припремна настава за завршни 

испит према модулима 

10. Здраво, моћно, воћно! – радионице здраве исхране и 

справљање домаћих рецепата 

11. Креативно услуживање 
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Циљеви и 

очекивани исходи 

активности 

Циљеви: 

Континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода 

образовања и васпитања заснованог на провереним научним 

сазнањима и образовној пракси 

Обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за 

целовити развој ученика 

Континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода 

образовања и васпитања заснованог на провереним научним 

сазнањима и образовној пракси 

Развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности 

Развијање предузетничких компетенција за сналажење и 

активно учешће у савременом друштву које се мења 

Развијање и унапређење тимског рада и сарадничких односа 

међу ученицима 

 

Очекивани исходи активности: 

Ученик ће бити у стању да: 

Ради ефикасно са другима као чланови тима, групе, заједнице 

Зна како да учи 

Одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима 

Прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације 

Има свест о сопственој култури и разноликости култура, 

уважава значај креативног изражавања идеја 

Користи српски језик, и страни језик у зависности од 

културног наслеђа и средине, потреба и интересовања 

Оствари боља постигнућа на завршном испиту 

Препозна креативну компоненту куварства и услуживања 
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Опис активности 1. Наши истраживачки пројектни тимови – Активност би 

се реализовала у рачунарској учионици и односила би 

се на израду омладинских пројеката са циљем 

унапређења одређеног аспекта школског живота који 

ученици изаберу. Реализација би се одвијала два пута 

месечно у трајању од два школска часа. 

2. Живимо спортски, живимо здраво - здрави стилови 

живота – Активност има за циљ да промовише здраве 

стилове живота код ученика кроз различите врсте 

спортова који углавном нису заступљени у оквиру 

физичког васпитања, попут тениса, брзог хода, 

пливања, фолклора итд. Реализација би се одвијала два 

до три пута месечно у трајању од два до три школска 

часа у фискултурној сали или напољу, зависно од 

временских прилика. 

3. Школа родитељства – Активност има за циљ 

успостављања добре сарадње на релацији ученик – 

родитељ – наставник, изградњу поверења, разумевања 

и међусобне толеранције. Активвност би се одвијала 

кроз трибине или округле столове једном месечно у 

трајању од 2 – 3 школска часа у амфитеатру средње 

школе или Куктурном центру Мионица. 

4. Траговима наших бака – радионице ручног рада – 

Активност има за циљ преношења знања и вештина 

ручног рада са старијих на млађе. Активност би се 

одвијала у сарадњи са локалним удружењем које негује 

народну традицију. Реализација се планира једном до 

два пута месечно у школи, Културном центру Мионица 

или просторијама локалног удружења. 

5. Помози ми да научим - помоћ у савладавању градива уз 

подршку наставника-ментора – Активност подразумева 

пружање помоћи подршке ученицима од стране 

предметних наставника у савладавању градива кроз 

упућивање на литературу, рад у пару, групни рад. 

Активност би се одвијала у школској библиотеци 

једном до два пута недељно у трајању од једног 

школског часа. 

6. Учење страног језика кроз забаву – Активност има за 

циљ савладавање страног језика путем иновативних 

наставних метода. Реализатор ове активности би на 

креативан начин подстицао ученике да уче страни језик 

а да им при том не буде терет него забава Реализација 

активности би се одвијала једном недељно у трајању од 
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 два школска часа у просторији библиотеке. 

7. Правимо одељењске вртове - уређење школског 

простора - Реализатор ове активности би у сарадњи са 

ученицима осмислио и уређивао простор око школске 

зграде како би боравак свих ученика у школи био што 

пријанији, а ученици би на тај начин развијали 

креативност и осећај за лепо. Активност би се одвијала 

у школском дворишту једном недељно у месецима када 

је лепо време. 

8. Развијамо предузетнички дух – правимо сувенире – 

Активност има за циљ подстицање и развијање 

предузетничких компетенција код ученика и одвијала 

би се у сарадњи са Туристичком организацијом 

Мионица. Реализација би се одвијала два пута месечно 

у трајању од два школска часа. 

9.  Лакше до матуре - Припремна настава за завршни 

испит према модулима – Активност има за циљ 

побољшање резултата ученика на завршном матурском 

испиту. Реализатор ове активности би са ученицима 

предлагао различите теме које би касније детаљније 

обрађивали, а које би им помогле у припреми завршног 

и матурског испита. Активност би се одвијала једном 

недељно у трајању од два школска часа у другом 

полугодишту. 

10. Здраво, моћно, воћно! – Активност подразумева 

радионице здраве исхране и справљање домаћих 

рецепата - Реализатор ове активности би у сарадњи са 

ученицима реализовао различите радионице које за циљ 

имају подизање свести ученика о важности здраве 

исхране за здравље и развој људског организма. 

Радионице би се одвијале у кабинету за куварство 

једном до два пута месечно. 

11. Креативно услуживање – Активност подразумева 

радионице услуживања са креативним и иновативним 

елементима у начину услуживања, опхођењу, 

психолошкој процени госта итд. са циљем подизања 

свести ученика о уметничкој компоненти конобарског 

позива. Радионице би се одвијале у кабинету за 

услуживање једном до два пута месечно. 

Циљна група којој је 
намењено 

Ученици од 1. до 4. разреда средње школе 

Носиоци 
активности 

Наставник језика, наставник информатике, стручни сарадник 

библиотекар 
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Место реализације Класичне учионице, рачунарска учионица, кабинет за 

куварство и услуживање, двориште школе, Културни центар 

Мионица 

Потребно 

ангажовање 

извршилаца 

(наставник, 

стручни сарадник) 

Планирано је три наставника и укупно ангажовање је 60% 

норме. 

Потребно ангажовање 

извршилаца 

(спремачица, сервирка, 

куварица, ложач/домар) 

Потребно ангажовање спремачице и сервирке. 

Исхрана ученика Исхрана ће бити обезбеђена из средстава буџета школе 

Процена обухвата 

ученика 

50 ученика 

Додатни ресурси Нису потребни додатни ресурси, а ако се појави потреба за 

истим, биће обезбеђени преко буџета школе, односно 

средствима ЛС. 
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6.11. Календар значајних активности за школску 2022/23. год. 

У табели дајемо приказ планираних активности, али ћемо пратити ситуацију са 

епидемијом и поступаћемо у сладу са препорукама кризног штаба. 

 

 

ред. 
бр. 

АКТИВНОСТИ МЕСЕЦ 

1.  Почетак наставе 1.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 2021/22. год. и разматрање 

Годишњег плана рада за школску 2022/23.годину 

 Савет родитеља 

 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 2/1, 3/1 агенцијско и хотелијерско 

пословање  03 - 07.10.2022. 

 Блок настава II/2  куварство/ услуживање 17-

21.10.2022. 

 Блок настава III2 и  III3 куварство/ услуживање 17-

21.10.2022. 

 Блок настава 4/1 агенцијско и хотелијерско 

пословање  24 - 28.10.2022. 

 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 ( куварство),  

21-25.112022. 

 Блок настава I/2 конобар ( услуживање), 

 21-25.11.2022. 

 Блок настава III/1 туристички техничар                     

(агенцијско и хотелијерско пословање)  

21-25.11.2022. 

 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 

 Одељенска већа на крају првог полугодишта 

 Блок настава I/1 туристички техничар (агенцијско и 

хотелијерско пословање) 12 - 16.12.2022. 

Блок настава II/1 туристички техничар (агенцијско и 

хотелијерско пословање) 12 - 16.12.2022. 

 Блок настава IV/1туристички техничар(агенцијско и 

хотелијерско пословање) 05 - 09.12.2022. 

 Блок настава III-2  кувар, (куварство) 12-16.12.2022. 

 Блок настава III-3  конобарр, (услуживање) 12-

16.12.2022. 

Децембар 
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5.  Обележавање школске славе Светог Саве 

 Седница Наставничког већа 

 Родитељски састанци 

 Стручно усавршавање наставника по 

распореду утврђеним планом стручног 

усаврашавања 

 Седница Школског одбора 

Јануар 

6.  Планирање писмених задатака за друго 

полугодиште 

 Припрема за такмичење 

 Организовање посете  Сајму туризма 

 Орагнизација Школе скијања 

 Хуманитарна акција добровољног давања крви 

 Блок настава II-2  кувар/конобар, 

(куварство/услуживање) 20-24.02.2023. 

Фебруар 

7.  Матурски испит припреме (бирањеобласти) 

 Наставничко веће 

 Припрема за такмичење 

 Организовање промоције средње школе  

      у  околним основним школама 

 Стручно усавршавање наставника по распореду  

утврђеним планом стручног усаврашавања 

 Блок настава I-2, кувар/конобар 

(куварство/услуживање), 13-17.03.2023. 

 Блок настава III-1, туристичко-хотелијерски 

техничарим (агенцијско и хотелијерско 

пословање), 20-24.03.2023. 

 Блок настава III-2, кувар  (куварство)  

 06-10.03.2023. 

 Блок настава III-3, конобар  (услуживање)  

 06-10.03.2023. 

 Блок настава IV-1, туристичко-хотелијерски 

техничарим (агенцијско и хотелијерско 

пословање), 27-31.03.2023. 

Март 

8.  Завршетак III класификационог периода 

 Родитељски састанци 

 Наставничко веће – анализа 

успеха на III класификационом 

периоду 

 Доситејеви дани 

 Организовање излета 

 Организовање Дана отворених врата 

 Прослава Дана школе 

 Васкршњи распуст 

 Блок настава за I/1 туристички техничар 

(агенцијско и хотелијерско пословање), 17-

21.04.2023. 

Април 
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 Блок настава за II/1 туристички техничар 

(агенцијско и хотелијерско пословање), 03-

07.04.2023. 

 Блок настава за III/1 туристички техничар 

(агенцијско и хотелијерско пословање), 24-

28.04.2023. 

 Блок настава за II/2, кувар/конобар 

(агенцијско и хотелијерско пословање), 10-

14.04.2023. 

9.  Матурски испит – утврђивање изборног предмета 

 Наставничко веће 

 Завршетак наставе IV разреда- одељењско веће 

 Матурско вече 

 Блок настава I/1 туристички техничар 

(агенцијско и хотелијерскопословање) 8-

12.05.2023. 

 Блок настава за II/1 туристички техничар 

 (агенцијско и хотелијерско пословање) 22-

26.05.2023. 

 Блок настава III/2  кувар (куварство) 08.-12.05.2023. 

 Блок настава III/3  конбар  (услуживање)   

08.-12.05.2023. 

 Блок настава за II/1 туристички техничар 

 (агенцијско и хотелијерско пословање) 

 15-19.05.2023. 

 Организовање Кроса РТС 

 Стручно усавршавање наставника по 

распореду утврђеним планом стручног 

усаврашавања 

 Организација излета 

мај 

10.  Завршетак наставе I, II, III разреда 

 Одељенска 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 IVразред 

 Наставничко веће 

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“ 

Јул 
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12.  Седница Наставничког већа 

 Разредни, поправни и матурски испити 

 Одељенска већа 

 Наставничковеће 

 Одређивање одељенских старешина, руководилаца 

стручних већа 

Август 
 
 
 
 
 

 



Годишњи план рада за школску 2022/2023. Средња школа''Мионица'' 

48 

 

 

 

7. Планирање активности за школску 2022/2023.годину 

Планови руководећих, управних и саветодавних органа школе  

7.1. .План рада директора установе 

Директор Средње школе „Мионица“ има утврђене задатке прописане Законом, 

Статутом и општим актима школе. Основни задатак директора школе је одговорност за 

законитост рада школе. 

 

Остали задаци: 

- директор представља школу пред правним и физичким лицима 

- директор је организатор целокупног рада у школи 

- директор је одговоран за примену Закона, Статута и других општих аката школе 

- директор доноси решења из области радних односа 

- директор је непосредни инструктивно-педагошки руководилац васпитно-образовног 

рада 

- директор подстиче иницијативу наставника ради постизања бољих резултата у 

васпитно-образовном раду 

- директор инсистира да наставници прате развој науке и технике ради 

осавремењивања наставе 

- директор припрема анализе, подноси периодичне и годишње извештаје, организује 

вођење педагошке и школске евиденције и документације 

- директор пружа помоћ стручним органима при изради и реализацији планова и 

програма рада 

- директор сарађује са ученицима и њиховим родитељима и ученичким 
организацијама 
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- контролише административно-финансијско пословање 

- директор организује сарадњу школе и друштвене заједнице 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ДИРЕКТОРА: 

 
Време Активности 

Септембар разговор са новоизабраним наставницима 

рад на Годишњем програму 

формирање Савета родитеља 

састанак са стручним већима 

разговор са одељењским старешинама завршних разреда око 
организовања екскурзије 

сачињавање решења о 40-часовној радној недељи 

састављање списка дежурстава наставника 

припрема и одржавање Наставничког већа 

припрема и учешће у раду Школског одбора 

Праћење поштовања епидемиолошких мера , рад на њиховом 
унапређењу, анализа предузетих мера 

Октобар преглед педагошке документације 

организација сарадње са локалним партнерима 

организација учешћа у пројектима 

контрола рада педагошке службе 

посета часовима 

припрема за обележавање Дана просветних радника 

праћење поштовања епидемиолошких мера , рад на њиховом 

унапређењу, анализа предузетих мера 
Новембар састанак са ваннаставним особљем 

сарадња са друштвеном средином 

припрема за учешће у одељењским већима за прво тромесечје 

припрема за одржавање наставничког већа 

посета часовима 

припрема за попис имовине 

праћење поштовања епидемиолошких мера , рад на њиховом 
унапређењу, анализа предузетих мера 

Децембар преглед вођења евиденције и састанак са одељенским старешинама у 
вези са вођењем евиденције 

попис имовине 

контрола дежурстава 

контрола оцењивања ученика 

посета часовима 

припрема за завршетак полугодишта 

праћење поштовања епидемиолошких мера , рад на њиховом 
унапређењу, анализа предузетих мера 

Јануар састанак Савета родитеља 

састанак са руководством Ђачког парламента 

учешће у раду одељењских већа 

наставничко веће 

по потреби учешће на родитељским састанцима 

прослава Светог Саве 
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 праћење поштовања епидемиолошких мера , рад на   њиховом 
унапређењу, анализа предузетих мера 

Фебруар преглед педагошке документације 

припрема за почетак другог полугодишта 

посета часовима 

Праћење поштовања епидемиолошких мера , рад на њиховом 
унапређењу, анализа предузетих мера 

Март сарадња са друштвеном заједницом 

учешће у одељењским већима 

организација такмичења 

посета часовима 

Праћење поштовања епидемиолошких мера , рад на њиховом 
унапређењу, анализа предузетих мера 

Април наставничко веће и анализа успеха и дисциплине ученика 

састанак са наставницима који воде ваннаставне активности и анализа 
успеха на такмичењу 

посета часовима 

Праћење поштовања епидемиолошких мера , рад на њиховом 
унапређењу, анализа предузетих мера 

Мај припрема за завршетак наставе за матуранте 

организација практичне наставе у блоку 

организација Дана школе 

Екскурзије 

наставничко веће 

организација матурских и завршних испита 

Праћење поштовања епидемиолошких мера , рад на њиховом 
унапређењу, анализа предузетих мера 

Јун матурско вече 

свечани испраћај матураната 

припрема за завршетак наставе 

одељењска већа 

поправни испити 

наставничко веће 

савет родитеља 

контрола педагошке евиденције 

анализа успеха 

подела сведочанстава, похвалница и књига 

Праћење поштовања епидемиолошких мера , рад на њиховом 
унапређењу, анализа предузетих мера 

Август организација поправних, разредних, ванредних и допунских испита 

завршне припреме школског простора за почетак школске године 

састанак са комисијом за израду нацрта Годишњег плана рада 

обезбеђивање кадрова за почетак школске године 

Наставничко веће, подела часова, одељенских старешинстава 

учествовање у раду Школског одбора Припрема за израду и израда 
предлога финансијског плана 

Праћење поштовања епидемиолошких мера, рад на њиховом 
унапређењу 
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Структура 40 часовног радног времена рада директора 

 

ПОСЛОВИ  БРОЈ САТИ  

саветодавни рад са наставницима 8 

- послови стручних тела у служби 7 

- аналитички послови 5 

- педагошко- ипструктивни послови 2 

- послови школе 6 

- саветодавни рад са ученицима 2 

- саветодавни рад са родитељима 2 

- посета часова 1 

- стручно образовање 1 

- остали послови 2 

СВЕГА 40 

 

 

 

7.2.План рада секретара установе 

Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа да управне, нормативно- 

правне послове у установи обавља секретар. 

 

Послови секретара Средње школе су следећи: 

 

УЧЕСТВУЈЕ У ТЕХНИЧКОЈ И СТРУЧНОЈ ИЗРАДИ НАЦРТА И ИЗМЕНА 

НОРМАТИВНИХ 

АКАТА, 

Припрема седнице стручних органа, учествује у њиховом раду и благовремено Спороводи 

одлуке органа школе, 

Прати прописе и о њима обавештава раднике Школе, 

Прегледа матичне књиге, уписнице, деловоднике, евиденцију о ученицима и 

њихово вођење у складу са Законом о средњој школи и непосредно се ангажујеоко 

уписа ученика, 

Обавља послове око спровођења конкурса и огласа, 

Непосредно израђује другостепена решења поводом приговора, односно жалбе уложене на 

првостепено решење, а на основу спроведене процедуре и коначне одлуке надлежних 

органа Школе. 

Непосредно израђује и сва друга решења и правно обрађује и сачињава све одлуке које 

у поступку донесе надлежни органи Школе, 

Учествије у изради или непосредно ради на изради свих врста уговора које закључује 

Школа у складу са донетим одлукама надлежних органа Школе, 

Обавља све административне послове у оквиру кадровских послова, 

Вођење статистичких података, 

Рад на изради Извештаја о раду и Плана рада Школе, 

Сви послови везани за реализацију јавних набавки 

Остали послови по налогу директора Школе. 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН СЕКРЕТАРА 

 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

СЕПТЕМБАР Пријава радника (социјално, пензионо, завод за запошљавање) 

Решења о пријему у радни однос 

Решења запосленима о 40-часовној радној недељи 
Примање, завођење поште 

Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

Издавање потврда запосленом особљу 

Рад у школском одбору 
Организација рада помоћних радника и ложача 

Сви остали послови по налогу директора 

ОКТОБАР Пријем пријава за полагање ванредних испита и давање 

информација о истим 

Примање, завођење поште 

Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

Издавање потврда запосленом особљу 

Рад у Школском одбору 
Организација рада помоћних радника и ложача 

Сви остали послови по налогу директора 

НОВЕМБАР Примање, завођење поште 

Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

Издавање потврда запосленом особљу 

Рад у Школском одбору 
Организација рада помоћних радника и ложача 
Сви остали послови по налогу директора 

ДЕЦЕМБАР Овера здравствених књижица запосленим радницима 

Примање, завођење поште 

Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

Издавање потврда запосленом особљу 

Рад у Школском одбору 

Организација рада помоћних радника и ложача Сви остали 

послови по налогу директора 

ЈАНУАР Пријем пријава за полагање ванредних испита и давање 
информација о истим 

Примање, завођење поште 
Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

Издавање потврда запосленом особљу 

Рад у Школском одбору 
Организација рада помоћних радника и ложача 

Сви остали послови по налогу директора 
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ФЕБРУАР Примање, завођење поште 

Издавање потврда о редовном/ванредном школовањуИздавање 
дупликата диплома, сведочанстава 

Издавање потврда запосленом особљу 

Рад у Школском одбору 

Организација рада помоћних радника и ложача 

Сви остали послови по налогу директора 

МАРТ Примање, завођење поште 

Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

Издавање потврда запосленом особљу 

Рад у Школском одбору 
Организација рада помоћних радника и ложача 
Сви остали послови по налогу директора 

АПРИЛ Примање, завођење поште 

Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

Издавање потврда запосленом особљу 

Рад у Школском одбору 
Организација рада помоћних радника и ложача 
Сви остали послови по налогу директора 

МАЈ Примање пријава за матурске испите 

Примање матурских радова 

Завођење свих докумената које издаје школа 

Примање, завођење поштеИздавање потврда о 

редовном/ванредном школовању Издавање дупликата 

диплома, сведочанстава Издавање потврда 

запосленом особљу 

Рад у Школском одбору 

Организација рада помоћних радника и 

ложача Сви остали послови по налогу 

директора 

ЈУН Пријем пријава за полагање ванредних испита 

Примање, завођење поште 

Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

Издавање потврда запосленом особљу 

Рад у Школском одбору 
Организација рада помоћних радника и ложача 

Сви остали послови по налогу директора 

ЈУЛ Пријем пријава за полагање разредних испита 

Расписивање конкурса/огласа за упражњена радна места 

Примање, завођење поште 

Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

Издавање потврда запосленом особљу 

Рад у Школском одбору 

Организација рада помоћних радника и ложача 

Сви остали послови по налогу директора 
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АВГУСТ Пријем пријава за полагање поправних испита 
Пријем пријава за полагање ванредних испита и давање 

информација о истим 

пријем конкурсне документације по расписаним 

конкурсима/огласима 

завођење сведочанстава за ученике, који су положили поправне 

испите 

подела планова за рад професорима 

Примање, завођење поште 

Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

Издавање потврда запосленом особљу 

Рад у Школском одбору 
Организација рада помоћних радника и ложача 

Сви остали послови по налогу директора 
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7.3.План рада Школског одбора 

 

ред. 
бр. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ МЕСЕЦ НОСИОЦИ 
ОСТВАРИВАЊА  

ПРОГРАМА 

1. Разматрање и усвајање 
Извештаја о 

раду школе за 

школску 

2021/22.годину 

септембар Директор 

2. Усвајање Годишњег плана рада школе за 
школску 
2022/23.годину 

септембар Директор 

3. Усвајање извештаја о остваривању 
Плана стручног усавршавања у 
школској 2021/22. 

септембар Директор 

4. Усвајање извештаја о вредновању и 
самовредновању у школској 
2021/22. 

Септембар Директор 

5. Усвајање извештаја о 
реализацији 

Развојног плана школе у 

школској 2021/22. 

Септембар Директор 

6. Усвајање извештаја о раду директора 
за школску 2021/22. 

Септембар Директор 

7. Доношење плана стручног 
усавршавања за школску 
2022/23. 

Септембар Директор 

8. Давање сагласности на план рада 
директора школе за школску 
2022/23. 

Септембар Директор 

9. Усвајање извештаја са матурске 
екскурзије 

новембар Вођа 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 
2023. годину 

Децембар Шеф рачуноводства 

13. Усвајање завршног 
рачуна за 2022.годину 

јануар- 
фебруар 

Шеф рачуноводства 

14. Разматрање успеха и дисциплине 
ученика и мера за 

њихово побољшање 

јануар- 

фебруар 

Школски педагог 
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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 
eкскурзијама 

Након 
реализације 

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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7.4.План рада Савета родитеља 

 

ред. 
бр. 

АКТИВНОСТИ МЕСЕЦ 

1. 1. Конституисање Савета, избор 

председника,заменика, записничара, чланови 

школских тимова 

2. Предлагање представника и његовог 

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 и 

директора школе у протеклој години 

6. Упознавање са Годишњим планом рада школе 

7. Разматрање извештаја о остваривању Развојног 

плана за протеклу годину 

8. Разматрање извештаја о остваривању програма 

образовања и васпитања за протеклу годину 

9. Разматрање релација за екскурзију 

10. Доношење одлуке о ђачком динару 

Септембар 

2. 1. Учешће родитеља у акцијама школе 

2. Сарадња са школом на уређењу школских 

просторија и школског дворишта 

Октобар 

3. 1. Успех и владање ученика на крају 

првог класификационог периода 

2. Давање сагласности на програм екскурзија и излета 

3. Сарадња са локалном средином 

Децембар 

4. 1. Прослава школске славе-Св.Саве 

2. Присуствовање родитеља значајним 

прославама школе 

Јануар 

5. 1. Извештај о упеху ученика на крају 

1.полугодишта 

2. Успостављање сарадње с другим 

школама и институцијама 

3. Здравствено васпитање, анализа систематских и 

стоматолошких лекарских прегледа, здравствено стање 

Фебруар 

6. 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 
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7. 1. 1. Успех ученика на такмичењима 

2. 2. Учешће у реализацији програма професионалне 

оријентације ученика 

Мај 

8. 1. 1. Извештај са реализованих излета,екскурзија исл 

2. 2. Извештај о рализацији ГПРШ 

3. 3. Вредновање рада школе 

4. 4.Предлог родитеља за Програм рада Савета родитеља за 

наредну школску годину 

Јун 
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7.5.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 

 Директор   

 Стручна већа 

Разматрање Годишњег 
плана рада школе 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

Директор   

Стручна већа 

Усвајање распореда часова Чланови 

педагошког 

колегијума 

Директор   

Стручна већа 

Усвајање 
Годишњег 
плана рада 
педагошког 
колегијума 

Чланови 
педагошког 
колегијума 

Директор   

Стручна већа 

Усвајање плана блок 
наставе 

Чланови 

педагошког 
колегијума 

Директор   

Стручна већа 

Договор око начина и 

критеријума оправдавања 

изостанака од стране 
одељенских старешина 

Одељенске 

старешине 

Договор око износа Ђачког 
динара 

 
Договор око екскурзија 
ученика 

Чланови 
педагошког 

колегијума 

Директор   

Стручна већа 
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новембар 

Анализа успеха 

ученика на крају првог 

класификационог 

периода и мере за 

побољшање 

педагог Директор   

Стручна већа 

педагог 

Анализа социо – 
економске и педагошке 
структуре ученика првог 
разреда 

педагог Директор   

Стручна већа 

педагог 

Анализа плана стручног 

усавршавања наставника  

Педагог, 

координатор 

Тима за стручно 

усавршавање 

Директор   

Координатор тима  

Представљање области 
самовредновања у текућој 
школској години 

Координатор Тима 
за самовредновање 

Директор   

Координатор тима 

Анализа Развојног плана Директор Директор   

Координатор 

Актива за развојно 

планирање 

  
 
 
 

Јануар 
фебруар 

Израда плана и програма 
екскурзија ученика за 
школску 2022/23. 

Одељенске 
старешине 

Директор   

Координ 

Анализа успеха ученика на 
крају првог полугодишта и 
мере побољшања 

педагог Директор   

Стручна већа 

 

Извештај руководиоца 
стручних већа о раду већа 
за прво 
полугодиште(планирани 
– одржани часови, друга 
задужења) 

Председници 
стручних већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Анализа изостанака и 
васпитно – дисциплинских 
мера 

Одељенске 

старешине 

Директор   

Педагог 

Извештај о раду свих 
облика 
ваннаставног рада у школи 
за прво полугодиште 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Усвајање плана такмичења Чланови 
педагошког 

колегијума 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

 

 
 

 

април 

Усвајање матурских тема и 
области 

Предметни 

наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Анализа успеха ученика на 
крају трећег 
класификационог периода и 
мере побољшања 

педагог Директор   

Педагог 
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 Организација припремне 
наставе за полагање матуре 

Предметни 

наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Припрема за реализацију 
матурског 

испита и израда плана 

Предметни 

наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Планирање и организација 
Дана школе и гастрофеста 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

Директор   

Стручна већа 

 

 
 
 
 
 

јун 

Израда планова и програма 
рада већа за 

наредну школску годину 

Председници 

стручних већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Организација и спровођење 
матурског и завршног 
испита ученика 3. и 4. 
завршног разреда 

Предметни 

наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Анализа реализације 
стручног усавршавања 
наставника 

Координатор 

Тима за стручно 
усавршавање 

Директор   

Координатор тима 

Педагог 

Извештај о реализацији 
рада свих већа 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Планови и програми рада 
секција за 
наредну школску годину и 
предаја извештаја већа и 
секција 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Припреме за упис прве 
године 

Директор Директор   

Педагог 

Извештај о 
самовредновању рада 
школе у текућој и 
планирање за наредну 
годину 

Координатор Тима 
за самовредновањ е 

Директор   

Координатор тима 

Педагог 

Предлог уџбеника и 
распореда писмених 
задатака и вежби 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

 

 

 
август 

Подела предмета на 
наставнике 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Календар послова за 
наредну школску 
годину 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Подела задужења за 
наредну школску годину 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 
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август 

Планови рада наставника за 
наредну 
школску годину 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Утврђивање 40 – то часовне 
радне недеље 
и годишње норме часова 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Усвајање распореда часова Чланови 
педагошког 
колегијума 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Извештај о реализацији 
акционог плана 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Усвајање Акционог плана 
за наредну школску годину 

Чланови 
педагошког 
колегијума 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

 

  

  Предлагач  плана, Дејан Ђурић  
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7.6. План рада Наставничког већа 

 

 

 

Време 
Реализације 

Планиране активности Носиоци 
активности 

Евалуација 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Август/септембар 

Избор председника 
стручних већа, 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог координатора 
тимова и 

одељенских 

старешина за школску 

2022/23. 
Извештај о упису ученика у 1. 
разред 
школске 2022/23. 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Усвајање извештаја о 
резултатима обављених 
испита у 
августовском року 

Чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање и усвајање 
извештаја о 
оствареним 

Чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 
резултатима у успеху и 
дисциплини за 

први, други и трећи 
разред смера 

кувар/конобар и 
туристичко – 

хотелијерски 
техничар након 

обављене професионалне 
праксе 
Расподела наставника по 
предметима и ангажовање 
по одељењима 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 
 

 

Припрема за израду 
наставних планова 
рада наставника 

Педагог, чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Информације о извођењу 
додатне и 
допунске наставе 

Чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 
Информације о Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

извођењу изборних 
предмета 
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Септембар 

Разматрање Годишњег плана 
рада  школе 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Подела задужења и 

реализација активности 

предвиђених Годишњим 

планом 
рада школе за 2022/23. 
годину 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање Годишњег 
извештаја о 
раду за претходну 
годину 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање извештаја о 
самовредновању рада школе 
за претходну 
школску годину 

Кoординатор Тима, Директор   

Координатор тима 

Педагог 

Одређивање области која ће 
се вредновати у 
току текуће школске 
године 

Директор, чланови 
тима 

Директор   

Координатор тима 

Педагог 

Планирање и 
организација различитих 
облика  ваннаставних 
активности 
ученика 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Утврђивање 

предлога 

програма 

извођења 

наставе и 

екскурзије 

Директор, 

одељенске 

старешине 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

  
 

 

 

 

Октобар 

Доношење одлуке о 
организацији допунске, 
додатне и припремне 
наставе 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Усвајање распореда блок 
наставе за 1, 2, 3. и 

4. разред 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Утврђивање критеријума 
оцењивања  

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Директор 
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Новембар 

Разматрање и усвајање 
извештаја о оствареним 
резултатима у успеху и 
дисциплини на крају 1. 
класификационог 
периода 

Педагог Директор   

Педагог 

Предлагање мера за 
побољшање успеха 
ученика 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

 Информације о  
републичким такмичењима у 
оквиру Заједнице за школску 
2022/23. годину 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Децембар Изрицање васпитно – 
дисциплинских мера 

Одељенске 
старешине 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Договор и подела задужења за 
организацију  прославе школске 
славе  Свети Сава 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Анализа реализације 
осталих облика образовно –
васпитног 
рада у школи 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Јануар Извештај са прославе 
школске славе 
Свети Сава 

Директор Директор   

Стручна већа 

 

Утврђивање начина 
полагања матурског 
испита 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање и усвајање 
извештаја о оствареним 
резултатима у успеху и 
дисциплини на крају I 
полугодишта 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Извештај о 
остваривању 
наставног 
плана и програма за  I 
полугодиште 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Изрицање васпитно - 
дисциплинских мера 
Анализа реализације 
осталих 
облика образовно - 
васпитног рада у школи 

Чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 
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Јануар/фебруар Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у раду тимова и 

стручних већа у току I 
полугодишта 

Координатори 

Тимова и 
председници 

Стручних већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање и усвајање 

извештаја о сталном 
стручном усавршавању 

запослених у 

оквиру установе у I 

полугодишту 

Координатор Тима 

за стручно 

усавршавање 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Припремање календара 
такмичења ученика 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Март Верификовање списка 
испитних питања за 
изборне предмете на 
матурском и завршном 
испиту 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Утврђивање календара 
такмичења и 
броја ученика по 
предметима 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Припрема за екскурзију 
и утврђивање 
коначног броја ученика  по 
одељењима 

Одељенске 
старешине 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

План промоције школе Тим за промоцију 

школе 

Директор   

Стручна већа 

Координтор тима 

Предлагање мера за 
побољшање 
успеха ученика 

Наставничко веће Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Припрема ученика за 
такмичења 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Доношење одлуке о 
извођењу 
екскурзије за I, II и III 
годину 

Одељенске 
старешине 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Април Анализа успешности и 
постигнутих 
резултата ученика на 
такмичењима 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање и усвајање 
извештаја о 
оствареним резултатима у 
успеху и 
дисциплини на крају III 
класификационог 
периода 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 
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Април Утврђивање плана у вези 
са 
промоцијом школе 

Директор Директор   

Стручна већа 

Координатор тима 

Организовање припремне 
наставе за 
полагање матурског и 
завршног испита 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Предлагање мера за 
побољшање 
успеха ученика 

Чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Мај Формирање испитне 
комисије за 
полагање матурског и 
завршног испита 

Секретар Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Договор око прославе 
матурске вечери 

Чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

 

Разматрање и усвајање 
извештаја о 
сталном стручном 

усавршавању 

запослених у 
оквиру установе 

Координатор Тима 

за стручно 

усавршавање 

Директор   

Стручна већа 

Координатор тима 

Утврђивање распореда 
полагања разредног, 
поправног, матурског и 
завршног испита за 
матуранте 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Предлагање ученика за избор 
Ученика генерације 

Чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна 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 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у успеху и 

дисциплини за III и 

IV разред на крају 
школске године 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Извештај о остваривању 
наставног 

плана и програма на крају 

школске године 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање и усвајање 

извештаја о реализацији 

екскурзије за I, II и 
III годину 

Одељенске 

старешине 
Директор   

Стручна већа 

Педагог 
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Јун 

Разматрање и усвајање 

извештаја о реализацији и 

постигнутим резултатима 

матураната на разредном, 

поправном, матурском и  

завршном  испиту 

Предметни 

наставници 
Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Извештај о остваривању 
наставног плана и 
програма на крају 
школске године 

Педгог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Доношење одлуке о 
похваљивању и 
награђивању ученика 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Избор Ученика генерације Комисија за 

одлуку о ђаку 

генерације 

Директор   

Стручна већа 

 

Анализа реализације осталих 

облика 
образовно - васпитног рада у 
школи 

Носиоци 

активности 
Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у раду Тимова и 

Стручних 
већа на крају школске 
године 

Координатори 
Тимова и 

председници 
Стручних већа 

Директор   

Стручна већа 

Координатори 

тимова 

Педагог 

Разматрање извештаја о 
активностима 
везаним за промоцију  
школе 

Координатор Тима 
за промоцију 

Директор   

Стручна већа 

Координатор тима 

Разматрање и усвајање 
захтева за 
набавку опреме и наставних 
средстава 

Директор Директор   

Стручна већа 

 

Избор кандидата за 
израду распореда 
Часова 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Утврђивање рока 

припремне наставе за 

ученике упућене на 

полагање поправних  и 

разредног испита 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Август Организација и спровођење 
разредног, поправног и 
матурског испита у 
августовском испитном року 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 
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Избор председника 
стручних већа, 
координатора 

тимова и 

одељенских 

старешина 

Директор Директор   

Стручна већа 

Координатори 

тимова 

Извештај о упису 
ученика у I разред 

Директор Директор   

Педагог 

Усвајање извештаја о 
резултату 
обављеног испита у 
августовском року 

Чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Припрема за израду 
наставних планова рада 
наставника (глобалних 
и оперативних) 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Информације о извођењу 
изборних предмета 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање и усвајање 
извештаја о оствареним 
резултатима у успеху и 
дисциплини за I, II и III 
разред на крају школске 
године 

Педагог Директор   

Стручна већа 
Педагог 

 

 

 

 Предлагач плана, Јасмина Палавестрић
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7.7. План рада одељенског већа 

 

 

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 задатака, 

координација рада наставника у циљу постизања јединствених ставова и праћење 

реализације планираних васпитних задатака. 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. 
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Време 

реализациј е 

Планиране 

активности 

 

Носиоци 

активности 
Циљна 

група 

 

Критеријуми 

успешности за 

план 

Евалуатор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септембар 

Усвајање Плана Одељенске Наставници, Усвојен је план директор 

рада одељенског старешине ученици, Рада 

Већа  Родитељи  
Организовање Одељенске Ученици Ученици су Одељенски 
образовно – старешине упознати са старешина 

васпитног рада у  начином рада  

Одељењу    
Прорада кућног Одељенске Ученици, Ученицима је Директор 
Реда старешине родитељи представљен 

кућни ред 

   
 

Утврђивање Наставници Ученици Ученици су Педагог 
Распореда упознати са 

писмених и распоредом 

Контролних  

вежби, блок  

наставе  
Укључивање Наставници ученици Ученици су Директор 

 
 
 
 
 

ученика у рад упознати са 

секција и других 
ваннаставних 
активности 

Постојећим 
секцијама у 
школи 

 
 
 
 
 
 
Октобар 

Идентификовањ е 

ученика за 

допунску и 

додатну наставу 

Наставници Ученици Идентификован и 

су ученици 

којима је 

потребна 

допунска/ 
додатна настава 

 педагог 

Праћење 

оцењивања и 
постигнућа 

ученика 

Наставници ученици  Директор 
педагог 

Праћење 

реализације 

наставе 

Одељенске 
старешине 

 Настава је 
реализована у 
складу са 

Распоредом 

Директор 
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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 – 

дисцип. 
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 
састанка 

Одељенске 
Старешине 

Родитељи Родитељи су 
упознати са 
успехом 
ученика 

Директор 

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 

успехаученика 

Директор 

Реализација 

наставног плана 

Наставници Одељенско 

веће 
Анализирана је 

реализација 

наставвног 
плана 

Директор 
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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 

 
 

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 



Годишњи план рада за школску2022/2023. Средња школа''Мионица'' 

74 

 

 

 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 

 
 
 

Предлагач плана: Jaсмина Палавестрић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

7.8. План рада стручних већа 

 

7.8.1. План рада стручног већа наставника српског, енглеског и       француског језика  

 

 
Предлагач плана:Стручно веће језика ( српски, енглески и француски језик ) 

 

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

 

Остали чланови тима/већа: Бојана Аламеровић, професор српског језика, Ивана Стефановић,  професор енглеског  језика,  Јелена Селенић , 

професор француског језика 

 

Делокруг  рада:  Рад Стручног већа у оквиру наставног и ваннаставног садржаја 

 

Циљеви: 

Унапређивање методике рада у настави српског, енглеског и француског језика, иновације у раду, корелација са другим наставним предметима, 

координација рада свих чланова Већа, реализација допунске, додатне и припремне наставе, стручно усавршавање  наставника, предлози мера за 

побољшање успеха у настави српског, енглеско 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 интересовања код ученика за нова 

сазнања;  рад помоћу разних веб алата. 

 

Садржај рада 

 

 

Планиране активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Критеријуми 

успешности за план 

 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију плана 
Време 

реализације 

 

Области рада 

 

 

август  

 

 
 

 

Стручно веће језика 

Конституисање Стручног већа,  усвајање 

плана и програма Стручног већа за 

школску 2022/2023.годину, подела 

задужења члановима већа; глобални 

планови рада наставних предмета, лични 

план професионалног развоја, план 

професионалног развоја на нивоу 

Стручног већа, избор из ког предмета ће 

се планирати и реализовати такмичење и 

план истог; 

Стручно веће 

језика 

Извештај са састанка 

Стручног већа, план и 

програм Стручног већа 

Чланови Стручног 

већа језика 



  
 

 

 

септембар 

 

 

 

 

 

 

Стручно веће језика 

 

 

 Састанак Већа, оперативни план рада, 

план рада секција, распоред писмених 

задатака 

 

Стручно веће 

језика 

План одржавања  

писмених задатака 

(окачен на огласној 

табли); предати 

планови поменутих 

активности; извештај 

са састанка Стручног 

већа 

Чланови стручног 

већа језика 

Српски језик и 

књижевност 

Планирање писаних провера из српског 

језика 

Слађана 

Јевремовић и 

Бојана 

Аламеровић 

Резултати тестова; 

распоред одржавања 

писаних провера – 

уредно предат и исти 

окачен на огласној 

табли 

Чланови стручног 

већа језика 

Стручно веће језика 

 

 

Стручно усавршавање 
Стручно веће 

језика 

Присуство на 

семинару и добијање 

уверења 

Чланови стручног 

већа језика 

 

Енглески језик 

 

 

  План рада такмичења из енглеског језика 
Ивана 

Стефановић 
Резултати такмичења 

Чланови стручног 

већа језика 

Енглески и 

француски језик 

Планирање контролних вежби из 

енглеског и француског језика 

Ивана 

Стефановић и 

Јелена Селенић 

План одржавања 

контролних задатака 

(окачен на огласној 

табли ); резултати 

контролних задатака 

Чланови стручног 

већа језика 

 

октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно веће језика 

 

 

Састанак Већа, 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 



  
 

 

 

Енглески језик, 

српски језик и 

књижевност 

 

 

 

Реализација  рада секција, реализација 

рада такмичења из енглеског језика 

Ивана 

Стефановић, 

Слађана 

Јевремовић 

Садржај рада у 

дневницима 

предвиђеним за то, 

број ангажованих 

ученика 

Чланови стручног 

већа језика 

 Стручно усавршавање 
Стручно веће 

језика 

Присуство на 

семинару и добијање 

уверења 

Чланови стручног 

већа језика 

Српски језик и 

књижевност 
Посета Сајму књига 

Слађана 

Јевремовић и 

ученици 

Извештај са сајма, 

фотографије 
 

Српски језик и 

књижевност 

Активности поводом Дечје недеље, 

посета градској библиотеци 

Слађана 

Јевремовић и 

ученици 

Број ангажованих 

ученика, фотографије 
 

 

новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески и 

француски језик 

 

 

Састанак Већа, планирање контролних 

вежби из енглеског и француског језика 

Ивана 

Стефановић и 

Јелена Селенић 

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 
Стручно веће 

језика 

Број ученика који су 

учествовали, резултати 

провере постигнућа 

ученика 

 

Чланови стручног 

већа језика 

 

Српски језик и 

књижевност, 

Енглески језик 

Реализација рада секција, реализација 

рада такмичења из енглеског језика 

Слађана 

Јевремовић, 

Ивана 

Стефановић 

Број ангажованих 

ученика, резултати 

такмичења, уређени 

материјали  

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 

класификационог 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 

 

децембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно веће језика 

 

 

Састанак Већа, 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 српског, енглеског и француског језика 

Стручно веће 

језика 

Број ученика који 

похађа допунску и 

додатну наставу, 

резултати провере 

постигнућа ученика, 

радови... 

 

Чланови стручног 

већа језика 

 

 

 

Стручно веће језика 

 

 

Припрема Дана Светог Саве 

 

Стручно веће 

језика 

 

Приредба, број 

ангажованих ученика 

 

Чланови стручног 

већа језика 

Стручно веће језика 

 

Припрема организације Светосавског 

литерарног конкурса 

Стручно веће 

језика 

Предати радови, 

осмишљене теме и 

плакат за конкурс... 

Чланови стручног 

већа језика 

Енглески језик  
Припрема за Школско такмичење из 

енглеског језика 

Ивана 

Стефановић 

Број ангажованих 

ученика, садржај рада 

у дневницима 

предвиђеним за то 

Чланови стручног 

већа 



  
 

 

Српски језик и 

књижевност 
Реализација писаних провера  

Слађана 

Јевремовић и 

Бојана 

Аламеровић 

Резултати 

предвиђених провера 

/ тестова 

Чланови стручног 

већа  

Стручно веће језика Стручно усавршавање 
Стручно веће 

језика 

Присуство на 

семинару и добијање 

уверења 

Чланови стручног 

већа језика 

Стручно веће језика 
Анализа успеха ученика на крају 1. 

полугодишта  

Стручно веће 

језика 

Извештај са састанка 

Већа  (анализиран 

успех, предложене 

мере за побољшање) 

Чланови стручног 

већа језика 

 

 

Енглески и француски 

језик 

 

Састанак Већа, планирање контролних 

вежби из енглеског и француског 

језика 

Ивана 

Стефановић и 

Јелена Селенић 

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 

 

Енглески језик 

Школско такмичење из енглеског 

језика 

Ивана 

Стефановић 

Резултати такмичења, 

број ангажованих 

ученика, извештај са 

истог 

Чланови стручног 

већа језика 

Стручно веће језика 
Реализација приредбе за Савиндан и 

Светосавски конкурс 

Стручно веће 

језика 

Приредба, 

фотографије, извештај 

о реализацији 

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 



  
 

 

 

 

 

Енглески и француски 

језик 

 

Састанак Већа, планирање контролних 

вежби из енглеског и француског 

језика 

Ивана 

Стефановић и 

Јелена Селенић 

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 

 

Енглески језик 

 

Припрема за Општинско  такмичење из 

енглеског језика 

Ивана 

Стефановић 

Број присутних 

ученика, резултати 

такмичења 

 

Чланови стручног 

већа језика 

Српски језик и 

књижевност, Енглески 

језик 

Реализација рада секција 

Слађана 

Јевремовић, 

Ивана 

Стефановић 

Број ангажованих 

ученика, садржај рада 

у дневницима 

предвиђеним за то 

Чланови стручног 

већа језика 

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 

књижевност  
Републички зимски семинар 

Слађана 

Јевремовић и 

Бојана 

Аламеровић 

Присуство на 

семинару и добијање 

уверења 

Чланови стручног 

већа језика 

 

март 

 

 

 

 

Стручно веће језика 

 

Састанак Већа, 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 

књижевност, Енглески 

језик 

 

 

Реализација рада секција 

Слађана 

Јевремовић, 

Ивана 

Стефановић 

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 

Енглески језик  

 

 

Припрема за Окружно такмичење из 

енглеског језика 

Ивана 

Стефановић 

 

Број присутних 

ученика, садржај рада 

Чланови стручног 

већа језика 

 

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 

Стручно веће језика Обележавање Дана књиге 

Стручно веће 

језика и 

педагог 

Број присутних 

ученика, садржај рада, 

реализоване 

активности, 

фотографије 

Чланови стручног 

већа језика 

 

 

 

Енглески и француски 

језик 

 

Састанак Већа, планирање контролних 

вежби из енглеског и француског језика 

 

 

Ивана 

Стефановић и 

Јелена Селенић 

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 

књижевност, Енглески 

језик 

 

Реализација рада секција 

Слађана 

Јевремовић, 

Ивана 

Стефановић 

Број ангажованих 

ученика, садржај рада 

у дневницима 

предвиђеним за то 

 

Чланови стручног 

већа језика 

Српски језик и 

књижевност, 

Француски језик 

 

 

Реализација припремне наставе за 

полагање матурског испита из српског 

језика и конверзације на француском 

језику 

Слађана 

Јевремовић, 

Јелена Селенић 

Број присутних 

ученика, садржај рада 

у дневнику 

предвиђеном за то 

Чланови стручног 

већа језика 

Српски језик и 

књижевност 

Прављење и израда паноа на тему – 

Доситејеви априлски дани 

Слађана 

Јевремовић 
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 

класификационог периода и 

утврђивање мера за његово побољшање 

Стручно веће 

језика 

 

Извештај са састанка 

Већа (анализиран 

успех, предложене 

мере за побољшање) 

 

Чланови стручног 

већа језика 

 

Српски језик и 

књижевност, Енглески 

језик 

 

 

Састанак Већа, реализација рад секција 

Слађана 

Јевремовић, 

Ивана 

Стефановић 

Записник са састанка, 

број ангажованих 

ученика, садржај рада 

у дневнику 

предвиђеном за то 

 

 

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 

Стручно веће језика 

 

 

Стручно усавршавање 
Стручно веће 

језика 

Присуство на 

семинару и добијање 

уверења 

Чланови стручног 

већа језика 

 

 

Српски језик и 

књижевност, 

Француски језик 

Реализација припремне наставе за 

полагање матурског испита из српског 

језика и конверзације на француском 

језику 

 

 

Слађана 

Јевремовић, 

Јелена Селенић 

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 

 

 

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 

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 

књижевност, Енглески 

језик 

 

Реализација рада секција 

Слађана 

Јевремовић, 

Ивана 

Стефановић 

Фотографије, 

извештај, број 

ангажованих ученика, 

садржај рада, 

реализоване 

активности 

Чланови стручног 

већа језика 

Српски језик и 

књижевност, 

Француски језик  

 

 

Реализација матурског испита из 

српског језика и књижевности и 

конверзације на француском језику 

Слађана 

Јевремовић, 

Јелена Селенић 

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 

 

Стручно веће језика Анализа рада Стручног већа 
Стручно веће 

језика 

Извештај Већа о 

досадашњем раду, 

резултати, успеси ... 

Чланови стручног 

већа језика 



  
 

 

7.8.2.  План рада стручног већа друштвених наука 

 

Предлагач плана: Стручно веће наставника друштвених наука 

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

Одговорно лице: Верољуб Бојичић, професор историје 

(председник, координатор, руководилац..) 

Остали чланови тима/већа: Биљана Андрић, професор географије, Снежана Васић, професор психологије, Mилица Максић Гајић, 

професор социологије, Марина Милутиновић, професор историје 

Сарадници у реализацији плана: директор школе, школски педагог, чланови Наставничког већа 

Делокруг  рада: планирање и реализација наставних и ваннаставних активности, стручног усавршавања, учешћа ученика на 

такмичењима, анализа постигнућа ученика 

Циљеви : реализација наставног плана и програма, стручно усавршавање наставника у установи и ван установе, припрема обележавања 

датума за школу и друштвену заједницу 

Садржај рада 

 

 

Планиране активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Циљна група 

(са киме се 

ради) 

 

 

Критеријуми 

успешности за план 

 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију 

плана 

Време 

реализације 

 

Области рада 

 

август  

 

 

Конституисање 

Стручног већа за 

текућу школску годину 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор 

  

Планирање рада 

Стручног већа 

 

 

Усвајање плана рада 

Стручног већа 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Реализација плана Директор, 

педагог 



  
 

 

Планирање 

наставе 

Избор уџбеника и 

временско и садржајно 

усклађивање програма 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Реализација плана Директор, 

педагог 

Планирање наставе 

 

 

Израда годишњих 

планова рада за сваки 

предмет 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Реализација планова Директор, 

педагог 

Планирање наставе 

 

 

 

Израда месечних 

планова за сваки 

предмет 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Реализација планова Директор, 

педагог 

Планирање наставе 

 

Планирање наставе у 

условима ванредних 

околности (настава на 

даљину) 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Реализација планова Директор, 

педагог 

Планирање 

стручног 

усавршавања у 

установи и ван 

установе 

Доношење плана 

стручног усавршавања 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Реализација плана Директор, 

педагог 



  
 

 

септембар Планирање 

ваннаставних 

активности 

Доношење плана о 

реализацији 

ваннаставних 

активности  

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Реализација плана Директор, 

педагог 

октобар 

 

Планирање 

додатног, допунског 

и припремног рада 

са ученицима 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доношење плана 

додатне, допунске и 

припремне наставе 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Број одржаних 

часова 

Директор, 

педагог 

новембар Евалуација наставе 

и учења 

Анализа успеха 

ученика по предметима 

на крају 

класификационих 

периода и мере за 

побољшање успеха 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Постигнућа ученика Директор, 

педагог 

Евалуација наставе 

и учења 

Анализа реализације 

додатне и допунске 

наставе 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Проценат побољшања 

успеха ученика, 

проценат остварености 

плана, резултати 

провере постигнућа 

ученика (тест након 

додатног или 

допунског рада) 

Директор, 

педагог 



  
 

 

децембар Реализација 

ваннаставних 

активности 

Припрема програма 

прославе значајних 

датума за школу и 

друштвену заједницу 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Приредбе, изложбе Директор, 

педагог 

јануар Евалуација 

реализације 

наставног плана и 

програма 

Анализа реализације 

наставних програма и 

планова и осталих 

облика образовно-

васпитног рада 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Број одржаних 

часова 

Директор, 

педагог 

Евалуација наставе 

и учења 

Анализа успеха 

ученика по предметима 

на крају 

класификационих 

периода и мере за 

побољшање успеха 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Постигнућа ученика Директор, 

педагог 

Евалуација наставе 

и учења 

Анализа реализације 

додатне и допунске 

наставе 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Проценат побољшања 

успеха ученика, 

проценат остварености 

плана, резултати 

провере постигнућа 

ученика (тест након 

додатног или 

допунског рада 

Директор, 

педагог 

Евалуација учешћа 

у програмима 

стручног 

усавршавања 

Извештаји професора 

који су присуствовали 

програмима стручног 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

Број реализованих 

угледних/огледних 

часова, примена 

Директор, 

педагог 



  
 

 

усавршавања веће, педагог, 

директор 

иновација у настави, 

број организованих 

предавања/радионица 

Упознавање 

органа 

руковођења школе 

и наставничког 

већа са радом 

Стручног већа 

Извештај о раду 

Стручног већа 

Руководилац 

Већа 

Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор 

Број седница, 

усвојених одлука, 

анализа, планова, 

закључака и 

препорука, 

спроведених мера 

Директор, 

педагог 

Такмичење ученика Припремање календара 

такмичења ученика и 

обезбеђивање услова за 

њихово припремање 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Учешће на 

такмичењима 

Директор 

Реализација 

ваннаставних 

активности 

Припрема програма 

прославе значајних 

датума за школу и 

друштвену заједницу 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Приредбе, изложбе Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор 

фебруар Такмичење ученика Школско такмичење 

ученика 

Чланови Већа Ученици Учешће и успех на 

такмичењима 

Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор 

март Такмичење ученика Општинско такмичење 

ученика 

Чланови Већа Ученици Учешће и успех на 

такмичењима 

Одељењско веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор 



  
 

 

април Евалуација наставе 

и учења 

Анализа успеха 

ученика по предметима 

на крају 

класификационих 

периода и мере за 

побољшање успеха 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Постигнућа ученика Директор, 

педагог 

 

Евалуација наставе 

и учења 

Анализа реализације 

додатне, допунске и 

припремне наставе 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор, 

ученици 

Проценат 

побољшања успеха 

ученика, проценат 

остварености плана, 

резултати провере 

постигнућа ученика 

(тест након додатног 

или допунског рада) 

Директор, 

педагог 

Такмичење ученика Окружно такмичење 

ученика 

Чланови Већа Ученици Учешће и успех на 

такмичењима 

Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор 

мај Такмичење ученика Републичко такмичење 

ученика 

Чланови Већа Ученици Учешће и успех на 

такмичењима 

Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор 

Такмичење ученика Анализа успеха 

ученика на 

такмичењима 

Чланови Већа Ученици Учешће и успех на 

такмичењима 

Одељењско 

веће, 

Наставничко 

веће, педагог, 

директор 



  
 

 

јун Евалуација наставе 

и учења 

Анализа успеха 

ученика по предметима 

на крају 

класификационих 

периода  

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

наставничко 

веће, педагог, 

директор 

Постигнућа ученика Директор, 

педагог 

Евалуација наставе 

и учења 

Анализа реализације 

додатне, допунске и 

припремне наставе 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

наставничко 

веће, педагог, 

директор 

Проценат побољшања 

успеха ученика, 

проценат остварености 

плана, резултати 

провере постигнућа 

ученика (тест након 

додатног или 

допунског рада) 

Директор, 

педагог 

Евалуација 

реализације 

наставног плана и 

програма 

Анализа реализације 

наставних програма и 

планова и осталих 

облика образовно-

васпитног рада 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

наставничко 

веће, педагог, 

директор 

Број одржаних 

часова 

Директор, 

педагог 

Евалуација учешћа 

у програмима 

стручног 

усавршавања 

Извештаји професора 

који су присуствовали 

програмима стручног 

усавршавања 

Чланови Већа Одељењско 

веће, 

наставничко 

веће, педагог, 

директор 

Број реализованих 

угледних/огледних 

часова, примена 

иновација у настави, 

број организованих 

предавања/радионица 

Директор, 

педагог 

Упознавање 

органа 

руковођења школе 

и наставничког 

већа са радом 

Стручног већа 

Извештај о раду 

Стручног већа 

Руководилац 

Већа 

Одељењско 

веће, 

наставничко 

веће, педагог, 

директор 

Број седница, 

усвојених одлука, 

анализа, планова, 

закључака и 

препорука, 

спроведених мера 

Одељењско 

веће, 

наставничко 

веће, педагог, 

директор 

 



  
 

 

9.8.3.  План рада стручног већа природних наука 

 

 

Руководилац Стручног већа: Александра Јагодић- професор биологије, екологије и заштите животне средине и здравствене културе 

Чланови Стручног већа: Jeлена Тошанић- професор хемије и Никола Милетић- професор математике и физике 

Сарадници у реализацији плана: Црвени крст Мионица, Дом здравља Мионица, колеге из СШ "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. 
 

Програмски 

садржаји/активности 

Носиоци 

активности 

Начин реализације Време 

реализације 

Инструменти праћења 

Конституисање стручног већа, 

сачињавање годишњег плана 

рада за 2022/2023. годину, 

подела задужења члановима 

већа 

 

стручно веће 

природних наука 

Састанак август  

 

Одржан састанак, састављен 

записник 

Реализација разредних и 

поправних испита 

Никола Милетић Припремна настава, 

разредни и поправни 

испити 

август  

 

Одржана припремна настава, 

састављени записници, 

евидентирано у е--дневник 

Реализација испита за ванредне 

ученике 

стручно веће 

природних наука 

Испити август  

 

Састављени записници 

Обележавање 16.09.-Дана 

заштите озонског омотача  

Jeлена Тошанић Обележавање уз 

активно учешће 

ученика првог разреда 

септембар Написан извештај, документовано 

фотографијама 

Обележавање 4.октобра-дана 

заштите животиња 

Александра 

Јагодић 

Обележавање уз 

активно учешће 

ученика првог разреда 

октобар Написан извештај, документовано 

фотографијама 

Обележавање месеца борбе 

против болести зависности 

Александра 

Јагодић 

Обележавање уз 

активно учешће 

ученика првог разреда 

новембар Написан извештај, документовано 

фотографијама 



  
 

 

Анализа успеха ученика на 

крају I класификационог 

периода и утврђивање мера за 

његово побољшање 

стручно веће 

природних наука 

Састанак новембар Одржан састанак, анализиран 

успех, предложене мере за 

побољшање, састављен записник, 

евидентирано у е-дневник 

 

Посета Фестивалу науке Jeлена Тошанић Посета ученика првог 

разреда Сајму науке 

децембар Написан извештај, документовано 

фотографијама 

 

Обележавање светског дана 

борбе против ХИВ - а 

Александра 

Јагодић 

Обележавање уз 

активно учешће 

ученика првог разреда 

децембар Написан извештај, документовано 

фотографијама 

Анализа успеха ученика на 

крају I полугодишта и 

утврђивање мера за његово 

побољшање 

стручно веће 

природних наука 

 

Састанак 

 

децембар Одржан састанак, анализиран 

успех, предложене мере за 

побољшање, састављен записник, 

евидентирано у е-дневник 

 

Предавање на тему развоја 

еколошке свести и одговорног 

односа према природи 

Александра 

Јагодић 

Обележавање уз 

активно учешће 

ученика првог и 

другог разреда 

јануар Написан извештај, документовано 

фотографијама 

Такмичења стручно веће 

природних наука 

 

Учешће на 

такмичењима 

фебруар Извештаји и анализе 

Отворене лабораторије Jeлена Тошанић 
Посета Хемијском 

факултету у Београду 

март Написан извештај, документовано 

фотографијама 

Обележавање Дана вода 

Jeлена Тошанић; 

Александра Јагодић 

Обележавање уз 

активно учешће 

ученика првог 

разреда 

март Написан извештај, документовано 

фотографијама 

Анализа успеха ученика на 

крају III класификационог 

периода и утврђивање мера за 

његово побољшање 

 

стручно веће 

природних наука 

 

Састанак април Одржан састанак, анализиран 

успех, предложене мере за 

побољшање, састављен записник, 

евидентирано у е-дневник 



  
 

 

Обележавање Дана планете 

Земље Jeлена Тошанић; 

Александра Јагодић 

Обележавање уз 

активно учешће 

ученика првог и 

другог разреда 

април Написан извештај, документовано 

фотографијама 

Обележавање недеље Црвеног 

Крста 

Александра Јагодић Обележавање уз 

активно учешће 

ученика првог 

разреда и волонтера 

Црвеног Крста 

Мионица 

мај Написан извештај, документовано 

фотографијама 

Обележавање Светског дана 

заштите животне средине 

Александра Јагодић Обележавање уз 

активно учешће 

ученика Средње 

школе „Мионица“ 

јун Написан извештај, документовано 

фотографијама 

Анализа успеха ученика на 

крају II полугодишта стручно веће 

природних наука 

 

Састанак  јун Одржан састанак, анализиран 

успех, предложене мере за 

побољшање, састављен записник, 

евидентирано у е-дневник 

 

Писмени и контролни задаци стручно веће 

природних наука 

 

Планирање и 

реализација 

писмених и 

контролних задатака 

током школске 

2022/23. 

План одржавања окачен на 

огласној табли и школском сајту; 

није дошло до преклапања са 

другим предметима; евиденција у 

е-дневнику 

Остали облици образовно-

васпитног рада 

стручно веће 

природних наука 

 

Планирање и 

реализација осталих 

облика образовно-

васпитног рада : 

допунске и додатне 

наставе, секције... 

током школске 

2022/23. 

Евиденција у е-дневнику 

Стручно усавршавање 
стручно веће 

природних наука 

 

Чланови стручног 

већа континуирано се 

стручно усавршавају 

у установи и ван ње 

током школске 

2022/23. 

Уверења о усавршавању 



  
 

 

Посета истраживачкој станици 

Петница 

Jeлена Тошанић  Посета ученика првог 

разреда  

током школске 

2022/23. 

Написан извештај, документовано 

фотографијама 

Посета заштићеном природном 

добру  

Александра 

Јагодић, Jeлена 

Тошанић  

Организован излет за 

заинтересоване 

ученике 

током школске 

2022/23. 

Написан извештај, документовано 

фотографијама 

Састанци чланова стручног 

већа 

стручно веће 

природних наука 

 

Састанак током школске 

2022/23. 

Одржани састанци, састављени 

записници, евидентирано у е--

дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

9.8.4. Плана рада стручног већа економске и туристичке групе предмета 

 

Предлагач план: Милиновић  Марија 

Одговорно лице: Милиновоћ Марија  

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

Сарадници у реализацији плана: Бојана Текић , Катарина Бељић, Ивана Живковић, Ивана Миловановић 

Делокруг  рада: Израда наставних програма и планова, доношење плана стручног усавршавања, реализација допунске, додатне и 

припремне наставе, анализа успеха ученика и предлози мера за побољшање, анализа критеријума оцењивања 

Циљеви: Реализација наставног плана и програма, стручно усавршавање наставника у установи и ван установе, унапређивање методике 

рада у настави.  

 

Садржај рада 

 

 

Планиране активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Циљна група 

(са киме се 

ради) 

 

 

Критеријуми 

успешности за 

план 

 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију 

плана 
Време 

реализације 

 

Области 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 

Израда плана блок 

наставе на наивоу актива 

Израда плана за 

реализацију 

чланови    



  
 

 

професионалне праксе 

 

 

 

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 

класификационог 

периода 

чланови    

 

 

 

Посета семинара  

,,Виртуелна туристичка 

агенција“ 

,,Виртуени хотел“- 

практична обука 

чланови    

 

 

 

 

 

децембар 

 

 

 

Одржавање допунске 

наставе 

чланови    

 

 

 

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    

 

 

 

 

 

фебруар 

 

 

 

Израда плана школских 

такмичења 

 

Чланови 

   

 

 

 

Стручно усавршавање 

наставника, 

информисање за посету 

семинарима:  

 

Семинар бр.974, К1  

,, Креирање, евалуација 

пословних идеја и израда 

бизнис плана“ 

чланови    

 

 

 

Одржавање блок наставе чланови    

 

 

 

Посета сајму туризма чланови    

 

 

 

 

 

 

 

Одржавање блок наставе чланови    



  
 

 

 

март 

 

 

 

 

Одржавање допунске 

наставе 

чланови    

 

 

 

 

 

април 

 

 

 

Анализа успеха ученика 

на крају трећег 

класификационог 

периода 

чланови    

 

 

 

Семинар бр. 1129 К1, 

К18 

,,Примена хотелских 

информационих система 

у пословању“ 

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 

 

 

 

Договор око извођерња 

професионалне праксе и 

припреме штанда у циљу 

промоције школе током 

летњих манифестација. 

 

Анализа успеха ученика 

из економске групе 

предмета 

чланови    
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9.8.5. План рада стручног већа наставника исхране,куварства, услуживања и  практичне наставе 

 

 
 

              Руководилац, одговорно лице: Душица Ђурковић, наставник куварства 

              Остали чланови: 
 

Ред. Бр. Имена чланова Задужења 

  1. Душица Ђурковић, наставник куварства руководилац 

2.  Александар Павловић, наставник куварства члан 

3.  Кристина Недељковић Лукић, наставник услуживања члан 

  4.  Небојша Пешовић, наставник практичне наставе члан 

5.  Милош Стојановић, наставник практичне наставе члан 

 

 

План рада 

 

Циљ Активност 

 

Носиоци 

активности 

Време реализације  Доказ 

 

 

Ускладити наставн 

план и програм за 

наредну школску 

годину 

Израда глобалних 

планова и 

програма за 

школску 2022-

2023 годину 

Душица Ђурковић, 

Александар 

Павловић, 

Кристина Лукић 

Милош Стојановић 

 

 

 Септембар 2022 

 

 

Ускладити одржавање 

часова допунске 

наставе 

Усклађивање 

планова допунске 

наставе 

 

Израда планова 

допунске наставе 

 

 

 

Сви чланови већа 

 

 

 

 Септембар 2022 

 

 

Ускладити рад са 

ванре дним учени 

цима 

Израда распореда 

испитних 

комисија и 

распоред термина 

за консултације 

 

 

 

Сви чланови већа 

 

 

 

 Септембар 2022 

 

 

Ускладити школско и 

републичко 

такмичење из 

куварства са 

практичном наставом. 

Планирање, 

организација и 

реализација 

такмичења у 

школи, 

састављање 

задатака, 

дежурство, 

бодовање, 

извештај. 

 

 

Душица Ђурковић,  

Александар 

Павловић,  

Небојша Пешовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фебруар – март 

2023 године 
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Непосредан рад 

са ученицима на 

припреми за 

републичко 

такмичење 

Небојша Пешовић  

 

 

 

Ускладити школско и 

републичко 

такмичење из 

услуживања са 

практичном наставом. 

Планирање, 

организација и 

реализација 

такмичења у 

школи, 

састављање 

задатака, 

дежурство, 

бодовање, 

извештај. 

 

Непосредан рад 

са ученицима на 

припреми за 

републичко 

такмичење 

Душица Ђурковић,  

Милош Стојановић, 

Денис Обрадовић,  

Кристина Лукић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар – март 

2023 године 

 

Анализа успеха на 

квалификацијама 

Анализа успеха 

ученика, предлог 

мера за 

побољшање 

успеха ученика. 

Педагог, директор и 

сви чланови већа 

На крају свих 

кваликационих 

периода у току 

школске године. 

 

Развијати међусобну 

сарадњу наставника у 

оквиру већа 

Израда 

заједничких 

припрема за 

часове, размена 

већ постојећих 

припрема као 

пример добре 

праксе, замена 

часова. 

 

Организација 

заједничке 

наставе и 

међусобна посета 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

У току школске 

године 

 

Ускладити критријуме 

оцењивања 

Усклађивање и 

израда 

критеријума 

оцењивања. 

 

Дорада пстојећих 

и израда нових 

картица са 

испитним 

   

 

 Сви чланови већа 

 

 У току школске 

године 
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питањима за 

поправне, 

разредне и 

ванредне испите. 

 

Септембар октобар 

2022 године 

Реализација стручне 

посете 

Планирање, 

организовање 

посета. 

Наставници 

куварства са 

практичном 

наставом и 

наставници и 

услуживања са 

практичном 

наставом 

   

 

Новембар и 

децембар 2022 

године 

 

Стручно усавршавање 

наставника 

 Усавршавање у 

оквиру установе 

 

 

 

Учешће у раду 

акредитованих 

семинара 

  

 

 

 Сви чланови већа 

  

  

 

 У току школске 

године. 

 

Набавити нова 

наставна средства 

Евидентирати 

постојећа 

наставна средства 

 

 

Набавити нова 

наставна средства 

 Сви чланови већа 

 

 

 

 

Сви чланови већа, 

директор 

 На почетку 

школске године. 

 

 

 

У току школске 

године. 
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9.8.6. План рада стручног већа вештина и уметности 

 

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 

Милорад Петровић током школске 
године 

 

Организација турнира у   
одбојци и фудбалу 

Ђорђе Софронић Октобар  

Организација турнира у    
стоном тенису 

Ђорђе Софронић Јануар  

Обилазак цркве Милорад Петровић Новембар  

Посета Културном центру Марија Гајић Мај  

Посета Дома културе у 

Ваљеву(концерт хорова) 

Слободан Недић Април  

Посета Културног центра у 
Мионици (новогодишњи 
концерт) 

Слободан Недић Децембар  
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9.9. План рада одељенских старешина и одељенске заједнице  

            Одељенски старешина 

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  одељенским већем, 

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

 

У раду са ученицима одељенски старешина: 

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

прилике и услове живота и рада ученика 

- упознаје индивидуалне способности, склоности и особине личности и 

тенденције у развоју ученика, 

- примењује индивидуализоване васпитне поступке и педагошке мере 

(стимулативне, васпитно-дисциплинске идруге) 

- 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 извођењанаставе; 

- ради на формирању одељења као заједницеученика 

- 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-васпитномпроцесу; 

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

Одељењски старешина води документацију и обавља административне послове свог 

одељења: 

За укупан рад одељењског старешине свака школа планира потребно време. 

 

Одељенске старешине у школској 2022/23. години: 

 

I/1 – Слађана Јевремови 

I/2– Душица Ђурковић 

II/1–Катарина Бељић 

II/2- Ђорђе Софронић 

III/1 – Марија Милиновић 

III/2 –Душица Ђурковић  

III/3 – Александар Павловић  

IV/1 – Јелена Селенић
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                     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 одељенскезаједнице; 

 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 санаставницима; 

 организовање разноврсног друштвено-забавног, културног и 

рекреативног живота одељења. 
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10. Школски тимови 

 

10.1. Тим за школско развојно планирање 

 

1.  Ивана Живковић – професор економске групе предмета- Координатор 

2.  Јасмина Палавестрић- школски педагог-члан  

3..Дејан Ђурић-директор школе-члан 

4. Марија Милиновић-наставник економске групе предмета-члан  

5. Жељко Јевтић-наставник информатике-члан 

6.  Ивана Ненадовић- представник Савета родитеља-члан 

7.  Предраг Живковић- представник јединице локалне самоуправе-

члан 

 8. Неда Ивановић,- представник Ученичког парламента-члан 

 

   

 

Задаци 

 

Активности 

 

Носиоци 

активности 

(одговорне 

особе) 

 

Временска 

динамика 

 

 

Организовање 

Састанака 

тима 

 

 

Заказивање термина, припрема 

материјала, сарадња са директором и 

члановима педагошко – 

психолошкеслужбе 

 

 

 

Катарина  

Бељић 

 

Редовни састанци на 

почетку и крају школске 

године, затим на крају 

сваког класификационог 

периода. 

 

 

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 

свој део посла. 

 

У недељи 

Послезавршетка 

класификационогпериод

а (новембар, јануар, 

април и јул 

текуће 

школске 

године) 

 

Истраживањемишљењаученика, 

родитеља и локалнезаједнице о 

оствареним и неостваренимелементима 

и слабостимаШколскогразвојногплана 

 

Дејан Ђурић 

Жељко Јевтић 

Марија 

Милиновић 

 

На крају полугодишта и 

на крају школске 

године. 

Истраживање 

усклађености 

ШРП-а са 

потребама 

ученика, 

Планирање  истраживања ( писање 

нацрта испитивања: увод, метод, 

технике прикупљања података) 

 

 

Актив за ШРП  
 
 
 
 



Годишњи план рада за школску   2022/2023. Средња школа''Мионица'' 

108 

 
 

 

родитеља и 

локалне 

заједнице 

 

 

Обезбеђивање материјала (умножавање 

и расподела инструмената) 

 
Актив за  

ШРП 

 
 
 

 

 

 

 

 

Децембар (акт. 1 и 2), 

јануар (акт. 3), фебруар 

(акт. 3 и 4) наставне 

2022/2023. године 

Испитивање ученика, родитеља и 

локалнезаједнице 

(задавањеинструменатаиспитаницима) 

 

Актив за ШРП 

Анализаподатака и 

интерпретацијарезултата 

(писањеобрадерезултата и закључака) 

 

Актив за ШРП  

 

Вођење 

евиденције о 

резултатима 

 

ВОЂЕЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ 

ТИМА 

 

Чланови 

Актива 

 

После 

Сваког 

Састанка  Тима 

 

И
зв

еш
т
а
в

а
њ

е
 

Писањеизвештаја о спроведеним испитивањима са 

Акционим планом унапређења рада  школе 

 

координатор 

 

На 

Крају школске године, 

август 

Подношење извештаја Директору, Школском 

одбору, Савету  родитеља, Наставничком  већу, 

Ученичком  парламенту, педагошком   колегијуму. 

Извештавање  стручних   већа 

 

координатор 

 

 

Од  јула  до октобра 

2023. године 
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10.2. Тим за самовредновање рада школе 

Ивана Пауновић – Чолић – школски библиотекар, руководилац 

Чланови Тима за самовредновање: 

 

1. Дејан Ђурић,директор 

2. Катарина Недељковић Лукић-наставник економских група предмета, члан 

3. Јасмина Палавестрић, педагог 

4. Ивана Стефановић, професор енглеског језика 

5. Богдан Обрадовић-представник родитеља-члан 

6. Кристина Јованчић-представник Ученичког парламента-члан 

7. Жељко Максић, представник локалне самоуправе 

 

 

План рада тима за самовредновање 

 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Формирање тима, избор координатора Руководство 

школе,директор 

Август 2022. Записник са 
састанка тима, 
решење директора 

Успостављање договора о области 
самовредновања и одговорностима 
чланова тима 

Координатор 
тима, 
руководство 

Август 2022. Записник са састанака 

тима 

Анализа извештаја самовредновања за 

предходни циклус, одлука о области 
која ће се вредновати током школске 
године 

Координатор 

тима, 

руководство 

Август 2022. Записник са 
састанака тима, 

Упознавање свих интересних група о 

новом циклусу самовредновања и 

изабраној области 

Руководство 

школе, педагог 

Август, 

септембар 

2022. 

Записник са седница 

Школског одбора, 

Савета родитеља, 
Наставничког већа 

Израда плана самовредновања за 

школску 2022/2023.год. 

Тим за 
самовредновање 

Август 2022. 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 2023. Евиденција тима, 
извештај 

Израда и допуна извештаја о 
самовредновању 

Тим за 
самовредновање 

Јануар 
2023, јун 
2023. 

Извештај о 
самовредновању 

Предлог мера за побољшање квалитета 
рада установе- нацрт плана 

Тим за 
самовредновање 

Јун 2023. План 
унапређивања рада 
установе 
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10.3. Тим за развој школског програма 

 

1.Јасмина Палавестрић, педагог , руководилац  

2.Верољуб Бојичић – професор историје; 
3. Бојана Текић – професор економске групе предмета; 
4. Милица Максић Гајић  – секретар; 

5.Дејан Ђурић – директор 

 

 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Конституисање Тима за 
праћење иразвој 
Школскогпрограма 

Август Директор 
Чланови тима 

Формиран Тим 

2. Усвајање Акционог плана за 

школску 2022/ 2023. 

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 ораду 
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 

Руководиоцивећа 

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 Тима за праћење 

и развој школског 

програма 

фебруар 

јун 

Тим Евиденција о раду 

тима 
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10.4. Тим за промоцију школе 

 

Предлагач плана:  Тим за промоцију школе 

Одговорно лице: Александар Павловић – професор куварства , координатор тима  

Остали чланови тима:  Катарина Бељић, Милош Стојановић , Жељко Јевтић, Дејан 

Ђурић  

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

школски тимови,           наставници. 

Циљеви: 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 

2022. 

 

Планирање 

маркетиншких 

активности 

Тим за 

маркетинг 

Састанак тима за 

маркетинг 

Извештај са 

састанка тима за 

маркетинг 

Септембар 

2022. 

 

 

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 

2022.  

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 

2022. 

 

Презентација 

школских 

активности  

Чланови тима 

за маркетинг, 

директор, 

ученички 

парламент 

Интернет 

страница школе, 

facebook 

страница, 

огласна табла 

Уредно 

истакнута сва 

обавештења о 

активностима 

Септембар 

2022. – август 

2023. 

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 

2022. – август 

2023.  

Излети, екскурзије, 

такмичења, спортске 

манифестације, 

културне и 

хуманитарне акције, 

трибине, представе, 

Тим за 

маркетинг, 

Учествовање у 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

сајту школе и 

facebook 

 Септембар 

2022. – август 

2023. 
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изложбе... страници 

Објављивање 

промотивних 

чланака у локалним 

новинама – „Билтен“ 

Директор, 

тим за 

маркетинг 

школе 

Обљављивање 

чланака о школи 

у листу „Билтен“ 

 Септембар 

2022. – август 

2023. 

Обележавање дечје 

недеље. 

Тим за 

маркетинг, 

остали 

школски 

тимови, 

ученици, 

ђачки 

парламент, 

директор 

Учествовање у 

организацији, 

фотографисање 

 Приредбе, 

такмичења... 

објављивање на 

интернету 

Октобар 2022.  

Прађење прослава 

Дана Светог Саве и 

Дана државности 

 

 

Тим за 

маркетинг 

Учешће у 

организацији, 

фотографисање 

Учешће у 

организацији, 

фотографисање, 

објављивање на 

интернету 

Јануар 2022. – 

фебруар 2023. 

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 2023. 

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  

2022. – јун  

2023. 

Анализа рада, израда 

извештаја план за 

протеклу школску 

годину 

Тим за 

маркетинг 

Састанак тима за 

маркетинг, 

сачињавање 

извештаја о раду 

за школску 2022 

– 2023. 

Извештај о раду 

тима за 

маркетинг школе 

за школску  

2022-2023. 

Август 2023. 
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10.5. Тим за инклузивно образовање 

 

Координатор: Ивана Живковић, професор економске групе предмета 

Чланови:  

Слађана Јевремовић – професор српског језика,  

Никола Милетић – професор математике,  

Горан  Гладовић – родитељ,  

Дејан Ђурић – директор. 

 

Врста 

активности 

Циљ 

активности 

Носиоци Оствареност 

активности 

Време 

реализ 

ације 

Евалуација 

Израда ИОП-а за 

ученике у првој, 

другој и трећој 

години рада по 

ИОП-у 

Прилагођава

ње 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 

септембар  

јануар 

Педагошка 

документациј а 

Дневници 

рада 

Досијеи 

ученика 

Достављање 

ИОП-а 

Педагошком 

колегијуму на 

усвајање 

Усвајање 

достављен

ог ИОП-а 

Педагошки 

колегијум 

Усвојени ИОП 

– и 

септембар 

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 

септембар 

јануар 

Записник са 

седнице 

Школског 

одбора 

Извештај о 

раду 
директора 

Праћење развоја 

и напредовања 

ученика 

Утврђивањ

е степена 

напредова

ња ученика 

Тим за ИО Акциони 

план 

новембар 

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 

којима је 

потребна 

додатна 

образовна, 

здравствена и 

социјална 
подршка 

подршке старешине 

Предметни 

наставници 

Ученици  Педагошка 

документација 

Записници са 

седница НВ 
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Прикупљање 

података о 

ученицима 

Израда 

педагошко

г профила 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Стручни 
сарадник 

Прикупљен 

и подаци о 

ученицима 

октобар 

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, 

способност

и 
ученика 

ОС 
Стручни 

сарадник 

Дефинисан 

педагошки 

профил 

новемб ар 

април 

База података 

Примена 

индивидуализо 

ваног начина рада 

Отклањање 

физичких и 

комуникацијск

и х препрека 

Тим за ИО Протокол 

праћења 

напредова 

ња 

новемб а 

децемб ар 

јануар 
- мај 

Протокол 

праћења 

Базаподатака 

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 

родитељим

а 

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  
процену 

Задовољавањ

е потреба за 

додатном 
образовном, 

здравственом и 
социјалном 
подршком 
ученику  

Директoр 

школе 

Упућен 

захтев 

ИРК 

јануар април Извештај о 

раду директора 

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 
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Учешће у 

састанцима са 

представницим а 

Интерресорне 
комисије 

Праћење 

напредовања 

ученика 

укључених у рад 

по ИОП-у 

ОС 
Стручни 

сарадник 

Родитељ

и 

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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10.6. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 

 

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

Одговорно лице: Бојана Текић 

Остали чланови тима/већа:  Биљана Андрић, Александра Јагодић, Милица Максић Гајић, Мила Јовановић-представник родитеља, 

ЈасминаПавловић-представник локалне заједнице, Ивана Милутиновић- члан Ученичког парламента, Дејан Ђурић 

Сарадници у реализацији плана: Црвени крст, Дом здравља, Одељење за сузбијање илегалних миграција и трговине људима и Основна 

школа „Милан Ракић“. 

Делокруг  рада (укратко): Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања обавља послове који се 

односе на планирање и организацију активности које би допринеле унапређењу друштвене свести .  

Циљеви (укратко):  Унапређење квалитета живота ученика у школи, подстицање климе прихватања, толеранције, међусобног уважавања 

и солидарности. Сарадња са службама у школи и ван ње које посредно или непосредно могу помоћи приликом реализације програма. 
 

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 над децом 

Тим, 

 волонтери Црвеног крста 

Новембар Извештај 

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 
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Дан розе мајице 

 

Тим, ученици 

 

Фебруар Извештај 

Заштита и очување репродуктивног 

здравља 

Тим, Дом 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 

Друге активности по потреби Тим У току шкослке године Извештај Тима 

Координатор Тима, Бојана Текић 
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10.7. Тим за међупредметне компетенције и предузетништво 
 

Предлагач плана:Натавник Милиновић  Марија 

Одговорно лице: Милиновоћ Марија 

Остали чланови тима/већа: Биљана Андрић, Небојша Пешовић,, Јелена Селенић, Милош Стојановић Ђорђе Софронић и Дејан Ђурић. 

Сарадници у реализацији плана: Бојана Глишић и остали стручни тимови школе 

Делокруг  рада: Израда програма на  нивоу компетенција као исхода учења које се формирају и подржавају заједничким радом више појединачних 

школских дисциплина. 

Циљеви: Реализација планираних активности, стварање баланса између индивидуалних и групних активности, тако да се развије лична одговорност 

према обавезама и користе потенцијали групе; унапређивање методике рада у настави.  

 

 

Садржај рада 

 

 

Планиране активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Циљна група 

(са киме се 

ради) 

 

 

Критеријуми 

успешности за 

план 

 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију плана 
Време 

реализације 

 

Области рада 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Израда годишњих планова по 

предметима и анализа 

међусобне повезаности. 

 

чланови   руководилац 

 Комуникација/ 

Добра организација 

онлајн наставе 

Подела задужења члановима 

тима 

чланови   руководилац 

 Рад и повезивање 

наставних предмета 

Организовање угледних и 

огледних часова, и планирање 

календара.  

 

чланови   руководилац 

 

 

 

Током шклске 

године 

 

 Координација  

 

Организовање школских 

приредби, прослава и других 

важних датума. 

чланови   руководилац 

  

Мотивација  

 

Проналажење мотивационих 

поступака за постизање 

бољих образовних и 

чланови   руководилац 
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 Окружење 

 

 

Естетичка 

компетенција 

васпитних постигнућа 

ученика  

Планови и активности за 

очување животне средине.  

<одговорност према здрављу.  

Активности за уређење новог 

школског простора. 

 Сарадња  

 

 

 

 

 

 

 

 

Решавање проблема   

 

 

Предузетништво 

Сарадња са другим тимовима 

и органима школе.  

Сарадња са породицом. 

Сарадња са локалном 

самоуправом и другим 

институцијама Општине.  

 

 

Проналажење/осмишљавањње 

могућа решења проблемске 

ситуације. 

 Упоређивање различита 

могућа решења проблемске 

ситуације преко 

релевантних критеријума, 

 

Активности везане за 

предузетништво, наступи на 

локалним манифестацијама, 

Уређење и осмишљавање 

школског штанда.  

Чланови  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

  Руководилац  

 

 

 

 

 

 

 

Руководилац  
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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. 

 

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

 

циљевима учења. 

 

2. Комуникација  

Активно доприноси неговању културе дијалога, уважавању и неговању 

различитости и поштовању основних норми комуникације. 

 

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

телефоном, преко интернета). 

 

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. 

 

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

буду пристрасна. 

 

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). 

 

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). 

 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. 

 

 

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. 
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се током заједничког рада. 

вантна питања поштујући саговорнике и 

сараднике, а дискусију заснива на аргументима. 

 

томе поштује друге као равноправне чланове групе. 

оквиру групног рада на 

одговоран, истрајан и креативан начин. 

 

групе и доприноси унапређењу рада групе. 

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. 

 

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). 

 

усавршавања у складу са развојем тржишта и захтевима послодаваца. 

 

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

 

јавног говора, преговарања и решавања конфликата. 

 

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

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

 

и волонтира поштујући договоре.   
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10.8. План рада Тима за професионални развој 

 

 

Координатор тима:Ивана Стефановић- наставник енглеског језика 

Чланови тима; 

1.Ивана Живковић-наставник економске групе предмета 

2.Александар Павловић-наставник куварства 

3.Никола Милетић-наставник математикечлан, 

4.Дејан Ђурић-директор школе 

 

Назив тима: Тим за професионални развој  

Руководилац Ивана Стефановић 

Број чланова 4 

Месец Активности/ теме Сарадници 

септембар Планирање активности које је 

потребно реализовати у току 

школске године 

Чланови тима 

Упознавање нових чланова са 

активностима тима у претходној 

школској години 

Чланови тима 

октобар Упознавање ученика са радом и 

могућностима које нуди БОШ и 

Инфостад, са улогом каријерног 

саветника 

Чланови тима, одељењске 

старешине 

Организовање радионице на тему: 

„ Савремено виђење каријере и 

пословног успеха“ 

Чланови тима 

новембар Информисање родитеља и ученика 

школе о каријерном вођењу као 

облику подршке ученицима 

Администратое сајта школе и 

фејсбук и инстаграм странице 

Обележавање дана женског 

предузетништва – презентација или 

гостовање једне предузетнице 

Директор, представник а актив 

економске групе предмета 

Радионица на тему: „Професија, 

професионални идентитет и 

каријера“ 

Чланови тима 

децембар Организовано предавање НСЗ Директор и секретар 
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фебруар Организовано предавање и 

представљање факултета и виших 
школа 

Директор и секретар 

Рад на прикупљању података о 

бившим ученицима школе 

Одељењске старешине 

март Организовано предавање и 

представљање једног факултета 

Директор и секретар 

Континуирано информисање 
ученика и родитеља о свему што им 

може бити од користи у доношењу 
одлуке о даљем раду или образовању 

Одељењске старешине 

Радионица: „Све,све, али занат“ Чланови тима 

април Континуирано ифнормисање ученика 
о конкурсима за упис на факултете 

Представници факултета и 
виших школа Чланови 

тима 

Радионица: „ Мој први разговор за 
посао“ 

Чланови тима 

Представљање једног 
предузетника/представника фирме из 

нашег места или ближе околине 

Одељењске старешине 

август Извештавање о раду тима, анализа 
рада 
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10.9.Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе формиран је у складу са чланом  
130, став 14, тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени  

гласник РС“ бр.88/2017, 27/2018- др.закони, 10/2019, 6/2020).  
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине представници запослених,  локалне 
самоуправе, стручни сарадници и директор школе. 

 
Чланови Тима су:  
Дејан Ђурић (директор школе)   

Слађана Јевремовић (наставник српског језика и књижевности) –координатор Тима 
Кристина Недељковић Лукић (наставник туристичке групе предмета)                    
Милош Стојановић (наставник практичне наставе) 

Никола Милетић (наставник математике)  
Ивана Костић (представник родитеља)  
Јасмина Павловић (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. 
 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

• стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада  
установе; 
• прати остваривање школског програма; 

• стара се о остваривању циљева и стандарда постигућа, развоја компетенција; 
• вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника; 
• прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих.  

 
 
 

Активности Време 

реализације 

 

Начин реализације Носиоци активности 

Конституисање Тима  септембар -договори, консултације, 

састанци 

-предлагање чланова, избор 

координатора 

Директор 

Израда Плана рада Тима  

 

септембар - консултације, састанци 

- дефинисање елемената 

потребних за  

израду Плана 

Чланови Тима 

Анализа ефеката предузетих  

мера за унапређивање  

квалитета рада 

 

завршетак 1. и 2. 

полугодишта 

- разматрање извештаја 

стручних већа,  

тимова и стручних актива уз 

анализу и  

давање препорука 

- израда Извештаја са 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, Тим за 

самовредновање, 

Стручни актив за 

развојно планирање, 
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анализом стања и  

препорукама за унапређење 

- презентовање Извештаја на  

Педагошком колегијуму, 

Школском  

одбору и Савету родитеља 

стручна већа и тимови 

Иницирање и реализација  

пројеката и истраживања у  

функцији унапређења  

образовно-васпитног рада 

током школске 

године 

- имплементација активности 

пројекта  

обогаћеног једносменског 

рада 

Тим за обезбеђивање  

квалитета и развој 

Развој методологије  

самовредновања у односу на  

стандарде квалитета рада  

установе 

током школске 

године 

- учешће у изради и праћењу 

акционог  

плана унапређења наставе 

Тим за обезбеђивање  

квалитета и развој  

установе, Тим за  

самовредновање,  

Стручни актив за  

развојно планирање 

Учешће у креирању Развојног  

плана, Школског програма,  

Годишњег плана рада и  

Извештаја о реализацији  

Годишњег плана рада 

 

јун / август - дефинисање приоритета за  

унапређивање 

- давање предлога активности 

Тим за обезбеђивање  

квалитета и развој  

установе, Тим за  

самовредновање,  

Стручни актив за  

развојно планирање 

Праћење развоја компетенција  

наставника и стручног  

сарадника у односу на захтеве  

квалитетног васпитно -

образовног рада, резултате  

самовредновања и спољашњег  

вредновања  

 

током школске 

године 

- разматрање података 

добијених  

самовредновањем 

- разматрање извештаја 

Тим за 

самовредновање 

Тим за професионални  

развој 

Праћење рада Тима за 

инклузивно образовање, Тима 

за заштиту од 

дискриминације,насиља, 

злостављања и занемаривања 

континуирано 

током школске 

године 

-анализа добијених података 

-разговор, дискусија 

-разматрање полугодишњег и 

годишњег извештаја Тимова 

-записници 

 

Чланови и 

руководиоци сва три 

Тима 

Праћење рада Педагошког 

колегијума 

континуирано 

током школске 

године 

-разматрање полугодишњег и 

годишњег извештаја  

-сугестија 

-дискусија 

Чланови ПК и Тима 

Праћење рада Тима задуженог 

за предузимање активности у 

кризним ситуацијама 

континуирано 

током школске 

године 

- разматрање полугодишњег 

и годишњег извештаја, 

записника са састанака Тима 

-анализа предузетих 

активности Тима 

 

Чланови и 

руководиоци оба Тима 

Разматрање Извештаја о  

реализацији Акционог плана – 

развојног плана за школску  

2022/23. и предлог Анекса ако  

се укаже потреба 

 

 

август -анализа 

-дискусија 

-сугестије 

-извештај 

 

 

 

 

Тим за обезбеђивање  

квалитета и развој 

установе 
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Презентовање прописа  

важних за обезбеђивање  

квалитета и развој установе и  

праћење њихове примене 

 

 

током школске 

године 

- постављање на огласну 

таблу и сајт  

школе 

- презентација на 

Наставничком већу 

Директор, Стручни  

сарадник, секретар,  

Тим за обезбеђивање  

квалитета и развој 

установе 

Вредновање рада наставника  током школске 

године 

- посета часовима 

- разматрање Извештаја о 

педагошко инструктивном 

раду са препорукама за  

унапређење 

Директор, стручни 

сарадник 

Израда извештаја о раду Тима  

за школску 2022/2023. годину 

август - преглед планираних и 

реализованих  

активности и давање 

препорука за  

наредну школску годину 

Тим за обезбеђивање  

квалитета и развој 

установе 

Упознавање Наставничког  

већа са Извештајем Тима 

 

завршетак 1. и 2. 

полугодишта 

- читање Извештаја на 

Наставничком  

већу 

Тим за обезбеђивање  

квалитета и развој 

установе 

Анализа ефективности рада  

Тима 

 

 

завршетак 2. 

полугодишта 

- самоевалуација рада Тима  

(статистичка процена степена  

реализованих активности) 

Тим за обезбеђивање  

квалитета и развој 

установе 
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11. Остали планови 

 

11.1 План рада педагога 

 

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 

иостваривање образовно-васпитнограда, 

 Праћење и подстицање целовитог развоја детета иученика, 

 Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању 

васпитно- образовнограда, 

 Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових 

васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима 

значајним за васпитање и образовање деце иученика, 

 Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитнограда, 

 Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним 

иструковним организацијама од значаја за успешан радустанове, 

 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  

септембар 

 Директор, 

Годишњег плана рада школе и Током школске руководиоци 

његових појединих делова Године стручних већа и 

 

 
континуирано тимова 

1.2. Припремање годишњих и месечних 

планова рада педагога 

 

септембар 
- јун 

Током школске 

године 

континуирано 

 

самостално 
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9.5. 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 сарадњуса 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 

реализацији културних манифестација, 

наступа деце, односно ученика, 

медијског 

представљања и слично 

 

Септембар 
-јун 

Током школске 

године 

континуирано 

наставници, 

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 
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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-васпитнограда 

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 

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, 

 

септемб
ар- 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 

 

септемб
ар 

Током школске 

године 
(континуирано) 

Директор, руководиоци 

стручнихвећа 

2.7. Учествовање у праћењу 

постигнућа ученика 

 

септемб
ар- 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 

новемба
р- јун 

Током школске 
године 

(континуирано) 

 

Наставници 



Годишњи план рада за школску 2022/2023. Средња школа''Мионица'' 

131 

 

 

2.9. Праћење успеха ученика у 

ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и 

пријемним испитима 

 

септемб
ар- јул 

 

Током школске 
године 

(континуирано) 

 

Директор, наставници , 

2.10. Учествовање у усклађивању 

програмских захтева са 

индивидуалним карактеристикама 

ученика 

 

септемб
ар- јул 

Током школске 

године 
(континуирано) 

 

По потреби 

 

Наставници, родитељи 

2.11. Праћење узрока школског 

неуспеха ученика и предлагање 

решења за побољшање школског 

успеха 

 
септемб

ар- јул 

Током школске 
године 

(континуирано) 

 

Наставници , родитељи 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

САДРЖАЈ РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА 
ЦИЈЕ 

ДИНАМИКА РАДА ПРЕДВИЂЕН

И 

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 на унапређивању 

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 

стручнихвећ

а 

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, 

наставниц

и 
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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 
потребна додатна подршка 

(даровитим ученицима, 

ученицима са тешкоћама у 
развоју) 

септембар- 
јун 

Током школске године 
(континуирано) 

 

По потреби 

наставниц
и 

родитељи 

3.8. Оснаживање наставника за рад 

са ученицима из осетљивих 

друштвених група крозразвијање 

флексибилног става према 

културним разликама и развијање 

интеркултуралне осетљивости и 

предлагање поступака који 

доприносе њиховомразвоју 

 

 

 

септембар- 

јун 

 

Током школске године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

наставниц

и 

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  

 
Септембар, 

Јун 

 

Током школске године 

(континуирано) По 

потреби 

 

 

наставници 

наставницима у реализацији 

огледних и угледних часова и 
примера добре праксе, излагања 
на састанцима већа, актива, 

радних група, стручним 

скуповима и родитељским 

састанцима, 

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 



Годишњи план рада за школску 2022/2023. Средња школа''Мионица'' 

133 

 

 

3.12. Упознавање одељењских 

старешина и одељењских већа 

са релевантним 

карактеристикама 

нових ученика 

 

септембар- 

јун 

Током школске године 

(континуирано) 

 

наставници

, родитељи 

По потреби 

3.13. Пружање помоћи 
одељењским старешинама у 

реализацији појединих садржаја часа 

одељењске заједнице 

септембар- 
Јун 

Током школске 
године 

(континуирано) 

 

По потреби 

самостално 

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 САУЧЕНИЦИМА 

 

САДРЖАЈ РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

А ЦИЈЕ 

ДИНАМИКА РАДА ПРЕДВИЂЕН

И 

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, 

наставниц

и, секретар, 

4.2.. Стварање оптималних услова за 

индивидуални развој ученика и 
пружање помоћи и подршке 

септембар- 

август 

Током школске године 

(континуирано) 

 

По потреби 

Наставници

, одељенске 
старешине 

4.3.. Пружање подршке и помоћи 

ученицима у раду ученичког 

парламента и других ученичких 

Организација 

 

септембар- 

јун 

Током школске године 

(континуирано) 
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По потреби 

4.4. Идентификовање и рад на 

отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању 

 

 

септембар- 

јун 

Током школске године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

наставниц

и, 

одељењск

и 

старешина

, родитељи 

4.5. Рад на професионалној 

оријентацији ученика 

 

 

септембар- 

јун 

Током школске године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

наставниц

и, 

одељењск

е 

старешине

, родитељи 

4.6. Анализирање и предлагање 

мера за унапређивање 

ваннаставних активности 

 

септембар- 

јун 

Током школске године 

(континуирано) 

 

 

наставници 

По потреби 

4.7. Пружање помоћи и подршке 

укључивању ученика у различите 

пројекте и активности 

 

септембар- 

јун 

Током школске године 

(континуирано) 

 

 

наставници 

По потреби 

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 
здравих стилова живота 

 

 

септембар- 

јун 

 

Током школске године 

(континуирано) 

наставници, тим за 

заштиту од 

насиља, Тим за 

инклузију, 

Ученички 

парламент 

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 
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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 ПРЕДВИЂЕН

И 

САРАДНИЦИ 

5.1. Организовање и припрема 

трибина на актуелне теме корисне 

за бољи развој и напредовање 

ученика 

 

 

септембар- 

јун 

 

Током школске године 

(континуирано) 

 

 

Директор, 

наставниц

и 
По птреби 

5.2. Припрема и реализација 
радионица са стручним темама 

 

септембар- 
Јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

Експерти за 
одређене 
теме 

5.3. Укључивање родитеља, 

старатеља у поједине облике рада 

установе (васпитно – образовни рад, 

односно настава, секције, предавања, 

пројекти...)и 

партиципација усвим 
сегментима рада установе 

 

септембар- 

јун 

Током школске године 

(континуирано) 

 

По потреби 

Родитељи, 

одељењск

е 

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 

 

одељењск

е 

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 
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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 

 

Одељењск

е 

старешине 

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) 

Директор, 
наставници 

По потреби 

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) 

 

Директор, 

наставници 

По потреби 

6.5. Сарадња са директором на 

планирању активности у циљу 

јачања наставничких и личних 

компетенција 

 

 

септембар- 

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

 

Наставници, 
стручна већа 

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 
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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 

стручнихвећа 

7.3. Предлагање мера за 

унапређивање рада стручних 

органа установе 

 

 

септембар- 
август 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

Директор, 

наставници 

руководиоци 

стручнихвећа 

 

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 
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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 чувањематеријала 

Септембар 
- јун 

Токомшколске 
године(контину 

наставници 

који садржи личне податке о 

ученицима у складу са етичким 

кодексом педагога 

 ирано 

Попотреби 
 

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 истручним 
сарадницима у образовању 

септембар- 

август 
Током школске 

године 

(континуирано) 

самостално 
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11.2. План рада библиотекарa 

 

Мисија програма школске библиотеке је да пружи позитивно и динамично окружење 

услугама које подржавају и побољшавају наставу, писменост и учење. 

 

Библиотека са својим особљем настоји да: 

 подстиче развој вештине читања, писања, говора, слушања и искуства која омогућаваjу 
ширење и јачање писмености читања; 

 промовише доживотно учење кроз информације интегрисане у садржај библиотечне секције; 

 промовише критичко размишљање у свим његовим облицима и употреби 

технологије за побољшање учења; 

 упућује и помаже у коришћењу технолошких средстава датих на 
располагање школскојбиблиотеци; 

 подстиче везе са широм заједницом и пружа ученицима могућност приступа 
ресурсима и активностима изван школског зидова. 

 

 

СЕПТЕМБАР Упис ученика у школску библиотеку 
Координациаја, набавка и дистрибуција школских уџбеника 

Раздуживање са књигама које нису враћене у јуну и сређивање 

картотеке 

Упознавање ученика са фондом библиотеке 

ОКТОБАР Сарадња са наставницима свих наставних предмета у набавци 
литературе за ученике из разних области 

Помоћ при избору литературе за ученике и наставнике 

Систематско упознавање ученика са књигама, часописима, 

новина... 

Усмеравање ученика у правцу интересовања за књиге 

Организација одласка у позориште 

Учешће у „Дечјој недељи“ 

НОВЕМБАР Одабир и припремање литературе и друге библиотекарске грађе 

потребне за извођење наставног часа 

Привикавање ученика на одређено понашање у библиотеци, на 

чувању и заштити књига 

Сарадња са градском библиотеком 
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ДЕЦЕМБАР 

 

 

Израда прегледа и графикона о читању књига по 

одељењима Вођење евиденције о коришћењу 

библиотекарске грађе Израда извештаја о раду 

библиотеке у првом полугодишту 

ЈАНУАР Обележавање Дана Св.Саве 

ФЕБРУАР Сређивање библиотеке после првог полугодишта 

Сарадња са наставницима на утврђивању плана 

лектире и набављању књига 

Организација одласка у позориште 

МАРТ Систематски рад на информисању ученика и наставника о 
новонабављеним књигама 

Организација одласка у позориште 

АПРИЛ Организовање књижевних вечери, прикупљање књига за 

библиотеку 

Реализација васпитно-образовног програма, слободних 
активности ученика 

Организација одласка у позориште 

Припреме за предстојеће матурске 

испите 

МАЈ Праћење стручне литературе са подручја 

библиотекарства Разговор са ученицима о прочитаним 

књигама 

Набавка књига за одличне ученике 

Упутства ученицима за коришћење каталога у 

већим библиотекама 

Организација „Ноћ музеја“ 

ЈУН Раздуживање са књигама на крају школске године 

Сређивање библиотеке на крају школске године 

Присуствовање седницама Наставничких већа 

Организовање припреме за почетак следеће школске 

године Израда извештаја о раду библиотеке у протеклој 

школској години. 

Израда плана за наредну годину 

АВГУСТ Техничке и организационе припреме за почетак нове 

школске године 

Утврђивање стања књига у библиотеци и поруџбина нових 
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Учествоваћемо током године и у следећим активностима школе: 

 

Културна и јавна делатност 

-учешће у планирању и реализацији културне и јавне делатности школе 

-припремање и организовање културних, такмичарских и сабирних акција- 

књижевнисусрети, 

-сарадња са организацијама из области културе у граду и шире 

-сарадња са новинско-издавачким кућама, позориштима, музејима 

Стручно усавршавање 

-праћење стручне литературе из области библиотекарства, језика, књижевности 

-праћење педагошке литературе и периодике 

-учествовање на седницама стручних органа школе 

-учествовање на семинарима 

-учествовање у раду актива школске библиотеке, општине и града 

-сарадња са другим библиотекама 

 

 

11.3. 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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                  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 занаставу 

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

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 

залиценцу. 

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 залиценцу. 

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 методикеструке. 

 

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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11.4. 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 стилживљења; 

- 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 идр.); 

- стицање знања о штетном утицају психоактивних супстанци на здравље; 

упознавање ученика са друштвеним коренима болести зависности и њиховим појавним 

облицима. 
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11.5. Програм сарадње са родитељима 

ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Предлагач плана: одељенске старешине 

 

 

Садржај рада 

 

 

Планиране 

 

 

Носиоци 

 

Циљна 

група 

 

Критеријум

и 

успешности 

 

Особ а 

 

Време 

реализације 

 

Области 

рада 

активности активно
сти 

 за план или тим 

који врш и 

евал уаци ју 
план а 

  Упознати     

 родитеље са 
њиховим 

 
септембар- 

правима и 
обавезама и о 

октобар важности и начину 
њиховог 

 укључивања у 
живот школе и 

 изабратичланове 
Савета родитеља 

  Остварити     

 сарадњу 
родитеља, 

 наставника, 
педагошко- 

 психолошке 
службе и 

  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 
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или планира да 

реализује током 

школске године 

 Организовати     
дан отворених 

врата и утврдити 

термине за 

индивидуалне 

консултације са 

наставницима и 

одељенским 

сарешинама 

  Анализирати     

 успех и владање 

 ученика на крају 

 првог 

 класификационог 

новембар- периода и 

децембар предлог мера за 

 побољшање 

  Анализирати     

 предлоге за 

 смањење 

 изостанака 

 уеника 

  Заједно са     

 родитељима 

  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 

    

  Анализирати     

 успех и владање 

 ученика на крају 

 првог 

 полугодишта и 

јануар- предлог мера за 

фебруар Побољшање 
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  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 

  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 
 

  Анализирати     
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март-април 

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 

учењуи 

владању ученика 

 Разговарати о     
ђачкој 

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 
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даљи рад 

 Разговарати са     
родитељима о 

сарадњи у току 

школске године и 

изложити предлоге 

за побољшање 

сарадње у 

Будућности 
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11.6. 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 за прославу 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 

Организовање посета позоришту, 

музеју, манастирима... 

током године Задужени професори 
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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 
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11.7. 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 

 једно родитељске 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, 

 пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима 

који долазе из дефицијентних породица или породица са проблематичнимодносима, 

 сарадња са установама и организацијама које се бави социјалним питањима, 

 упознавање и праћење социјалних прилика ученика / упућивање уостваривање 
социјално-заштитнихмера, 

 утврђивање социоекономског статусародитеља, 

 упућивање родитеља на остваривањеправа, 

 развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности. 
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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 затакмичење, 

 бесплатног коришћења школскогинтернета, 

 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 
2022. 

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 породичнепроблематике. 

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 исл. 

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. 

 

 

                         11.8. Програм школског спорта 

 

 

Ради развоја и практиковања здравих животних стилова , свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, школа у 

оквиру школског програма , поред наставе реализује и програм школског спорта. 

Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељенска такмичења и припреме 

за такмичења. Школа обавља припреме и такмичења у складу са школским програмом. 

 

ЗАДАЦИ: 

 

-подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени 

програмом и стицањетеоријских знања неопходних за њихово 

усвајање 

-формирање морално-вољних квалитета личности 

-оспособљавање ученика да стечена знања, умења и навике користе 

у свакодневнимусловима живота и рада 

-стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и 

заштити природеи човекове средине 
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ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 

-усмерени развој моторичких способности 

-усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика 

-примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима 

(кроз игру итакмичење) 

-задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем итд. 

-естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности 

-усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

-Рад по групама(екипама) 

-Приказивање стечених знања на часовима физичког васпитања и изабраногспорта 

-Такмичење спровести у сали за физичко васпитање и на спољашњим 

спортскимтеренима 

-Пре одигравања утакмица извршити жреб у присуству капитена одељења 

-О мерама безбедности регуларности такмичења, суђењу, вођењу 

записника брину носиоци. 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Организација турнира у 

одбојци и фудбалу 

Ђорђе 

Софронић 
октобар Директор 

Стручно веће 

Педагошки 

колегијум 

Организација турнира у 

стоном тенису 

Ђорђе 

Софронић 

јануар Директор 

Стручно веће 

Педагошки 

колегијум 

Организација кроса Ђорђе 

Софронић 

мај Директор 

Стручно веће 

Педагошки 

колегијум 
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11.9. План и програм заштите животне средине 

 

                                          ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

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 : 

- 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 средин3. 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.  
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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 

 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 

плана 

време 

реализације 

област рада 

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 

Александра 

Јагодић и 

директор 

школе 
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дворишту, 

фотографисане, 

евидентиране у 

извештају, код 

ученика 

развијена свест 

о значају 

очувања 

биодиверзитета 

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 

2022/2023 

године 

 

брига за 

живи свет 

Посета 

заштићеном 

природном 

добру 

Александра 

Јагодић, 

Светлана 

Лазаревић, 

Милена 

Гођевац 

ученици реализован 

излет, 

фотографисано, 

евидентирано у 

извештају, 

подигнут ниво 

еколошке свести 

код ученика и 

значај о 

важности 

учувања живог 

света на планети 

Александра 

Јагодић и 

директор 

школе 

рециклажа Прикупљање 

секундарних 

сировина 

одељенске 

старешине 

ученици прикупљена 

стара 

хартија/пластика 

/стакло... 

послато на 

рециклажу, 

фотографисано, 

евидентирано у 

извештају, код 

ученика 

појачана свест о 

Александра 

Јагодић и 

директор 

школе 
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значају 

рециклаже 

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, 

подстакнут 

развој 

хигијенских 

навика 

Александра 

Јагодић, 

директор 

школе 
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12. Планови рада осталих обавезних и факултативних облика образовно- васпитнограда 

 

12.1.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. 

 

12.2. 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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13. Секције 

 

Секције планиране за ову школску годину су: 

 

 еколошка 

 драмска 

 рецитаторска 

 стони тенис 

 новинарска 

 е твининг 

 услуживање 

Планиране секције имају своје посебне планове рада и термине у којима се реализују. 

 

Припремни рад 

 

 

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

изостајања упућују на полагање разредног испита. 

 

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 којисе 

примењују у акцијама и активностима друштвено-кориснограда; 

- развијање осећања одговорности за преузете обавезе и радне 

задатке уз неговање радне културе ученика и спремности за сарадњу. 



Годишњи план рада за школску 2022/2023. Средња школа''Мионица'' 

163 

 

 

 

Садржаји и облици рада: 

Одржавање школског простора: уређење учионице; уређење заједничких просторија 

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

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

уређивање и одржавање простора за одмор у згради и ван ње. Услужне делатности: рад 

у припремању и издавању школског листа; рад у школској библиотеци; помоћ у 

школској кухињи или трпезарији дежурство у школи приликом појединих акција, 

приредби, такмичења, смотри; продаја школског прибора и сопствених производа; рад 

у школском расаднику цвећа и биља. 

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

елементарних непогода; сакупљање књига за школску библиотеку; акције сакупљања 

добровољног новчаног и другог прилога за оболеле или пострадале; 

Активности по избору школе: све активности које нису обухваћене претходним 

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

професионално оспособљавање и сл.). 

 

 

14. Факултативне ваннаставне активности 

 

14.1. Екскурзије 

 

Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада. Њен циљ је савладавање дела наставног 

програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су везана за делатност школе. 

 

Реализатори екскурзије су предметни наставници, одељенске старешине и стручни сарадници. Ове 

активности се реализују у складу са Правилником о реализацији екскурзија. 

 

Циљ је: 

- савлађивање и усвајање наставног плана непосредним упознавањем појава и односа у природној и 

друштвеној средини 

- упознавање културног наслеђа 

- упознавање привредних достигнућа 

- рекреативно - здравствене активности ученика. 

- задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије су: 

- проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у конкретним 

природним и друштвеним условима; 

- стицање нових сазнања; 

- развијање интересовања за природу и развијање еколошких наука; 

- познавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве; 

- развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима; 

- изграђивање естетских, културних и спортских навика; 

- развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима. 

 

У школској 2022/23. години школа планира извођење екскуризија у мају и јуну 2023. године, уз 

поштовање препорука и донетих мера због епидемиолошке ситуације у нашој земљи.  
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Екскурзије ученика у школској 2022/23. године. 

 
РАЗРЕД МАРШРУТА ВРЕМЕ ТРАЈАЊЕ ВОЂА 

ПУТА 

I, II 1.Мионица-Пожаревац-Рам-Тумане- Голубац- 

Мајданпек-Рајкова пећина- Сребрно језеро- 

Мионица 

 

2.Мионица- Куршумлија- Пролом бања- Ђавоља 

варош- Мионица 

 

3.Мионица-Фрушка гора- Нови Сад-Суботица-

Палић- мионица 

 

април-

мај- јун 

Дводневна/тродневна Слађана 

Јевремовић 

III, IV 

 
1.Мионица-Охрид- Мионица 

2.Мионица-Будимпешта- Мионица 

3.Мионица- Сарајево- Мионица 

април-

мај- јун 

Три дана/четири 

дана 

Јелена 

Селенић 

 

У току школске године родитељи ученика ће дати сагласност на једну од понуђених релација за резреде. 

 

Школа планира и организовање студијских путовања у земљи и/или иностранству у складу са планом наставе 

и учења, заинтересованошћу ученика и њихових родитеља. 



Годишњи план рада за школску 2022/2023. Средња школа''Мионица'' 

165 

 

 

  

15. Ученички парламент 

 

Годишњи план рада Ученичког парламента за школску 2022/23. годину 

 

Предлог годишњег плана: Јасмина Палавестрић 

 

 

Време 
Реализациј е 

Активности Носиоци активности Евалуација 

Септембар Конституисање Ученичког Координатор,  

 парламента чланови Ученичког 
парламента 

 Информисање чланова о 
законској основи 

Координатор 

 деловања и делокругу 
рада Ученичког 

 

 парламента у средњој 
Школи 

 

 Разматрање извештаја о 
самовредновању 

 

 Избор председника, секретара, 
заменика председника 

Координатор, чланови 
Ученичког парламента 

 Планирање сарадње са Координатор, 

 Ученичким парламентом чланови Ученичког 

 ОШ 
„Милан Ракић“ 

парламента 

 Договор око праћења 
сајтова и пројеката 

www.srednjoskolci.org.rs 
srednjeskole.edukacija.rs 

Координатор, 
чланови Ученичког 
парламента 

 Договор око организације 
активности за Дечију 

Координатор, 
чланови Ученичког 

 недељу парламента 

 Давање мишљења и  

 предлога о Годишњем  

 плану рада школе и  

 усвајање плана рада  

 Ученичког  

 парламента  

 Давање мишљења и  

 предлога о начину  

 уређења школског  

 простора  

 Давање мишљења и  

 предлога о слободним 
активностима 

 

http://www.srednjoskolci.org.rs/


Годишњи план рада за школску 2022/2023. Средња школа''Мионица'' 

166 

 

 

 Давање мишљења и 

предлога о учешћу на 

спортским и другим 

такмичењима и и 

организацији 

манифестација ученика у 

школи и ван ње 

  

Разматрање извештаја о 

самовредновању 

квалитета рада установе 

Разматрање извештаја о 

остваривању годишњег 
плана рада установе 

Предлог чланова стручног 

актива за развојно 

планирање и Тима за 

превенцију вршњачког 
насиља из реда ученика 

  

 

 
 

 

 
 

 

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 
„Билтен“ 
листом 

Чланови 

Ученичког 

парламента 

Разговор на тему: 
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 
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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 

 

Ученици који су изабрани за представнике одељења у Ученичком парламенту: 

 

Рб. Име и презиме ученика разред улога 

1. Владимир Николић 1-1 члан 

2. Николина Спасојевић 1-1 члан 

3. Лука Поповић 1-2 члан 

4. Рада Марковић 1-2 члан 

5. Кристина Јованчић 2-1 члан 

6. Наташа Страхинић 2-1 члан 

7. Лазар Прокић 2-2 члан 

8. Јована Јаковљевић 2-2 члан 

9. Ивана Милутиновић 3-1 члан 

10. Неда Ивановић 3-1 записничар 

11. Михаило Бабић 3-2 члан 

12. Анђела Ћировић 3-2 члан 

13. Немања Јовановић 3-3 члан 

14. Лазар Јовановић 3-3 члан 

15. Ивановић Огњен 4-1 председник 

16, Радојичић Милица  4-1 Заменик прдседника 
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16. Праћење остваривања Годишњег плана рада школе 

 

Праћење реализације Плана рада Школе, сталан је задатак свих субјеката Школе, а 

посебно руководећег кадра. 

Директор Школе: 

- стара се о глобалној реализацији Плана рада 

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

полугодишта. 

 

Школски одбор: 

- анализира извештај 

- усваја Извештај и План рада за наредну школскугодину 

Управа Школе, стручни органи и стручни сарадници тромесечно ће анализирати 

реализацију сваког дела програма рада. 

 

 

17. Прилози 

 

- Глобални и оперативни планови наставника 

- Индивидуално - образовни планови ученика 

- Планови рада одељењских старешина 

- Лични планови професионалног развоја 

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. 
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