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На основу члана 119. став 1. тачка 2. а у складу са чланом 62 Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије бр. 

88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019 и 6/2020), Школски одбор Економско-

угоститељске школе „Вук Караџић” Велика Плана, на седници одржаној дана  

14.09.2021. године, једногласно је донео 
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1. УВОДНИ ДЕО 

 

     Основу садашњој Економско-угоститељској школи "Вук Караџић" у Великој Плани, 

поставила је самостална организација Економска школа у истом месту. Реорганизацијом 

мрежа школа 1975. године она улази у састав једног Образовног центра у Великој Плани. 

 

     1987. године долази до поделе центра на два ООУР-а, и заступљености економске 

струке у једном од њих, који добија име "Вук Караџић", јединствене на територији наше 

општине и околине. 

 

     ЕУШ "Вук Караџић" у Великој Плани, као самостална васпитно-образовна организација 

школује средњошколску омладину одређених профила од 01.01.1991.године. 

 

     У овој школској години заступљена су два подручја рада, односно осам образовних 

профила: 

 

1. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

   

а) Финансијски администратор 

б) Техничар обезбеђења 

 

2. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

 

            а) Туристичко – хотелијерски техничар, 

            б) Конобар,  

            в) Посластичар и  

            г) Кувар 

 

 

Доношење Годишњег плана рада је обавеза Школе која је утврђена чланом 62. 

Закона о основама система образовања и васпитања. 

Школа је дужна да до 15. септембра донесе Годишњи плана рада којим се утврђују 

време, место, начин и носиоци остваривања  програма образовања  и васпитања. 

  
 

Годишњи план рада ЕУШ  "ВУК КАРАЏИЋ" у Великој Плани, рађен је на 

основу следећих законских и подзаконских аката: 

 

1) Закона о основама система образовања и васпитања ( ''Службени гласник РС'' бр 

88/2017, 27/2018 ,10/2019.-др. закон и 6/2020),                  

2) Закона о средњем образовању и васпитању( ''Службени гласник РС55/2013 и 

101/2017 и 6/2020), 

3) Правилник о календару образовно- васпитног рада средњих школа за школску 

2020/2021. годину ( ''Службени гласник – Просветни гласник РС'' бр 6/2020 од 

15 јуна 2020), 

4) Закон о раду ( ''Службени гласник РС'' бр  24/05,61/05,54/09,32/13,75/14, 113/17 

и 95/2018 – аут.тумачење), 

5) Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 

(''Службени гласник – Просветни гласник РС'' бр 82/15 и 59/20 ), 
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6) Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама 

(''Службени гласник РС '' бр 37/93,43/15), 

7) Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у 

подручју рада трговина, угоститељство и туризам ( ''Службени гласник РС-

Просветни гласник '' бр 10/2012, 1/2012 .испр, 17/2013, 1/2015 и 10/2020); 
11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10 - испр., 11/13 , 5/14, 3/15, 11/16); 

8) Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

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

администрација ( ''Службени гласник РС- просветни гласник'' бр 3/96, 3/97, 14/97, 

12/02, 5/03, 11/06, 4/13, 11713, 14/13, 15/15), 

9) Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајајњу у стручној школи за подручје рада  трговина, 

угоститељство, туризам ( ''Службени гласник РС – Просветни гласник '' бр 11/02, 8/09, 

7/16 и 4/18), 

10) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставникау стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам 

('''Службени гласник РС-Просветни гласник ''бр 5/2015, 16/2015, 19/2015,11/2016, 

2/2017, 13/208, 2/2020 и 14/2020); 

11) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада економија, право и администрација ( 

''Службени гласник РС-Просветни гласник '' бр 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 9/2019 

и 2/2020); 

12) Правилник о степену и врсти  образовања наставника из општеобразовних предмета, 

стручних сарадника и васпитача у стручним школама ( ''Службени гласник РС – 

Просветни гласник РС''' бр 8/15,11/6,13/16, 2/17, 13/18 и 7/19), 

13) Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања и васпитања у подручју рада трговина, угоститељство и туризам 

(''Службени гласник РС- Просветни гласник '' бр 8/2014, 11/2016, 6/2018 и 13/2018), 

14) Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предемета средњег стручног 

образовања и васпитања у подручју рада трговина, туризам и угоститељство  

(''Службени гласник РС – Просветни гласник '' бр  6/2018), 

15) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника  у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и 

туризам(''Службени гласник – Просветни гласник РС'' бр 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 

13/18,2/2020 и 14/2020), 

16) Правилник о  програму свих облика рада стручних сарадника ( Службени гласник – 

Просветни гласник  РС'' бр 5/12), 

17) Правилник о евиденцији у средњој школи (''Службени гласник РС- Просветни гласник 

'''бр 31/06,51/06,44/13,55/14,73/16м 48/18 и 82/18), 

18) Правилник о изменама и допуна,а Правилника о јавним исправама које издаје средња 

школа (''Службени гласник  - Просветни гласник РС'' бр 56/2019), 

19)  Правилник о упису ученика у средњу школу (''Службени гласник РС'' бр 23/18 и 

30/219). 

20) .Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,васпитача и 

стручних сарадника (''Службени гласник –Просветни гласник  РС'' бр 81/17 и 48/18), 

21) Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање плана и програма заједничких предмета и сгтручних спредмета у средњој 

школи за образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме(Просветни 

гласник  РС'' бр 7/91, 9/91, 2/98, 1/03 и 2/09), 
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22) Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање наставних планова и програма  образовања и васпитања за стручне 

предмете за образовне профиле у трогодшњем и четворогодишњем трајању у стручним 

школама у подручју рада економија, право и администрација ( ''Службени гласник РС – 

просветни гласник '' бр 16/2015), 

23) Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и 

туризам(''Службени гласник РС-Просветни гласник '' бр 5/2015, 16/2015, 19/205, 

11/2016,2/2017,13/208 и 2/2020). 

24) Правилник о допуни правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и 

наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 

васпитања за  стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 

четворогодишњем трајајњу у стручним школама у подручју рада Економија, право и 

администрација ( ''Службени гласник РС – Просветни гласник '' бр 7/2016), 

25) Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме  и наставних средстава за  

остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне 

предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајајњу у 

стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам ( ''Службени 

гласник РС .- Просветни гласник бр 16/2015,14/2020), 

26) Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње 

школе(Просветни гласник РС '' бр 11/16), 

27) Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи ( ''Службени 

гласник – Просветни гласник РС'' бр 30/2019), 

28) Правилник о обављању друштвено – корисног, односно хуманитарног рада (''Службени 

гласник РС – Просветни гласник бр'' 68/2018), 

29) Основе програма васпитног рада у средњој школи ( ''Службени гласник – Просветни 

гласник РС'' бр 4/91), 

30) Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за средње 

школе ( ''Службени гласник РС – Просветни гласник'' бр 5/2001, 46/2001, 

5/2003,10/2003,23/2004,24/2004,3/2005, 11/2005), 

31) Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе 

(''Службени гласник РС – Просветни гласник,,бр 11/2016), 

32) Правилник о дозволи за рад  наставника, васпитача и стручних сарадника (''Службени 

гласник РС – Просветни гласник  бр 48/2016), 

33) Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност средњег образовања (''Службени  гласник – Просветни гласник РС'' бр 

72/15,84/15,73/16,45/18 и 106/2020), 

34) Правилник о стандардима квалитета рада установе (''Службени гласник РС – 

Просветни гласник бр 14/2018), 

35) Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање ( ''Службени гласник  РС'' бр  46 /2019 и 104 од 31/2020.године), 

36) Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђено дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности ( ''Службени гласник РС'' 

бр 65/2018), 

37) Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 

(''Службени гласник РС'' бр 8/10), 

38) Правилник о стручно педагошком надзору (''Службени гласник РС'' бр 34/12 и 19/17), 

39) Правилник о Стандардима компетенција за професију наставник и њиховог 

професионалног развоја ( ''Службени гласник – Просветни гласник РС'' бр 5/11). 
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40) Правилник о Стандардима компетенција за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вреновање ( ''Службени гласник РС'' бр 76/10), 

41) Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања 

('''Службени гласник РС'' бр 38/13), 

42) Закон о уџбеницима ( ''Службени гласник РС'' бр 27/2018), 

43) Правилник о педагошкој норми свих облика образовно – васпитног рада наставника и 

стручних сарадника у средњој школи (''Службени гласник РС'' бр 1/92,23/97,2/2000), 

44) Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе( ''Службени 

гласник РС'' бр 112/20). 

 

 

 ИНТЕРНИ АКТИ  ШКОЛЕ 

 

 Статут ЕУШ''Вук Караџић'' у Великој Плани; 

 Правилник  о раду; 

 Правила понашања у школи; 

 Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика; 

 Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених; 

 Пословник о раду Школског одбора; 

 Пословник о раду Савета родитеља; 

 Пословник о раду Наставничког већа; 

 Пословник о раду Ученичког парламента; 

 Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

боравка у школи и свих активности које организује школа; 

 Правилник о примањима и накнади трошкова запаосленима, накнади трошкова 

ученицима и трошкови репрезентације; 

 Правилник о похваљивању и награђивању ученика; 

 Правилник о похваљивању и награђивању запослених; 

 Правилник о заштити података; 

 Правилник о организацији и спровођења испита; 

 Измена и допуна правилника о полагању матурског испита; 

 Правилник о обављању, евидентирању и праћењу друштвено- корисног, односно 

хуманитарног рада ученика и извештавање о његовим ефектима; 

 Правилник о организацији и спровођењу пописа, имовине и обавеза усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем; 

 Правилник о школској униформи и изгледу ученика и запослених; 

 Правилник о организацији и рачуноводтва 

 

a. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

 

1. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

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

администрација – област економија („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 3/96, 

3/97, 14/97, 12/02, 5/03, 11/06, 4/13 i 11/13 и 14/13); 

 

2.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

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



8 
 

администрација – област право и администрација („Службени гласник РС - Просветни 

гласник”, бр. 7/93, 1/94, 14/97, 12/02, 5/03, 11/06, 4/13, 11/13 и 14/13); 

3.Правилника 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 (''Службени гласник – Просветни гласник'' бр. 9/91 и 

2/98); 

 

4.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

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

администрација ("Службени гласник РС – Просветни гласник", бр. 7/93, 1/94, 14/97, 12/02, 

5/03 и 11/06); 

 

5.Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања 

у трогодишњем и четворогодишењем трајању у стручној школи за подручје рада 

економија, право и администрација – област право и администрација ("Службени гласник 

РС – Просветни гласник", бр. 4/13); 

 

                   а.3. ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР 

 

     1. Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручију 

рада економија право и администрација („Службени гласник РС – Просветни гласник број 

10/2012, 1/2013 .исп, 15/2015 и 4/2019). 

                 

                  a.4. ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

     Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање 

образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручије 

рада Економија, право и администрација – област право и администрација, објављен у 

„Просветном гласнику“ у  марту 2013. у Београду. 

 

б. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

 

     1.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

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

туризам („Просветни гласник“  бр. 15/93, 20/93, 6/95,  7/96, 11/02, 11/04, 11/06, 8/09, 10/12, 

8/13, 11/13 и 14/13); 
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     2.Правилник о плану и програму наставе иучења стручних предемта  средњег стручног 

образовања у подручју рада трговина, угоститељство и туризам (''Сл.гласник РС – 

Просветни гласник'', бр. 10/2020 и 14/2020); 

      3.Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (''Службени 

гласник РС-Просветни гласник'' бр 8/2014, 11/2016, 6/2018 и 13/2018). 

   4.Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам ( ''Службени гласник РС-

Просветни гласник '' бр  8/2014, 2/2018, 6/2018). 

    5.Правил ник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју 

рада трговина, угоститељство и туризам (''Службени гласник РС-Просветни гласник'' бр 

10/2012, 1/2013, 17/2013,1/2015 и 10/2020). 

 

 

КУВАР, КОНОБАР, ПОСЛАСТИЧАР 

     

 
1.Наставни план и програм стручних предмета – конобар, кувар.посластичар 

(''Службени гласник РС-Просветни гласник '' бр 10/2020) 
 

      2.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 III и IV степена стручне спреме у стручним шклама чија су подручја 

рада трговина, угоститељство и туризам (''Просветни гласник'' број 9/91). 

 

Васпитно-образовни рад у школи биће оријентисан у овој години на остваривање 

одређених задатака: 

1. Стицање знања за рад у одређеним подручјима рада 

2. Стицање радних навика и развијање стваралачког мишљења као и односа 

према раду, радним обавезама, култури рада и коришћењу радног времена 

3. Подстицање перманентног интересовања за новим сазнањима како из 

подручја рада, тако и општим 

4. Оспособљавање за самообразовање, критичко мишљење и самокритичко 

размишљање 

5. Развијање психичких и физичких способности личности 

6. Развијање свести о личној и друштвеној одговорности, заштити 

материјалних и духовних вредности 

7. Развијање потребе за сталним бављењем спортом и рекреацијом и за 

такозваним здравим начинима живота 

8. Неговање и заштита здравља и човекове средине и природе 

Годишњи план рада школе је оријентациони програм целокупне делатности школе у 

овој школској години и представља конкретизацију и синхронизацију садржаја утврђених 

наставним планом и програмом. Детаљни оперативни и планови рада биће разрађени и 

конкретизовани. 
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ЦИЉ ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

     Циљ васпитног рада је развијање способности и интересовања ученика у различитим 

људским делатностима, изграђивање стваралачког односа према раду, материјалним и 

духовним добрима, оспособљавање за укључивање младих у активан друштвени живот. 

     До остваривања васпитних циљева долази са упоредним и синхронизованим деловањем 

на подстицање и развијање свих аспеката ученикове личности, односно доследним и 

педагошки осмишљеним остваривањем циљева интелектуалног, моралног, физичког, 

емоционалног, здравственог, професионалног и естетског васпитања.  

     Васпитањем се остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стечених 

знања и умења, правилно коришћење слободног времена, развијање интелектуалних и 

физичких способности, стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштите 

природе и човекове средине, развијање хуманости,  истинољубивости, патриотизма и 

других етичких својстава личности, васпитавање за хумане и културне односе међу 

људима, без обзира на пол, расу, веру, националност и лично уверење, неговање и 

развијање потреба за културом и очувањем културног наслеђа и неговање лепог понашања 

у свим приликама.  

 

 

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ ОДНОСЕ 

СЕ НА: 

 

1. Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима 

- упознавање ученика са врстом школе, подручјем рада и образовним профилом. 

Сусрети родитеља, наставника и ученика. Договор о узајамним очекивањима, 

потребама и захтевима. Изграђивање јединствених ставова породице и школе о 

васпитању ученика. 

- Активно учешће ученика и родитеља у изради правила о понашању ученика, 

запослених и родитеља ученика школе. 

- Адаптација ученика на живот у школи. Укључивање ученика у школске активности. 

- Изграђивање свести о припадању школи и идентитету школе. 

2. Подстицање личног развоја 

- Подстицање личног самопоуздања, упознавања и прихватања сопствених вредности, 

учење видова самопоуздања уз уважавање личности других ученика. 

- Неговање осећања, уочавање веза између осећања, потреба, мисли и акција. 

- Упознавање својих и туђих потреба. 

3. Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа 

- Разумевање других ученика и усклађивање њихових  поступака и активности у 

социјалног групи. 

- Развијање толеранције према разликама у мишљењу, ставовима, особинама, навикама, 

изгледу и потребама других. 

- Успостављање, неговање и развијање односа са другима. Пријатељство. Сараднички 

однос. Односи међу генерацијама. Односи у породици и школи. Чиниоци који доводе 

до повезивања и нарушавања односа. 

- Сарадња у школи. Припремања заједничких програма којима се побољшава квалитет 

живота у школи. 

4. Развијање комуникативних способности, сарадње и конструктивног разрешавања 

конфликта 



11 
 

- Унапређивање развоја сарадничке комуникације. Активно, пажљиво слушање другог у 

комуникацији и тумачење критике. Изражавање својих запажања, сећања и потреба, 

представљање јасних захтева без оптуживања,  критиковања, пребацивања одговорности за 

њих на другу особу. Конструктивно одговарање на критику. 

- Познавање невербалне комуникације и њених особености. 

- Динамика конфликта, стратегије и стилови понашања при конфликту, конструктивно 

решавање конфликта. 

5. Неговање активности за решавање индивидуалних проблема 

- Прихватање личних проблема као изазова, а начине изналажења решења као 

могућности за лични развој. Изграђивање и коришћење ефикасних начина за решавање 

проблема. 

- Стрес - извори, утицаји, стилови суочавања и механизми превазилажења, изграђивање 

контроле, развијање мреже социјалне подршке. 

- Суочавање са неуспехом. Развијање и јачање личне воље, контроле и истрајности. 

- Агресивна понашања: вређање других, претње, физички обрачуни и слична непожељна 

понашања. 

- Ризична понашања: зависности (пушење, алкохолозам, наркоманија) - превентивне 

активности. 

6. Формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других вредности 

- Упознавање сазнајних и практичних вредности моралних норми и вредности, 

неговање моралних односа и активности. 

- Критички однос према вредностима изражавања у мас-медијима и непосредном 

окружењу. 

- Афирмација позитивних примера у неговању моралности. 

7. Подизање свести и одговорности према себи и другим особама са циљем спречавања 

ширења вируса, схватање важности предузимања превентивних мера  

 

 

Програм васпитног рада остварује се:  

1. Поштовањем и применом правила понашања ученика, запослених и родитеља  

ученика ЕУШ "Вук Караџић" 

2. Кроз наставу и програме наставних предмета 

3. У раду одељењских заједница 

4. Кроз ваннаставне образовно-васпитне активности 

5. Кроз друштвено - користан рад. 
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2.УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

2.1. Материјално-технички услови рада 

 

ЕУШ ''Вук Караџић'' ће у  овој школској години за остваривање васпитно-образовног рада 

користити пет  школских зграда:Школски ресторан, библиотека, главна зграда, зграда 

Гимназије са фискултурном салом, Монтажни објекат 

- теоријска настава изводи се у 16 учионица општег типа, од тога 13 учионица у 

главној згради и 3 учионице у приземљу зграде Гимназије. 

- кабинетска настава за предмете рачунарство и информатика, пословна информатика, 

пословна кореспонденција, дактилографија и административно пословање,  , 

канцеларијско пословање, финансијско - рачуноводствена обука, агенцијско и 

хотелијерско пословање  остварују се у главној згради у  3 кабинета, посебно 

опремљена  за потребе овог типа наставе. Два кабинета налазе се у главној згради а 

један у згради Гимназије. 

- у оквиру зграде Гимназије  налази се и фискултурна сала 

- у служби је и кабинет (радионица-ресторан са кухињом) са посебним целинама за 

извођење часова вежби и практичне наставе ученика образовних профила кувар, 

конобар и посластичар. Кабинет је опремљен нaјсавременијим уређајима за 

угоститељство, и то како за куварство и посластичарство,  тако и за услуживање. 

Поред овог кабинета за потребе извођења вежби у у згради Библиотеке налази се 

кабинет куварства - број. 2.  

- Настава из предмета Агенцијско и хотелијерско пословање реализује су у два 

кабинета- Кабинети туристичких техничара, који се налазе у монтажној згради - иза 

зграде Гимназије. 

 

- програмом реформе средњег стручног образовања (фаза II) школи су на располагању 

следећа средства у виду ICT опреме: 22 радне станице за наставу, 30 лап-топа, 5  

пројектора, 1 платно, 3 скенера, 6 црно-бела ласерска штампача, 2 фотокопир 

апарата, 1 графоскоп, 5 белих табли, 1 телевизор . 

 

-  Рекреациони објекти са пратећим зеленим површинама простиру се на два хектара и 

30 ари земљишне површине и заједнички су са осталим двема школама: 

„Гимназијом“ и Техничком школом „Никола Тесла“. Уређене зелене површине 

представљају мање паркове, а од фискултурних терена заступљени су: два 

рукометна игралишта, два кошаркашка игралишта, два одбојкашка игралишта  

 

 

     Кабинети су одговарајући и очувани и функционални у оној мери у којој обезбеђују  

реализацију планираног програма. Остале просторије адекватно служе намени. 

Реконкструкција зграда школе планира се  током ове школске године. 
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2.2. Кадровски услови рада 

а) Квалификациона структура кадрова   

 

   Табела 1 а): Степен стручне спреме и занимање запослених 

 

 

 

Р. бр. Презиме и име Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

1. Илић Александра VII Директорка школе 

2. Миливојевић Весна VII Наставница француског језика 

3. Копривица Мишо VII Наставник француског језика 

4. Нешић Милица VII Наставник немачког језика 

5. Станишић Данијел VII Наставник енглеског језика 

6. Стојиловић Сања VII Наставница енглеског језика 

7. Дабижљевић Витеза VII Наставница српског језика и књижевности 

8. Николић Николета VII Наставница српског језика и књижевности 

9. Матић Милица VII Наставница српског језика и књижевности 

10. Лукић Томица VII Наставник физичког васпитања 

11. Ђукић Милан VII Наставник физичког васпитања 

12. Игор Сих VII Наставник физичког васпитања 

13. Обрадовић Бобан VII Наставник физичког васпитања 

14. Биочанин Биљана VII Наставница математике 

15. Павловић Драгана VII Наставница историје 

16. Миловановић Марко VII Наставник рачунарства и информатике 

17. Арсић Дејан VII Наставник рачунарства и математике 

18 Петровић Дејан VII Наставник рачунарства и математике 

19. Ковачевић Светлана VII Наставница економске групе предмета 

20. Шиљић Александра VII Наставница економске групе предмета 

21 Јанковић Зорица VII Наставница физике 

22 Шкорић Снежана VII Наставница хемије 

23 Милетић Јасмина VII/1 Наставлица ликовне културе 

24. Дамјановић Станислав VII Насатвник музичке уметности 

25. Станисављевић  Горан VI Наставник угоститељске групе  предмета 

26. Иванов Лазар VI Наставник угоститељске групе предмета 

27. Милорадовић Александар VII Наставник правне групе предмета 

28. Стојковић Лидија VII Наставница психологије 

29. Миланов Марија VII Наставница економске групе предмета 

30. Коларевић Весна VII Наставница економске групе предмета 

31. Миловановић Ивана VII Наставница економске групе предмета-

породиљско боловање 

32. Петковић Сања VII Наставница економске групе предмета 

33. Петровић Жаклина VII Наставница економске групе предмета 

34. Стошић Оливера VII Наставница економске групе предмета 
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35 Илић Марија VII Наставница економске групе предмета 

36. Спасојевић Сања VII Наставница социологије са правима грађана 

37 Ивковић Мира VII Наставница биологије 

38. Мирчић Гордана VII Наставница географије 

39 Михајловић Јелена VII Наставник географије 

40 Јовчић – Дамјановић Сузана VII Наставница историје 

41. Љубисављевић Драгана VI Наставница куварства -замена 

42. Денчић Далибор VI Наставник куварства и практичне наставе 

43. Милосављевић Невенка V Наставница куварства и практичне наставе 

44. Ранчић Биљана V Наставница куварства и практичне наставе 

45. Рашковић Мирјана V Наставница куварства и практичне наставе 

46. Тодоровић Бранко VII Наставник верске наставе 

47. Рајковић Горан VI Наставник верске наставе 

48. Столић Сања VII Наставница здравствене културе 

49. Симоновић Срђан VII Наставник географије 

50. Мирчић  Лазар VII Наставник географије 

51. Симић Јелена VII Наставница исхране 

52. Костић Драган VII Наставник информатике и рачунарства 

53. Богдановић Момчило VII Наставник математике 

54. Божанић Биљана VII Наставница економске групе предмета 

55. Пауновић Драгана VI Наставница послатичарства и куварства 

56. Златковић Мима VII Наставница економске групе предмета 

57. Милосављевић Александра VII Наставница екологије и заштите од пожара и 

заштите на раду 

58. Бојић Мирјана VII Наставница историје 

59. Станковић Млађан VI Наставник куварства и практичне наставе 

60. Јоцић Радован VII Наставник правне  групе предмета 

61. Узелац Сузана VII Наставница  социологије и устава и права 

62 Јанковић Игор VII Наставник филозофије и логике 

63. Марковић Светлана VI Наставница куварства  

64. Лакић Горица VI Наставница посластичарства 

 

65 Радовановић Вања VII Секретар  школе 

66 Павловић Сања VII Стручни сарадник - психолог 

67. Јовановић Наташа IV Референт за правне, кадровске и 

административне послове 

68. Дојчиновић Драгана VII Шеф рачуноводства 

69. Филиповић Лазић Славица VII Организаторка практичне наставе и вежби 

70 Станисављевић Иван IV техничар одржавања информационих система 

и технологија 

71. Стојковић Ђорђе III Домар/мајстор одржавања 

72. Петковић Милка ОШ Радница на одржавању хигијене - чистачица 

73. Главоњић-Војиновић Мирјана ОШ Радница на одржавању хигијене - чистачица 

74. Ђуричић Милка ОШ Радница на одржавању хигијене - чистачица 

75. Дојчиновић Јасмина ОШ Радница на одржавању хигијене - чистачица 
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76. Зарић  Иванка ОШ Радница на одржавању хигијене-чистачица 

77. Лучић Драгица ОШ Радница на одржавању хигијене - чистачица 

 

 

 

Услови средине у којој школа ради: 

 

   а) Објекти друштвене средине који ће се користити за остваривање програмских 

садржаја школе. 

 

Вежбе , практична настава,блок настава и професионална пракса за образовне 

профиле Посластичар, Конобар и Кувар обављаће се у кабинетима школе. 

Део  блок наставе за  ове образовне профиле обављаће се у сарадњи са 

следећим објектима (упућивање ученика у објекте биће условљено 

епидемиолошком ситуацијом у том периоду): 

- Ресторан ''Кафана за два дана'' Крњево 

- ''Круна тоурс'' Д.О.О – Етно село ''Моравски конаци'' Велика Плана 

- Угоститељска радња – ресторан ''Наша ствар'' Велика Плана 

- Хотел ''Вир'' Велика Плана 

- Угоститељска радња ''Градска кафана Парк'' Велика Плана 

- Хотел ''Шумадијски Храст'' Д.О.О Велика Плана 

- Ресторан Маргус Минист ДОО ''Маргус'' Велика Плана 

- Хотел ''Момент'' Велика Плана 

 

Вежбе, практична настава, блок наставе и професионална пракса за образовни 

профил Туристичко хотелијерски техничар ове школске године обављаће 

се у кабинетима школе. Део блок наставе за овај образовни профил обављаће 

се у сарадњи са  следећим објектима (упућивање ученика у објекте биће 

условљено епидемиолошком ситуацијом у том периоду): 

- Ресторан '' Кафана за два дана'' Крњево 

- Привредно друштво за промет и услуге ''Белла П 2013'' ДОО 

- ''Круна тоурс'' Д.О.О – Етно село ''Моравски конаци'' Велика Плана 

- Угоститељска радња – Ресторан ''Наша ствар'' Велика Плана 

- Хотел ''Вир'' Велика Плана 

- Угоститељска радња '' Градска кафана Парк'' Велика Плана 

- Хотел ''Шумадијски Храст'' Д.О.О Марковац 

- Ресторан Маргус Минист ДОО '' Маргус'' Велика Плана 

- Туристичка организација општине Велика Плана 

- Угоститељска радња '' Морава плус'' Велика Плана 

- ДОО Плана тоурс, Велика Плана 

- Степханос травел ДОО, Смедеревска Паланка 

- Туристичко друштво ДОО'' Фортуна травел'' Велика Плана 

- Аутотурист нови ДОО, Велика Плана 

- Колонија 11421 Смедеревска Паланка 

- Туристичка агенција''Голд – Ленд'' 

- Хотел ''Момент'' Велика Плана 
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Вежбе и блок настава за образовне профиле Финансијски администратор, 

обављаће се у школским кабинетима.Део блок наставе ће бити реализован у  

следећим објектима( упућивање ученика у објекте биће условљено 

епидемиолошком ситуацијом у том периоду):  

- Електра –МиВ, Велика Плана 

- ''Донић'' ДОО, Велика Плана, 

- ПТП,,Дис,, ДОО, Крњево, 

- ''Оптимум'' ДОО, Смедеревска Паланка, 

- СЗТР '' Млекара Марковац'', Марковац, 

- ''Супериор'' ДОО, Велика Плана, 

- ''Рајт ферт'' ДОО, Велика Плана, 

- ВП''Дима'' ДОО, Велика Плана, 

- ДОО''Транспорт комби АС'', Крњево, 

- Медино ДОО, Крњево, 

- Агенција ''ОЗ Станишић'', Велика Плана, 

- Књиговодствени биро ''Актива'' , Свилајнац, 

- Данком агенција ДОО, Смедеревска Паланка, 

- СР Агенција за књиговодствене услуге '' Маргита'', Смедеревска Паланка, 

- Агенција за књиговодство '' МГ'' Велика Плана, 

- ''Нови Медиа'' ДОО, Велика Плана, 

- Књиговодствена агенција '' Дамис'', Велика Плана 

- Чики ДОО – Лозовик, 

- Основна школа''Надежда Петровић'' Велика Плана, 

- Основна школа ''Други шумадијски одред'' Марковац, 

- Основна школа ''Радица Ранковић'' Лозовик, 

- Основна школа''Херој Радмила Шишковић'' Смедеревска Паланка, 

- Основна школа ''Радомир Лукић'' Милошевац, 

- Предшколска установа ''Дечје царство'' Велика Плана, 

- Агенција ''Ментор'' Велика Плана, 

- Основна школа''Карађорђе'' Велика Плана, 

- Основна школа ''Свети Сава'' Велика Плана, 

- Нави Медиа Доо – Велика Плана, 

- Општинска управа општине Велика Плана 

 

Вежбе и блок наставе за образовни профил Техничар обезбеђења ове 

школске године обављаће се у просторијама Школе ( учионицама,  

кабинетима школе ,  фискултурној сали и на школским игралиштима ). 

 

Опште – образовни садржаји за све образовне профиле: 

- ДОМ КУЛТУРЕ у Великој Плани (предавања, обуке, трибине, позоришне и 

биоскопске представе) 

 

 

 



17 
 

Промена календара блок наставе, Практичне наставе и Професионалне 

пракса 

 

        До промене важећег календара блок наставе, практичне наставе и 

професионалне праксе  ван седишта Школе, може доћи због: 

 могућности социјалних партнера да приме ученике; 

 могућности објеката и установа које примају ученике 

 

    Део часова блок наставе, практичне наставе и професионалне праксе може бити 

реализован у објектима ван седишта Школе у терминима које одговарају 

социјалним партнерима, објектима и установама које ученици треба да посете. 

    Свака промена термина реализације блок наставе,практичне наставе и 

професионалне праксе  биће благовремено најављена наставницима, и евиденција о 

њој налазиће се у архиви Школе. 

 

   Део блок наставе, практичне наставе и професионалне праксе, повремено се 

реализује у Школи и ван  просторија Школе на основу споразума о сарадњи на 

реализацији практичне наставе ученика. 

 

ПЛАН САРАДЊЕ СА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА 

 

Школа остварује сарадњу са привредним субјектима.Сарадња се остварује током 

релазације практичне и блок наставе као и професионалне праксе.У самом 

наставном процесу запослени у привредним субјектима, гости су и едукатори на 

часовима и трибинама, које се у школи реализују. Такође, привредни субјекти су и 

домаћини нашим ученицима током реализације одређених тема предвиђеним 

планом и програмом наставе и учења. 

Најинтезивнија и најдужа сарадња одвија се са општинском организацијом Црвеног 

крста, преко Народне кухиње која функционише у нашој школи и за више од 250 

особа. наши ученици и запослени припремају храну за социјално најугроженије 

становнике Велике Плане. 

Сарадња се успоставља и са Туристичком организацијом општине Велика Плана, 

при обележавању значајних догађаја. 

Дом здравља спроводи сарадњу са ученицима кроз едукацију вршњачких едукатора 

за репродуктивно здравље, болести зависности и остале проблеме адолесцената 

преко саветовалишта за младе Дома здравља у Великој Плани. 

Ученици угоститељске струке високо су цењени и често позивани да своју стручну 

праксу обављају на најзначајнијим манифестацијама у организацији локалне 

самоуправе, сва значајна културна догађања су места где се увек могу срести наши 

ученици и наставници у улози домаћина. 

Повремено се организују и посете ученика предузећима, фирмама и сличних 

установа у циљу познавања ученика са реалним условима рада . 
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3.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

3.1. Бројно стање ученика, одељења и група 

 

 

а) број ученика по одељењима и разредима, образовним профилима и нивоима 

образовања 

 

 

Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Образовни профил: Финансијски администратор 

Разред Трајање 

школовања 

Број одељења Број ученика 

I 4.године 1 30 

II 4.године 1 30 

III 4.године 1 29 

IV 4.године 1 30 

 СВЕГА 4 119 

 

 

 

Образовни профил: Техничар обезбеђења 

Разред Трајање 

школовања 

Број одељења Број ученика 

I 4.године 1 28 

II 4.године 1 29 

III 4.године 1 21 

IV 4.године 1 23 

 СВЕГА 4 101 

 

 

Подручје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

 

Образовни профил: Туристичко – хотелијерски техничар 

Разред Трајање 

школовања 

Број одељења Број ученика 

I 4.године 1 31 

II 4.године 1 29 

III 4.године 1 26 

IV 4.године 1 28 

 СВЕГА 4 114 
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Образовни профил: Кувар 

Разред Трајање 

школовања 

Број одељења Број ученика 

I 3.године 1 25 

II 3.године 1 24 

III 3.године 1 25 

 СВЕГА 3 74 

 

 

Образовни профил: Конобар – Посластичар 

Разред Трајање 

школовања 

Број одељења Број ученика 

I 3.године 1 12 

II 3.године 1 17 

III 3.године 1 22 

 СВЕГА 3 51 

 

 

  УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА у школској 2021/2022.години..............459 

 УКУПАН БРОЈ ОДЕЉЕЊА у школској 2021/2022.години...............18 
 

Први разред  је уписало 6 ученика који су Основну школу завршили по ИОП-у, на основу 

Мишљења Интерресорне комисије. У одељењу 2/4 један ученик и у 3/5 два ученика 

наставу ће пратити по ИОП-у 2. 

 

У школи нема ученика, нити одељења у којима се настава одвија на једном од 

језика националних мањина. 
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б) бројно стање ученика у групама за обавезни изборни предмет 

 

Табела 2: Број ученика који похађају верску наставу 

 и грађанско васпитање 

Разред Грађанско васпитање Верска настава 

I1  12 18 

I2 13 18 

I3  12 16 

I4 5 7 

I5 8 17 

I 50 76 

II1 10 20 

II2 14 15 

II3 14 15 

II4 1 16 

II5 10 14 

II 49 80 

III1 9 20 

III2 9 17 

III3 14 7 

III4 7 15 

III5 0 25 

III 39 84 

IV1 4 26 

IV2 9 19 

IV3 3 20 

IV 16 65 

Укупно ученика: 154 305 

Укупно: 459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

в)  број ученика у групама за изборни предмети програму образовних профила: 

 

Табела 3: Групе за изборни предмет 

 

Одељење Наставни предмет Недељни 

фонд часова 

Број  ученика 

у групи 

II/2 Туристичко 

хотелијерски  

техничар 

Здравствена култура 2 29 

III/2 Туристичко 

хотелијерски  

техничар 

Историја(одабране теме) 2 13 

Географија културе 2 13 

IV/2 Туристичко 

хотелијерски 

техничар 

Туристичке дестинације света 2 28 

II/4 конобар 

посластичар 

Изабрани спорт 1 17 

Музичка култура 1 

II/5 Кувар    

Музичка култура 1 24 

Изабрани спорт  1 24 

III/1 Финансијски 

администратор 

 

Пословни страни језик 2 15 

Музичка култура 

Изабрани спорт 

1  

1 

14 

III/4 Конобар-

посластичар 

Страни језик 1 – енглески језик 2 11 

Психологија у туризму и угоститељству 2 11 

III/5 Кувар Психологија у туризму и угоститељству 2 25 

IV/1 Финансијски 

администратор 
Екологија и заштита животне средине 1 30 

Изабрани спорт 1 30 
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г) Бројно стање ученика према групама за страни језик 

 

 

Табела 4: Број ученика у групама за страни језик  

 

 Страни језик 1 Страни језик 2 Страни језик као 

изборни 

 Енглески  Француски  Француски Немачки  Енглески 

I1 29  /  / /  / 

I2 31  /  14 16  / 

I3 28  /  / /  / 

I4 12  /  5 /  / 

I5 25  /  / /  / 

II1 30  /  / /  / 

II2 29  /  15 14  / 

II3 29  /  / /  / 

II4 17  /  8 /  / 

II5 24  /  / /  / 

III1 29  /  / /  15 

III2 26  /  13 13  / 

III3 21  /  / /  / 

III4 /  /  11 /  11 

III5 /  /  / /  / 

IV1 30  /  / /  / 

IV2 28  /  16 12  / 

IV3 23  /  / /  / 
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д) Број ђака путника по одељењима и разредима 

Табела 5: Ђаци путници 

 

ОДЕЉЕЊЕ Укупно ученика Број путника 

I-1 29 18 

I-2 31 15 

I-3 28 16 

I-4 12 11 

I-5 25 19 

∑ 125 79 

II-1 30 18 

II-2 29 20 

II-3 29 18 

II-4 17 8 

II-5 24 20 

∑ 129 84 

III-1 29 13 

III-2 26 19 

III-3 21 15 

III-4 22 16 

III-5 25 19 

∑ 123 82 

IV-1 30 18 

IV-2 28 18 

IV-3 23 18 

∑ 81 54 

УКУПНО ШКОЛА 459 299 

 

У школи од укупног броја ученика 66% су путници.  

      

 

Табела 6: Образовни ниво родитеља 

ОТАЦ 

Разред 
Основна 

школа 

III 

степен 
Средња 

5. 

степен 

Виша 

школа 
Факултет Занат 

1.  15 / 96 / 1 3 / 

2.  11 / 107 / 3 3 / 

3. 17 / 89 / 2 2 / 

4.  11 / 67 / / 5 / 

∑ 54 0 359 0 6 13 0 

 

   МАЈКА  

Разред 
Основна 

школа 

III 

степен 
Средња 

5. 

степен 

Виша 

школа 
Факултет Занат 

1.  2 / 90 / 2 2 / 
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2.  11 / 106 / 7 1 / 

3. 21 / 84 / 5 4 / 

4.  5 / 67 / 3 4 / 

∑ 39 0 347 0 17 11 0 

 

 

Од укупног броја иситаних родитеља највећи број је завршио средњу 

четворогодишњу школу. 

 

 

Табела 7: Дефицијентност породице 

 

Разре

д 

 

Ученик живи са: Ученик живи са 

бабом и дедом, 

родитељи у 

иностранству, 

Оставили дете 

Са 

рођаком Оба 

родитљ

а 

Једним 

родитељем 

Разлог 

развод 

Једним 

родитељем 

Разлог смрт 

родитеља 

Ученик 

живи у 

хранитељс

кој 

породици 

 1. 90 19 9 7 0 / 

 2. 91 31 3 4 2 / 

 3. 95 18 5 2 2 / 

 4. 62 13 5 1 1 / 

 

∑ 

338 81 22 14 5 / 

     

     Од укупног броја испитаних ученика 75%  живи у потпуној породици, док су 

код 18% ученика раззведени родитељи. 

 

 

 

                Табела број 8: Број Рома у школи 

 

Разред: Укупно: 

1. 6 

2. 1 

3. 1 

4. 1 

∑ 9 
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ђ) Одељењске старешине 

 

Табела 9: Одељењске старешине у школкој 2021/2022. години 

 

Редни  

број 

Разед  

и одељење 

Образовни  

Профил 

Одељењски 

Старешина 

1. 1/1 Финансијски администратор Весна Коларевић 

2. 1/2 Туристичко-хотелијерски 

техничар  

Марија Илић 

3. 1/3 Техничар обезбеђења Биљана Биочанин 

4. 1/4 Конобар – Посластичар Горан Станисављевић 

5. 1/5 Кувар Млађан Станковић 

6. 2/1 Финансијски администратор Николета Николић 

7. 2/2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 

Витеза Дабижљевић 

8. 2/3 Техничар обезбеђења Милица Матић 

9. 2/4 Конобар –Посластичар Мирјана Рашковић 

10. 2/5 Кувар Далибор Денчић 

11. 3/1 Финансијски администратор Сања Петковић 

12. 3/2 Туристичко хотелијерски 

техничар 

Светлана Ковачевић 

13. 3/3 Техничар обезбеђења Радован Јоцић 

14. 3/4 Конобар-посластичар Лазар Иванов 

15. 3/5 Кувар Оливера Стошић 

16. 4/1 Финансијски администратор Мима Златковић 

17. 4/2 Туристичкo хотелијерски 

техничар 
Жаклина Петровић 

18. 4/3 Техничар обезбеђења Александар Милорадовић 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3.2. План образовно-васпитног рада 

 

а) Годишњи фонд часова обавезних наставних предмета према плану образовања 

 

Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Табела 1: Образовни профил: Финансијски администратор 

Разред Број одељења Фонд часова 

I 1 1221 

II 1 1182 

III 1 1180 

IV 1 1082 

С В Е Г А 3 4665 

 

 

 

Табела 2 : Образовни профил: Техничар обезбеђења  

Разред Број одељења Фонд часова 

I 1 1172 

II 1 1178 

III 1 1165 

IV 1 900 

С В Е Г А 4 4415 

 

 

 

Подручје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

 

Табела 3: Образовни профил:  Туристичко хотелијерски техничар 

Разред Број одељења Фонд часова 

I  1 1176 

II  1 1174 

III  1 1172 

IV  1 1080 

СВЕГА 4 4602 

 

 

 

 

Табела 4: Образовни профил: Конобар – Посластичар  

Разред Број 

 одељења 

Фонд часова 

I 1 1178 

II 1 1174 

III  1 1080 

С В Е Г А 3 3432 
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Табела 6: Образовни профил: Кувар  

Разред Број одељења Фонд часова 

I 1 1144 

II 1 1174 

III 1 1080 

С В Е Г А 3 3318 

 

 

Годишњи фонд часова обавезних ваннаставних активности  

 

Табела 7: Број часова допунског и додатног рада 

Обавезне ваннаставне активности Фонд часова 

Додатни рад / 

Допунски рад                                           490 

С В Е Г А 490 

 

Часови одељењског сатрешине и одељењске заједнице  

Табела 8: Број часова одељењског старешине и одељењске заједнице 

Редни 

број 
ВРСТА АКТИВНОСТИ Број одељења Број недеља 

Укупно годишњих 

часова 

 1.    Одељењске заједнице 18 35 630 

 2.    Час одељењског старешине 18 35 630 

     Свега : 18 35 1260 

  

     Школа задржава право да број часова додатне, допунске и припремне наставе коригује у 

односу на конкретно исказане потребе. 

 

 

 

 

 

Консултативно – инструктивна настава 

Табела 9: Часови консултативно – инструктивне наставе 

Редни 

број 
Врста испита Број кандидата 

Број часова по 

кандидату 

Годишњи 

фонд 

 1.  Завршни испит 47 6 282 

 2.   Матурски испит 81 8 648 

 Свега : 128 14 930 

 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ  МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА 

школскa 2021/2022. године- 
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*Закон о средњем образовању и васпитању – Члан 31. 

Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и 

завршних испита у обиму од најмање 5 % од укупног годишњег броја часова из 

предмета из којих се полаже матурски, односно завршни испит. 

Матурски испити : 

Образовни профил  ФИНАСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР  

*Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу финансијски 

администратор  

1. Испит из матерњег језика и књижевности  

Предмет : Српски језик и књижевност – годишња норма 93 часа – припрема 5 часова  

2. Испит за проверу стручно-теоријских знања 

Предмети : 

-Рачуноводство – годишња норма - 62+62 =124 часа- припрема 7 часова 

-Пословна економија  - годишња норма 70 часова  - припрема 4 часа 

-Финансијско пословање - годишња норма 62 часа  - припрема 4 часа 

3. Матурски практични рад  

Предмет :Финансијско-рачуноводствена обука – годишња норма 124 часа  + 90 часова блок 

наставе, укупно 214 часова  – припрема 11 часова 

* 

Образовни профил  ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ  ТЕХНИЧАР   

*Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу туристички техничар  

1. Испит из матерњег језика и књижевности  

Предмет : Српски језик и књижевност – годишња норма 90 часова – припрема 5 часова  

2. Испит за проверу стручно-теоријских знања 

Предмети : 

-Агенцијско и хотелијерско пословање – вежбе   – годишња норма -  120 часова- припрема  

6  часова 

-Историја уметности   - годишња норма 93 часа  - припрема 5 часова 
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-Туристичка географија - годишња норма 60 часова   - припрема 3 часа 

 

3. Матурски практични рад  

Предмети: 

  -Агенцијско и хотелијерско пословање – практична настава  – годишња норма -  180 

часова практичне наставе +120 часова блок наставе , укупно 300 часова -  припрема 15  

часова 

- Страни језик II - годишња норма 90 часова – припрема 5 часова 

* 

Образовни профил ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА  

1. Заједнички део : Српски језик и књижевност/матерњи језик и књижевност  

Предмет : Српски језик и књижевност – годишња норма 90 часова – припрема 5 часова  

2.Посебни део : 

 Израда матурског практичног рада  и усмена провера знања 

- предмет : Систем обезбеђења – годишња норма 60 часова – припрема 3 часа 

 Испит из изборног предмета  

-Историја– годишња норма 60 часова – припрема 3 часа 

-Основи матичне евиденције– годишња норма 60 часова – припрема 3 часа 

-Основи правних поступака– годишња норма 60 часова – припрема 3 часа 

-Служба обезбеђења – годишња норма 60 часова – припрема 3 часа 

...........................................................................................................................................................  

 

Завршни испити : 

Образовни профил  КУВАР    

*Приручник о полагању завршног  испита у образовном профилу кувар  

Радни задатак : Писани део, практично извођење и презентација 

Предмет : Куварство    - годишња норма 300+180 = 480  - припрема 24 часа 

* 
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Образовни профил  КОНОБАР   

*Приручник о полагању завршног  испита у образовном профилу конобар 

Радни задатак : Писани део, практично извођење и презентација 

Предмет : Услуживање    - годишња норма 150+180 = 330  - припрема 17 часова 

* 

Образовни профил ПОСЛАСТИЧАР   

*Приручник о полагању завршног  испита у образовном профилу посластичар 

Радни задатак : Писани део, практично извођење и презентација 

Предмет : Посластичарство     - годишња норма 300+180 = 480  - припрема 24 часа 

 

 

 

3.3. Структура радне недеље наставника 

 

Структуре наставника су приказане у табели. 

 

ПРИПРЕМНИ И ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД НАСТАВНИКА 

 

Табела 1: Припремни рад 

Редн

и 

број 

Садржај Наставник 

1 

 

Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Жаклина Петровић 

2 Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Светлана Ковачевић 

3 Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Коларевић Весна 

4 Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Сања Петковић 

 

5 Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Оливера Стошић 

6 Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Лазар Иванов 

7 Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Срђан Симоновић 

 

8 Припремна настава за ученике који полажу разредни и поправни 

испит 

Сузана Узелац 

9 Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Радован Јоцић 
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10 Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Александар 

Милорадовић 

11 Припремна настава за ученике који полажу разредни и поправни 

испит 

Стојиловић Сања 

12 Припремна настава за ученике који полажу разредни и поправни 

испит 

Станишић Данијел 

 

13  Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Миливојевић Весна 

14 Припремна настава за ученике који полажу разредни и поправни 

испит 

Мишо Копривица 

 

15 Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Милица Нешић 

16 Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Биљана Ранчић 

17 Припремна настава за ученике који полажу разредни и поправни 

испит 

Арсић Дејан 

 

18 Припремна настава за ученике који полажу разредни и поправни 

испит 

Биља Биочанин 

 

19 Припремна настава за ученике који полажу разредни и поправни 

испит 

Јелена Михајловић 

20 Припремна настава за ученике који полажу разредни и поправни 

испит 

Сања Спасојевић 

21 Припремна настава за ученике који полажу разредни и поправни 

испит 

 

Зорица Јанковић 

22 Припремна настава за ученике који полажу разредни и поправни 

испит 

Стојковић Лидија 

 

23 Припремна настава за ученике који полажу разредни и поправни 

испит 

Јовчић Дамјановић 

Сузана 

24 Припремна настава за ученике који полажу разредни и поправни 

испит 

Станисалав 

Дамјановић 

25 Припремна настава за ученике који полажу разредни и поправни 

испит 

Ђукић Милан 

26 Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Дабижљевић Витеза 

27 Припремна настава за ученике који полажу разредни и поправни 

испит 

Јасмина Милетић 

28 Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Млађан Станковић 

29 Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

 

Невенка 

Милосављевић 

30 Припремна настава за ученике који полажу матурски и завршни 

испит 

Горица Лакић 
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Табела 2: Друштвено користан рад  

Редн

и 

број 

Садржај Наставник 

1 Координација Ученичког парламента Александра 

Шиљић 

2 Одржавање школског простора – уређење просторија за одмор у 

згради и ван ње 

Мира Ивковић 

3 Дежурство у школи приликом организовања свечаности и 

манифестација 

Сања Стојиловић 

4 Дежурство у школи приликом организовања свечаности и 

манифестација 

Бранко Тодоровић 

5 Одржавање школског простора – кабинета за информатику и 

виртуелно предузеће 

Марко 

Миловановић 

6 Организација и реализација спортских активности ученика Ђукић Милан 

7 Организација и реализација спортских активности ученика Лукић Томица 

8 Прегледање педагошке документације Арсић Дејан 

 

9 Прегледање педагошке документације Столић Сања 

10 Припрема хране за Народну кухињу Марковић 

Светлана (замена 

Драгана 

Љубисављевић) 

11 Припрема хране за Народну кухињу Ранчић Биљана 

12 Припрема хране за Народну кухињу Милосављевић 

Невенка 

13 Припрема хране за Народну кухињу Драгана Пауновић 

14 Припрема хране за Народну кухињу Рашковић 

Мирјана 

15 Припрема хране за Народну кухињу Денчић Далибор 

16 Уређивање школског часописа Дабижљевић 

Витеза и 

Николета 

Николић 

17 Одржавање школског простора – кабинета за информатику и 

виртуелно предузеће 

Петровић Дејан 

 

18 Дежурство у школи приликом организовања свечаности и 

манифестација 

Данијел 

Станишић 

 

19 Припрема хране за Народну кухињу Млађан 

Станковић 

20 Припрема хране за Народну кухињу Горица Лакић 
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ОСТАЛИ ПОСЛОВИ НАСТАВНИКА 

 

Табела 3: Остали послови наставника 

Редни 

број 

Садржај Наставник 

1 Ажурирање веб сајта школе и инстаграм профила  Марко 

Миловановић 

 Председник Школског одбора 

Послови библиотекара 

Николета Николић 

2 Послови библиотекара Милица Матић 

3 Ажурирање књиге евиденције осталих обававезних облика 

образовно – васпитног рада у средњој школи за 3. и 4. разред 

Сања Стојиловић 

4 Ажурирање књиге евиденције осталих обававезних облика 

образовно – васпитног рада у средњој школи за 1. и 2. разред 

Миливојевић Весна 

5 Вођење записника на седницама НВ Милорадовић 

Александар 

6 Вођење записника на седницама ШО Мима Златковић 

7 Записник и превођење Милица Нешић 

8 Координација дежурства наставника  Данијел Станишић 

9 Координација рада Савета родитеља Дабижљевић 

Витеза 

10 Учествовање у организовању шк.приредби и свечаности Станислав 

Дамјановић 

Бранко Тодоровић 

11 Одржавање школског простора – уређење фискултурне сале и 

терена за физичко васпитање и спорт 

 

Лукић Томица 

Обрадовић Бобан 

12 Извештај о зараженим ученицима и запосленима 

Одржавање школског простора – уређење фискултурне сале и 

терена за физичко васпитање и спорт 

 

Ђукић Милан 

13 Одржавање рачунарских система у  кабинету за информатику број 

1 

Коориднатор за електронски дневник 

Петровић Дејан 

14 Ванредни ученици Арсић Дејан 

15 Припремање хране на школским свечаностима и манифестацијама Ранчић Биљана 

Драгана Пауновић 

Горица Лакић 

Невенка 

Милосављевић 
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СЕКЦИЈЕ 

Табела 4: Секције у школској 2021/2022.  

Редни број Назив секције Задужени наставник 

1. Драмско – рецитаторска секција Матић Милица 

2. Еколошка секција Ивковић Мира 

Милосављевић 

Александра 

3. Спортска секција – фудбал Ђукић Милан 

4. Спортска секција -  стони тенис Ђукић Милан 

5. Спортска секција -  атлетика Лукић Томица 

6. Математичка секција  Дејан Арсић 

7. Новинарска секција Дабижљевић Витеза 

Николић Николета 

8. Секција борилачких вештина Бобан Обрадовић 

9. Секција енглеског језика Сања Стојиловић  

Данијел Станишиђ 

10. Секција за историју Сузана Јовчић 

Дамјановић 

11. Географска секција Јелена Михајловић 

12. Предузетничка секција Оливера Стошић 

Сања Петковић 

Жаклина Петровић 

 

 

 

Допунски, додатни и припремни рад 

    Допунска настава 

     У зависности од уочених пропуста због објективних и субјективних сметњи, с циљем 

постизања позитивних резултата код једног броја ученика овом  виду рада посвећује се 

посебна пажња. Допунски рад се у појединим областима одвија у току године према 

утврђеном распореду, у мањим групама или индивидуално. Ученик може бити укључен у 

допунску наставу једнократно, током читаве школске године или повремено, а на предлог 

предметног наставника или одељенског старешине. 

    Основни циљ допунске наставе је надокнадити губитке у знању или вештинама, те тако 

оспособити ученика за успешно учење. 
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     Допунска настава у школи се организује за ученике који из психолошких, педагошких, 

здравствених и социјално – економских разлога заостају у савладавању програмских 

садржаја из једног или групе предмета. 

     Допунска настава организује се као помоћ ученицима који заостају у редовном 

наставном процесу или ученицима који немају потребно самопоуздање или нису довољно 

мотивисани за рад из следећих субјективних и објективних разлога: 

- дужег одсуства због болести 

- преласка из друге школе, односно средине, 

- субјективних сметњи: болести, развода родитеља…, 

- неуједначеног психофизичког развоја 

- лоших социјалних услова. 

Специфични циљеви и задаци допунске наставе су: 

      Надокнада губитака у знању или вештинама, те тако оспособљавање ученика за 

успешно учење. 

     Напредовање корак по корак - повезујући ново градиво са предходним садржајима. 

     Стицање знања и умења неопходних за примену у свакодневном животу и пракси. 

         Програм редовне наставе уједно је и програм допунске наставе. 

     Допунска настава се по правилу организује по групама, а на нивоу разреда, у оквирима 

једне струке, групе броје до 10 ученика. 

     Један ученик може бити обухваћен допунском наставом из једног или два предмета у 

временском опсегу до 2 часа недељно, односно, 70 часова током наставне године. 

     Идентификација ових ученика врши се уз помоћ родитеља, разредних старешина, 

предметних наставника, а посебно Стручне службе која утврђује узроке заостајања 

ученика. 

      Одлуку о обухватању ученика допунском наставом доноси Наставничко веће, које 

одређује и наставника за рад у оквирима допунске наставе.  

     Организација рада у оквирима допунске наставе регулише се распоредом часова који је 

саставни део распореда часова школе. 

     Третман ученика и наставника на плану допунске наставе, евидентирање часова и 

садржаја рада адекватни су редовној настави. 

     Планирано је да се допунска настава изводи према потреби.  

 

 

 

    Додатна настава 

 

     Додатна настава организује се за ученике који са изузетним успехом савлађују 

програмске садржаје и показују посебно интересовање за продубљивање програмских 

садржаја из појединих наставних предмета. 

     Програм додатне наставе садржи садржаје рада, средства, поступке и облике рада, 

орјентациони календар и инструменте и поступке који ће се примењивати у раду  за један 

број ученика, који желе да сазнају више и прошире своја знања у појединим областима, 

примењујући активније организационе форме: тимску наставу, истраживачке радове, 

трибине. 

Општи циљеви: 

- Стицање шире образовне основе потребне за лакше разумевање и усвајање 

сложенијих садржаја природних и друштвених наука. 

- Подстицање ученика на самостални рад, развијање уредности,прецизности и 

концизности. 
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- Омогућавање приступа различитим изворима знања. 

     Додатна настава може бити организована по групама или појединачно уз услов да група 

броји највише до 10 ученика. 

     Један ученик може бити обухваћен додатном наставом из једног или 2 преедмета, уз 

услов да годишњи фонд наставних часова не прелази збир од 70. 

     Ученицима и наставницима се оставља могућност да на задацима додатне наставе, 

зависно од садржаја, проведу и више часова дневно,  седмично водећи рачуна о укупном 

збиру часова, како додатна настава не би реметила општи развој и здравље ученика. 

     Додатна настава се организује у оквирима струке и на нивоу разреда. 

     Организација додатне наставе се регулише распоредом часова, који је саставни део 

распореда часова школе. 

     Третман ученика и наставника на плану додатне наставе, програмирање рада,  

евидентирање часова и садржаја рада адекватни су редовној настави. 

     Евидентирање ученика у домену додатне наставе подразумева и одређене похвале, 

награде (групи или појединцима) о чему одлучује Наставничко веће на предлог стручних 

актива или наставника. 

Припремна настава 

Припремна настава организује се за: 

- ученике који се упућују на полагање поправног испита 

- ученике који се упућују на полагање разредног испитa 

- ученике који су одређни предмет бирали као изборни предмет на матурском 

испиту  

- ученике који су заинтересовани за  полагање пријамног испита на факултетима 

из одређеног преметама 

-  

Циљеви: 

- Успешно полагање испита. 

- Стицање знања и умења неопходних за примену у свакодневном животу и 

пракси. 
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3.4. Ритам радног дана 

Смена пре подне 

 

 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Смена по подне 
 

 Час 45 

минута 

одмор Час 30 минута одмор Час 60 минута 

-практична 

настава- 

одмор 

1. 

час 

од 13
30

 до 14
15

 5 од 13
30

 до 14
00

 5 од 13
00

 до 14
00

  

2. 

час 

од 14
20

 до 15
05

 15 од 14
05

 до 14
35

 15 од 14
00

 до 15
00

 30 

3. 

час 

од 15
20

 до 16
05

 5 од 14
50

 до 15
20

 5 од 15
30

 до 16
30

  

4. 

час 

од 16
10

 до 16
55

 10 од 15
25

 до 15
55

 10 од 16
30

 до 17
30

  

5. 

час 

од 17
05

 до 17
50

 5 од 16
05

 до 16
35

 5 од 17
30

 до 18
30

  

 Час 45 

минута 

одмор Час 30 минута одмор Час 60 минута 

-практична 

настава- 

одмор 

1. 

час 

од 07
30

 до 08
15 

5 од 07
30

 до 08
00

 5 од 07
00

 до 08
00

  

2. 

час 

од 08
20 

 до 09
05 

15 од 08
05

 до 08
35

 15 од 08
00 

 до 09
00

 30 

3. 

час 

од 09
20

 до 10
05 

5 од 08
50

 до 09
20

 5 од 09
30

 до 10
30

  

4. 

час 

од 10
10

 до 10
55 

10 од 09
25

 до 09
55

 10 од 10
30

 до 11
30

  

5. 

час 

од 11
05

 до 11
50

 5 од 10
05

 до 10
35

 5 од 11
30

 до 12
30

  

6. 

час 

од 11
55

 до 12
40

 5 од 10
40

 до 11
10

 5 од 12
30

 до 13
30

  

7. 

час 

од 12
45

 до 13
30

 /   од 11
15

 до 11
45
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6. 

час 

од 17
55

 до 18
40

 5 од 16
40

 до 17
10

 5 од 18
30

 до 19
30

  

7. 

час 

од 18
45

 до 19
30

 / од 17
15

 до 17
45

 /   

 

а) Број и време рада смена 

 

 

Васпитно-образовни рад у ЕУШ ''Вук Караџић'' организован је у једној смени која се 

недељно мења.  

 

 

Смене рада ученика на  блок настави  у објектима усклађене су са захтевима радних 

организација и могућностима распореда часова. 

Само служба рачуноводства, и шеф рачуноводства ради увек у првој смени, и то у времену 

од 7:30 – 15: 30 часова. 

 

 

б) Распоред часова и осталих облика васпитно-образовног рада 

     Распоред часова за све облике васпитно-образовног рада у школи сачињен је у току 

августа месеца и ступио је на снагу од  01. септембра 2021. године. Он се налази на 

огласној табли у наставничкој канцеларији и саставни је део свакодневне организације 

рада и на увид је свим радницима. 

     

 

 

3.5. Календар датума значајних активности школе 

 

а) Организационе припреме за почетак школске године 

 

     Договор и усаглашавање поступака приликом пријема ученика у школу 01.09.2021. је 

задужење директорке школе, организатора практичне наставе, стручног сарадника школе и 

одељењских старешина првог разреда. Одељењске старешине имаће следеће задатке: 

1. Упознати ученике са школским простором 

2. Упознати ученике са календаром образовно-васпитног рада за школску 

2021/2022.годину 

3. Упознати ученике са Протоколом о васпитно-дисциплинској одговорности 

и  Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

4. Упознати ученике са Правилима понашања у школи: редара, наставника,  

одељењских старешина, родитеља 

5. Направити избор председника одељењске заједнице и избор представника 

Ученичког парламента 

6. упознати ученике са распоредом часова и наставним програмом 

7. упознати ученике са предметним наставницима 

8. упознати ученике са ваннаставним активностима 

9. упознати ученике са руководством школе. 
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     Родитељи ће бити упознати са: 

 

1. Протоколом о васптно дисциплинској одговорности и Правилником о 

протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање 

2. Сврхом и структуром ђачког динара  

3. Предлогом екскурзије 

4. условима за Конкурс за остваривање права на ученичке стипендије 

 

  б) Подела предмета на наставнике извршена је у јуну и током августа месеца, када је и 

стечен увид у неопходност расписивања конкурса за извођење стручне наставе и вишка 

часова из појединих предмета. 

     Оперативни и глобални планови рада завршени су до 5. септембра, а 40-часовна 

структура запослених усвојена је на седници НВ 13.09.2021.године. 

 

   в) ) Почетак и завршетак школске године, са подацима о почетку и завршетку школског 

распуста изводе се према календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

- Прво полугодиште почиње у среду, 01. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 

30. децембра 2021. године.  

- Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године, а завршава се у 

уторак, 21. јуна 2022. године, а за ученике трећег разреда трогодишњег и четвртог разреда 

четворогодишњег образовања стручних школа у уторак, 31. маја 2022. године. 

- Друго полугодиште за ученике другог и трећег разреда, односно првог, другог и трећег 

разреда четворогодишњег образовања стручних школа за које је наставним планом и 

програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану 

реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније 05. августа 2022.г. 

- Јесењи распуст је у петак, 12.новембра 2021. године  

- Зимски распуст почиње у уторак, 04. јануара 2021. године, а завршава се у петак, 21 

јануара 2022. године.  

  - Летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 

2022. године 

      Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута изузев у 

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

обезбедити да сваки дан у седмици буде утврђен број пута.  

      У стручној школи: - у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег 

образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана; - у III 

разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне 

седмице, односно 170 наставних дана. У 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.  

- Надокнада распореда часова од петка како би сви дан био заступљен 37  пута реализоваће 

се 10.11.2021. године у среду  
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- Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37, односно 34 пута, изузев у 

случају угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити 

да сваки дан буде заступљен утврђен број пута. 

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о 

државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 

43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве  у  

Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан 

победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.  

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 

2021. године, Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 

2022. године, Дан победе 9. маја 2022. године, Видовдан 28. јуна 2022. године 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан 

сећања на српске жртве  у  Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су 

наставни дани, изузев кад падају у недељу.  

 У школи се обележавају и 8. новембар 2021. године обележава се као Дан 

просветних радника, 21.фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег 

језика, и 10.април 2022. године као Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог 

српског просветитеља и првог министра просвете.  
 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу односно да не раде на 

први дан крсне славе.  

 

г) Време саопштавања успеха ученика и полагања завршног и матурског испита 

 

Успех ученика биће саопштен на крају првог и другог класификационог периода 

према унапред дефинисаној динамици рада. Саопштавање успеха ученика и подела ђечких 

књижица на крају 1. полугодишта одржаће се према договореној динамици од 04. до 

21.јануара 2022. године. Подела сведочанстава и полагање завршних испита на крају 

трогодишњег и матурског испита на крају четворогодишњег образовања као и подела 

диплома одржаће се у јуну 2022. године, 28. Јуна биће подељењена сведочанства за 1, 2 и 

3. разред (незавршни разреди). За завршне разреде подела диплома и полагање испита 

одржаће се у јуну 2022. по унапред истакнутој динамици.  

 

д) Разредни, поправни и други испити биће организовани у складу са правилником о 

организацији и споровођењу испита у јуну за завршне разреде, а за остале у августу 

месецу. 
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Табеларни преглед календара образовно-васпитниг рада средњих школа за 2021/2022. 

годинe. 
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3.1.План реализације практичних облика наставе код послодавца 

У складу са Законом о средњем образовању и Правилником о реализацији практичне 

наставе и професионалне праксе, ЕУШ'' Вук Караџић '' Велика Плана утврдила је  фонд 

часова, предвиђених за реализацију практичних облика наставе код послодаваца за 

образовне профиле : 

1. ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР : 

Обавезни стручни предмет : Финансијско рачуноводствена обука  

Разред Вежбе Практична 

настава 

Блок настава  Укупан фонд часова  25 % од укупног 

фонда часова  

Други 108 0 30 138 34 

Трећи  140 0 60 200 50 

Четврти 124 0 90 214 53 

      

 

 

 

Други разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Обрада Утврђивање Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI    

1. Упознавање са  реалним предузећем          6   6 

2. Послови платног промета 

 

         6   6 

3. 

 

Благајничко пословање          6   6 

4. Приходи предузећа          6   6 

5. Расходи предузећа 

 

         6   6 

Укупно:          30  30 30 

 

 

Опис активности Место 

реализације 

Начин реализације Обим Динамика Напомена 

 

Ученик практично упознаје 

предузеће и увежбава 

попуњавање документације у 

зависности од изабраног модула. 

Објекат социјалног 

партнера/ кабинет 

за информатику 

5 дана по 6 часова 

проз практичне 

облике наставе 

30 часова У складу са 

планом блок 

наставе 

У складу са планом и 

програмом за 

одговарајући модул и 

образовни 

профил,користиће се 

бланко документација. 

Ученици ће посетити 

реално предузеће или 

сродну школу током 

једног дана блок наставе. 
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Трећи разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Обрад

а 

Утврђи 

вање 

Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI    

1. ПППДВ,БС,БУ, Закључни лист   30         30 30 

2. Калкулација,израда ПОЛ,стање залиха 

гот. производа 

      30    / 30 30 

Укупно:   30    30      60 

 

 

             

Опис активности Место 

реализације 

Начин 

реализације 

Обим Динамика Спецификација 

материјала, алата 

и опреме - 

Напомена 

Ученик практично 

увежбава попуњавање 

документације у 

зависности од 

изабраног модула. 

Објекат 

социјалног 

партнера/ 

кабинет за 

информатику 

10 дана по 6 

часова кроз 

практичне 

облике наставе 

60 

часова 

У складу са 

планом блок 

наставе 

У складу са планом 

и програмом за 

одговарајући модул 

и образовни профил 

користиће се бланко 

документација. 

Ученици ће 

посетити реално 

предузеће или 

сродну школу током 

једног дана блок 

наставе. 

 

 

 

Четврти разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Обрада Утврђивање Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI    

1. Попис имовине    15        15 15 

2. Порески и финансијски извештаји 

 

   15        15 15 

3. 

 

Послови рекламе и пропаганде        15    15 15 

4. Књиговодствена документација        15    15 15 

5. Увозно-извозна документација         30   30 30 

Укупно:    30    30 30   90 90 

Ученик практично упознаје 

предузеће и увежбава 

попуњавање документације у 

зависности од изабраног 

модула. 

Објекат социјалног 

партнера/ кабинет 

за информатику 

15 дана по 6 часова 

проз практичне 

облике наставе 

90 часова У складу са 

планом блок 

наставе 

У складу са планом и 

програмом за одговарајући 

модул и образовни профил 
Ученици ће посетити 

реално предузеће или 

сродну школу током једног 
дана блок наставе.Уколико 

има могућности,посетиће 

НБС И Народну скупштину 
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2. ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР  

 Први и други разред  

Обавезни стручни предмет : Агенцијско и хотелијерско пословање  

 

Разред Вежбе Практична 

настава 

Блок настава  Укупан фонд 

часова  

25 % од 

укупног фонда 

часова  

Први 132 0 90 222 55 

Други 128 160 120 408 102 
Први разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Настава у блоку Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI   

1. Пословна 

комуникација 

   30        30 

2. Организовање услуга 

превоза 

      30 30    60 

Укупно:    30   30 30     90 

Опис 

активности 

Место 

реализације 

Начин 

реализације  

Обим Динамика Спецификација 

материјала, алата и 

опреме 

Упознавање 

ученика са 

правилима 

пословне 

комуникације. 

Оспособљавање 

ученика за 

комуницирање 

са гостима. 

Упознавање 

ученика о 

сарадњи ТА и 

саобраћајних 

предузећа. 

Оспособљавање 

учениказа 

самосталан рад 

на 

организовању 

услуга превоза.  

 

Туристички и 

угоститељски 

објекти, 

кабинет за 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање. 

Практична 

настава, 

настава у 

блоку. 

Вежбе 4 часа 

недељно+ 

90 часова 

блок наставе  

годишње. 

У складу са 

планом блок 

наставе. 

Материјали, алати 

и опрема 

туристичких и 

угоститељских 

објеката, односно 

кабинета за 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање. 

Други разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Настава у блоку Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI    

1. Појмовне основе 

хотелијерства 

 30           30 

2. Хотелијерско 

пословање 

  30   30   30    90 

Укупно:  30 30   30   30    120 

Опис активности Место реализације Начин Обим Динамика Спецификација 
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реализације материјала, 

алата и опреме 

Упознавање ученика 

са хотелијерским 

пословањем. 

Оспособљавање 

ученика за  рад на 

рецепцији хотела. 

Туристички и 

угоститељски 

објекти, кабинет за 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

Практична 

настава, 

настава у 

блоку. 

Вежбе 4 

часа 

недељно+ 

практична 

настава 5 

часа 

недељно+ 

120 часова 

блок 

наставе  

годишње. 

У складу 

са планом 

блок 

наставе. 

Материјали, 

алати и опрема 

туристичких и 

угоститељских 

објеката, 

односно 

кабинета за 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање. 

 

 

 Трећи и четврти разред  

Обавезни стручни предмет : Агенцијско и хотелијерско пословање  

Разред Вежбе Практична 

настава 

Блок настава  Укупан фонд 

часова  

25 % од 

укупног фонда 

часова  

Трећи 124 0 120 244 60 

Четврти 120 180 120 420 105 
Трећи разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Настава у блоку Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI   

1. Организовање скупова и 

пратећих услуга 

 30  30   30  30    120 

Укупно:  30  30   30  30    120 

Опис активности Место 

реализације 

Начин 

реализације 

Обим  Динамика Спецификација 

материјала, 

алата и опреме 

Упознавање ученика са 

појмовим, врстом и 

начином организације 

скупа. 

Оспособљавање ученика 

да учествују у 

организовању скупа. 

Туристички и 

угоститељски 

објекти, 

кабинет за 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

Практична 

настава, 

настава у 

блоку. 

Вежбе 4 

часа 

недељно+ 

120 часова 

блок 

наставе  

годишње. 

У складу 

са планом 

блок 

наставе. 

Материјали, 

алати и опрема 

туристичких и 

угоститељских 

објеката, 

односно 

кабинета за 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање. 

Четврти разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Настава у блоку Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI   

1. Формирање и пласман 

туристичког путовања 

 30 30          60 

2. Реализација и обрачун 

туристичког путовања 

      30  30    60 

Укупно:  30 30    30  30    120 

Опис активности Место начин Обим Динамика Спецификација 
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реализације реализације материјала, 

алата и опреме 

Упознавање ученика 

са појмом и врстама 

туристичког 

путовања. 

Оспособљавање 

ученика за самосталан 

рад на формирању и 

пласману туристичког 

путовања. 

оспособљавање 

ученика за самосталан 

рад на реализацији и 

обрачуну туристичких 

путовања. 

Упознавање ученика 

са финансијско- 

рачуноводственим 

пословањем 

туристичке агенције. 

Упознавање ученика 

са 

пословимапланирања 

и развоја у ТА. 

Туристички и 

угоститељски 

објекти, кабинет 

за Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

Практична 

настава, 

настава у 

блоку. 

Вежбе 4 

часа 

недељно+ 6 

часова 

практичне 

наставе+ 

120 часова 

блок 

наставе  

годишње. 

У складу 

са планом 

блок 

наставе. 

Материјали, 

алати и опрема 

туристичких и 

угоститељских 

објеката, 

односно 

кабинета за 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање. 

 

 

 

Обавезни стручни предмет : Професионална пракса  

Разред Вежбе Практична 

настава 

Блок 

настава  

Укупан 

фонд 

часова  

25 % од 

укупног фонда 

часова  

Први 0 0 30 30 7 

Други 0 0 30 30 7 

Трећи  0 0 60 60 15 
Опис активности Место 

реализације 

Начин 

реализације 

Обим Динамика Спецификација 

материјала, алата 

и опреме 

1. разред 

Оспособљавање 

ученика за 

самосталан рад на 

организовању 

услуга превоза. 

Оспособљавање 

ученика за 

самосталан рад на 

пласирању 

локалних 

туритичких 

понуда. 

2.разред 

 Оспособљавање 

ученика за рад на 

Туристички и 

угоститељски 

објекти, 

кабинет за 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

Реализација 

путем 

професионалне 

праксе 

1. разред 30 

часова 

2. разред 

30часова 

3. разред 60 

часова 

На крају првог 

односно 

другог 

полугодишта. 

Материјали, алати 

и опрема 

туристичких и 

угоститељских 

објеката, односно 

кабинета за 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање. 
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рецепцији хотела. 

3. разред 

Оспособљавање 

ученика за 

организовање 

скупова. 

 

 

 

3. КУВАР : 

Обавезни стручни предмет : Куварство  

 Први и други разред  

 

Разред Вежбе Практична 

настава 

Блок 

настава  

Укупан фонд 

часова  

25 % од 

укупног фонда 

часова  

Први 408 0 60 468 117 

Други 384 192 90 666 166 

 

 

Опис активности Место реализације Начин реализације Обим Динамика Спецификација 

материјала, алата и 

опреме 

Ученик практично 

увежбава правилну 

примену хигијенских 

стандарда, топлотих 

обрада, увежбава технике 

припреме и сервирања 

фондова, сосова, салата и 

варива у зависности од 

изабраног модула. 

Објекат социјалног 

партнера/ кабинет 

куварства 

5 дана по 6 часова 

проз практичне 

облике наставе 

60 часова У складу са 

планом блок 

наставе 

У складу са планом и 

програмом за 

одговарајући модул и 

образовни профил 

Први разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Обрада Утврђивање Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI    

1. Увод у куварство 

 

   18       / 18 18 

2. Топлотне обраде    12       / 12 12 

3. Фондови и сосови 

 

        12  / 12 12 

4. Салате 

 

         6 / 6 6 

5. Прилози и варива          12 / 12 12 

Укупно:    30     12 18  60 60 

Други разред – настава у блоку 
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Опис активности Место 

реализације 

Начин 

реализације 

Обим Динамика Спецификација 

материјала, алата 

и опреме 

Ученик практично 

увежбава технике 

припреме и сервирања 

бистрих и густих супа, 

чорби, топлих 

предјела, готових јела, 

националних јела и 

печења у зависности 

од изабраног модула. 

Објекат 

социјалног 

партнера/ 

кабинет 

куварства 

5 дана по 6 

часова проз 

практичне 

облике наставе 

60 

часова 

У складу са 

планом блок 

наставе 

У складу са планом 

и програмом за 

одговарајући модул 

и образовни профил 

 

 Трећи разред  

Разред Вежбе Практична 

настава 

Блок настава  Укупан фонд часова  25 % од укупног 

фонда часова  

Трећи  300 180 120 600 150 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Обрада Утврђивање Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI    

1. Бистре и густе супе и чорбе 

 

  18        / 18 18 

2. Топла предјела 

 

  12   12     / 24 24 

3. 

 

Готова јела      18   18  / 36 36 

4. Национална јела         6  / 6 6 

5. Печења 

 

        6  / 6 6 

Укупно:   30   30   30   90 90 

Трећи разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Обрада Утврђивање Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI    

1. Хладна предјела 

 

 30  6       / 36 36 

2. Јела по поруџбини 

 

   24   30  6  / 60 60 

3. Јела са жара 

 

        12  / 12 12 

4. Посластице 

 

        12  / 12 12 

Укупно:  30  30   30  30   120 120 
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Опис активности Место 

реализације 

Начин 

реализације 

Обим Динамика Спецификација 

материјала, алата 

и опреме 

Ученик практично 

увежбава технике 

припреме и 

сервирања хладних 

предјела, јела по 

поруџбини, јела са 

роштиља и 

посластица у 

зависности од 

изабраног модула. 

Објекат 

социјалног 

партнера/ 

кабинет 

куварства 

5 дана по 6 

часова проз 

практичне 

облике наставе 

60 

часова 

У складу са 

планом блок 

наставе 

У складу са планом 

и програмом за 

одговарајући модул 

и образовни профил 

 

 

Обавезни стручни предмет : Професионална пракса  

Разред Вежбе Практична 

настава 

Блок 

настава  

Укупан фонд 

часова  

25 % од 

укупног фонда 

часова  

Први 0 0 30 30 7 

Други 0 0 60 60 15 

 

4.   ПОСЛАСТИЧАР 

Обавезни стручни предмет : Посластичарство  

 Први и други разред  

Разред Вежбе Практична 

настава 

Блок 

настава  

Укупан фонд 

часова  

25 % од 

укупног фонда 

часова  

Први 408 0 60 468 117 

Други 384 192 90 666 166 

 

 

     

 

 

 

Први разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Обрада Утврђивање Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI    

1. Основе посластичарства 

 

   6       / 6 6 

2. Преливи    12       / 12 12 

3. Кремови 

 

   12       / 12 12 

4. Колачи од теста 

 

       30   / 30 30 

Укупно:    30    30    60 60 
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Опис активности Место 

реализације 

Начин 

реализације 

Обим Динамика Спецификација 

материјала, алата 

и опреме 

Ученик практично 

увежбава технике 

припреме и 

сервирања прелива, 

кремова и колача од 

теста у зависности од 

изабраног модула. 

Објекат 

социјалног 

партнера/ 

кабинет 

посластичарства 

5 дана по 6 

часова проз 

практичне 

облике наставе 

60 

часова 

У складу са 

планом блок 

наставе 

У складу са планом 

и програмом за 

одговарајући модул 

и образовни профил 

 

 

Опис активности Место 

реализације 

Начин 

реализације 

Обим Динамика Спецификација 

материјала, алата 

и опреме 

Ученик практично 

увежбава технике 

припреме и 

сервирања торти, 

чајног пецива, 

сладоледа и увежбава 

израду и примену 

декорација у 

зависности од 

изабраног модула. 

Објекат 

социјалног 

партнера/ 

кабинет 

посластичарства 

5 дана по 6 

часова проз 

практичне 

облике наставе 

60 

часова 

У складу са 

планом блок 

наставе 

У складу са планом 

и програмом за 

одговарајући модул 

и образовни профил 

 

 Трећи разред  

Разред Вежбе Практична 

настава 

Блок настава  Укупан фонд часова  25 % од укупног 

фонда часова  

Трећи  300 180 120 600 150 

Други разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Обрад

а 

Утврђи 

вање 

Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI    

1. Торте   30        / 30 30 

2. Чајно пециво      18     / 18 18 

3. 

 

Сладоледи      12     / 12 12 

4. Декорације у посластичарству        30   / 30 30 

Укупно:   30   30  30    90 90 

Трећи разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Обрада Утврђивање Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI    

1. Колачи   12 18 6 12     / 48 48 

2. Националне посластице      12     / 12 12 

3. Топле посластице       12    / 12 12 
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Опис активности Место 

реализације 

Начин 

реализације 

Обим Динамика Спецификација 

материјала, алата 

и опреме 

Ученик практично 

увежбава технике 

припреме и 

сервирања колача, 

националних 

посластица, топлих 

посластица, воћних 

салата, купова, 

напитака, хладних и 

ледених посластица, 

начин декорисања у 

зависности од 

изабраног модула. 

Објекат 

социјалног 

партнера/ 

кабинет 

посластичарства 

5 дана по 6 

часова проз 

практичне 

облике наставе 

60 

часова 

У складу са 

планом блок 

наставе 

У складу са планом 

и програмом за 

одговарајући модул 

и образовни профил 

 

 

 

Обавезни стручни предмет : Професионална пракса  

Разред Вежбе Практична 

настава 

Блок 

настава  

Укупан фонд 

часова  

25 % од 

укупног фонда 

часова  

Први 0 0 30 30 7 

Други 0 0 60 60 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Воћне салате, купови и напици       6    / 6 6 

5. Хладне и ледене посластице       12    / 12 12 

6. Декорације у посластичарству         30  / 30 30 

Укупно:   12 18 6 24 30  30   120 120 
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4.   КОНОБАР  

Обавезни стручни предмет : Услуживање 

  

 Први и други разред  

Разред Вежбе Практична 

настава 

Блок настава  Укупан фонд часова  25 % од укупног 

фонда часова  

Први 170 204 60 434 108 

Други 192 192 90 474 118 

 

Опис активности Место 

реализације 

Начин 

реализације 

Обим Динамика Спецификација 

материјала, алата 

и опреме 

Ученик практично 

увежбава основне 

технике угоститељског 

услуживања . 

Објекат 

социјалног 

партнера/ 

кабинет 

услуживања 

5 дана по 6 

часова проз 

практичне 

облике наставе 

60 

часова 

У складу са 

планом блок 

наставе 

У складу са планом 

и програмом за 

одговарајући модул 

и образовни профил 

 

Други разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Обрад

а 

Утврђи 

вање 

Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI    

1. Пословна комуникација   30        / 30 30 

2. Услуживање пића и напитака      30  30   / 60 60 

Укупно:   30   30  30    90 90 

Опис активности Место 

реализације 

Начин 

реализације 

Обим Динамика Спецификација 

материјала, алата 

и опреме 

Ученик практично 

увежбава примену 

пословне 

комуникације у раду и 

технике услуживања 

пића и напитака у 

складу са изабраним 

модулом. 

Објекат 

социјалног 

партнера/ 

кабинет 

услуживања 

5 дана по 6 

часова проз 

практичне 

облике наставе 

60 

часова 

У складу са 

планом блок 

наставе 

У складу са планом 

и програмом за 

одговарајући модул 

и образовни профил 

 

Први разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Обрада Утврђивање Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI    

1. Основе угоститељског услуживања 

 

   30    30   / 60 60 

Укупно:    30    30    60 60 
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 Трећи разред  

Разред Вежбе Практична 

настава 

Блок настава  Укупан фонд часова  25 % од укупног 

фонда часова  

Трећи  150 180 90 420 105 

 

Опис активности Место 

реализације 

Начин 

реализације 

Обим Динамика Спецификација 

материјала, алата 

и опреме 

Ученик практично 

увежбава услуживање 

јела и посластица, 

начине послуживања 

за време свечаних 

пријема а све у складу 

са изабраним 

модулом. 

Објекат 

социјалног 

партнера/ 

кабинет 

услуживања 

5 дана по 6 

часова проз 

практичне 

облике наставе 

60 

часова 

У складу са 

планом блок 

наставе 

У складу са планом 

и програмом за 

одговарајући модул 

и образовни профил 

 

Обавезни стручни предмет : Професионална пракса  

Разред Вежбе Практична 

настава 

Блок 

настава  

Укупан фонд 

часова  

25 % од 

укупног фонда 

часова  

Први 0 0 30 30 7 

Други 0 0 60 60 15 

 

 

* 

До половине октобра 2021. године Школа ће , у складу са Правилником о 

реализацији практичне наставе и професионалне праксе закључити (обновити) 

уговоре са привредним субјектима ( послодавцима ) , са којима је у досадашњем 

периоду, пре ове школске године, реализовала део практичне наставе,блок наставе 

и професионалне праксе 
 

Трећи разред – настава у блоку 

Ред. 

број 

Област/тема Месец Обрад

а 

Утврђи 

вање 

Укупно 

  IX X XI XII I II III IV V VI    

1. Услуживање јела и посластица   12 18 6 24 30    / 90 90 

2. Свечани пријеми         30  / 30 30 

Укупно:   12 18 6 24 30  30   120 120 



54 
 

Списак привредних субјеката: 

 

За ученике образовног профила  Конобар и Кувар : 

 

- Ресторан ''Кафана за два дана'' Крњево 

- ''Круна тоурс'' Д.О.О – Етно село ''Моравски конаци'' Велика Плана 

- Угоститељска радња – ресторан ''Наша ствар'' Велика Плана 

- Хотел ''Вир'' Велика Плана 

- Угоститељска радња ''Градска кафана Парк'' Велика Плана 

- Хотел ''Шумадијски Храст'' Д.О.О Велика Плана 

- Ресторан Маргус Минист ДОО ''Маргус'' Велика Плана 

- Хотел ''Момент'' Велика Плана 

 

За ученике образовног профила  Туристичко хотелијерски техничар  : 

- Ресторан '' Кафана за два дана'' Крњево 

- Привредно друштво за промет и услуге ''Белла П 2013'' ДОО 

- ''Круна тоурс'' Д.О.О – Етно село ''Моравски конаци'' Велика Плана 

- Угоститељска радња – Ресторан ''Наша ствар'' Велика Плана 

- Хотел ''Вир'' Велика Плана 

- Угоститељска радња '' Градска кафана Парк'' Велика Плана 

- Хотел ''Шумадијски Храст'' Д.О.О Марковац 

- Ресторан Маргус Минист ДОО '' Маргус'' Велика Плана 

- Туристичка организација општине Велика Плана 

- Угоститељска радња '' Морава плус'' Велика Плана 

- ДОО Плана тоурс, Велика Плана 

- Степханос травел ДОО, Смедеревска Паланка 

- Туристичко друштво ДОО'' Фортуна травел'' Велика Плана 

- Аутотурист нови ДОО, Велика Плана 

- Колонија 11421 Смедеревска Паланка 

- Туристичка агенција''Голд – Ленд'' 

- Хотел ''Момент'' Велика Плана 

 

За ученике образовног профила  Финансијски администратор  : 

- Електра –МиВ, Велика Плана 

- ''Донић'' ДОО, Велика Плана, 

- ПТП,,Дис,, ДОО, Крњево, 

- ''Оптимум'' ДОО, Смедеревска Паланка, 

- СЗТР '' Млекара Марковац'', Марковац, 

- ''Супериор'' ДОО, Велика Плана, 

- ''Рајт ферт'' ДОО, Велика Плана, 

- ВП''Дима'' ДОО, Велика Плана, 

- ДОО''Транспорт комби АС'', Крњево, 

- Медино ДОО, Крњево, 

- Агенција ''ОЗ Станишић'', Велика Плана, 

- Књиговодствени биро ''Актива'' , Свилајнац, 

- Данком агенција ДОО, Смедеревска Паланка, 
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- СР Агенција за књиговодствене услуге '' Маргита'', Смедеревска Паланка, 

- Агенција за књиговодство '' МГ'' Велика Плана, 

- ''Нови Медиа'' ДОО, Велика Плана, 

- Књиговодствена агенција '' Дамис'', Велика Плана 

- Чики ДОО – Лозовик, 

- Основна школа''Надежда Петровић'' Велика Плана, 

- Основна школа ''Други шумадијски одред'' Марковац, 

- Основна школа ''Радица Ранковић'' Лозовик, 

- Основна школа''Херој Радмила Шишковић'' Смедеревска Паланка, 

- Основна школа ''Радомир Лукић'' Милошевац, 

- Предшколска установа ''Дечје царство'' Велика Плана, 

- Агенција ''Ментор'' Велика Плана, 

- Основна школа''Карађорђе'' Велика Плана, 

- Основна школа ''Свети Сава'' Велика Плана, 

- Нави Медиа Доо – Велика Плана, 

- Општинска управа општине Велика Плана 

 

Уколико постоји заинтересованост и других привредних субјеката ( послодаваца ), 

који до сада нису сарађивали са школом, а испуњавају прописане услове за 

реализацију практичних облика наставе, Школа ће приступити закључивању 

уговора и са њима. 

 

4.ПЛАНОВИ  СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

4.1. План рада Наставничког већа 

Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници школе, а радом 

наставничког већа руководи и седнице сазива директор школе. Послови овог 

органа су првенствено усмерени на извођење наставе. У раду овог органа 

учествују сви запослени наставници  (на неодређено и одређено време) у школи, 

односно сви наставници који учествују у извођењу наставе заједно са стручним 

сарадницима. 

Садржај програма рада Наставничког већа чини: 

1) Учешће у планирању и програмирању образовно-васпитног рада школе  

2) Разматрање предлога Школског програма 

3) Организација образовно - васпитног рада 

4) Организација општег стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника 

5) Одлучивање о васпитно - дисциплинским мерама ученика 

6) Покретање иницијативе за унапређивање образовно-васпитног рада 

7) Организовање сарадње са другим школама, радним организацијама и 

факултетима 

8) Праћење реализације плана и програма рада школе 
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9) Разматра рад одељенских већа, одељенског старешине и осталих наставника 

10)  Планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика 

11)  Разматра и многа друга питања и врши друге послове, у складу са законом, 

подзаконским актом, статутом и другим општим актом 

 

 

Табела 1: Приказ планираних активности Наставничког већа 

Месец Садржај рада Носиоци 

септембар 1. Припрема школе за почетак школске године 

2. Утврђивање плана рада НВ 

3. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе 

4. Утврђивање плана стручног усавршавања 

Директор 

наставници 

октобар 1. Интелектуална и социјална структура ученика I  разреда 

2. Ослобађање ученика наставе физичког васпитања 

психолог 

одељењске  

старешине 

новембар 1. Анализа успеха и дисциплине ученика на  крају I 

класификационог периода 

2. Ток реализације практичне наставе 

3. Анализа сарадње школе са друштвеном средином 

психолог 

директор 

организатор 

праксе 

децембар 1. Утврђивање предлога плана уписа за наредну школску 

годину 

директор 

Јануар 1. Разматрање реализације планова и програма рада свих 

облика образовно-васпитног рада  

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта 

3. План обележавања Светог Саве 

 

 

психолог 

директор 

Фебруар 1. Усвајање плана такмичења ученика директор 

Март 1. Обрада теме из педагошко-психолошке области 

2. Квалитет спровођења блок наставе 

3. Утврђивање практичних радова-радних задатака за 

полагање завршних и матурских испита 

психолог 

секретар 

организатор 

праксе 

Април 1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају II 

класификационог периода 

2. Реализација наставних планова и програма 

психолог 

одељењске 

старешине 

мај 

 

 

 

1. Организација завршних и матурских  испита 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика завршних разреда 

3. Додељивање посебних диплома и похваљивање ученика 

4. Разматрање предлога за одлучивање о ученику генерације 

директор 

одељењске 

старешине 
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Јун 1. Организација свих облика испита 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог 

полугодишта 

3. Похваљивање и награђивање ученика 

4. Организација уписа ученика у I разред 

 

секретар 

психолог 

одељењске 

старешине 

директор 

наставници 

Јул 1.Оријентациона подела предмета на наставнике за наредну 

школску годину 

2. Сређивање документације 

3. Реализација наставних планова и  програма 

директор 

наставници 

август 

 

 

 

 

 

1. Организација свих облика испита 

2. Коначна подела предмета на наставнике 

3. Анализа уписа ученика за нову школску годину 

4. Утврђивање успеха и компаративна анализа успеха у 

прошлој школској години 

5. Избор председника стручних већа и стручних актива 

6. Избор одељењских старешина за нову школску годину 

7. Разматрање извештаја о реализацији Годишњег  плана рада 

школе 

8. Припреме за израду Годишњег плана  рада школе  

9. Организација наставе (смене, простор и  распоред часова) 

секретар 

директор 

директор 

психолог 

 

стручна већа 

директор 

директор 

 

директор 

директор 

 

     

Наставничко веће разматраће и друга питања из садржаја послова у делу: 

1. програмирања и планирања рада 

2. организације образовно – васпитног рада 

3. усавршавања наставника и унапређења васпитно – образовног рада 

4. праћења, анализирања и вредновања реализације Плана и програма 

наставних предмета и годишњег Плана рада школе. 

Седнице ће бити реализоване онлајн преко платформи гугл учионица или вибер уколико је 

угрожена безбедност и здравље запослених.   

4.2. План рада Одељењских већа 

     Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и по 

потреби стручни сарадник. У Школи тренутно има 18 одељењских већа. Одељенско веће 

ради у седницама којима преседава изабрани председник већа – најчешће одељенски 

старешина једног разреда. Одлуке се доносе већином гласова и обавезне су за све чланове 

већа. Одељенско веће систематски врши праћење и вредновање рада. Оно се заснива на 

праћењу остваривања планова и програма  наставе као и сагледавање реализације свих 

планова програма и активности које се реализују у одељењу. 

     Седнице одељењског већа одржавају се најмање једном месечно, на крају 

класификационог периода и на крају првог и другог полугодишта. Одељењско веће може 
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одлучивати уколико седници присуствује најмање две трећине чланова већа. Одлуке 

одељењског већа доносе се већином присутног броја чланова. Одељењски старешина води 

записник о раду већа у Књизи евиденције о образовно-васпитном раду. Начин рада 

одељењског већа ближе се уређује посебним општим актом. 

 

 

 

Одељењско веће: 

1) Непосредно организује и остварује образовно васпитни рад у одељењу, 

2) Утврђује реализацију наставних планова и програма на крају сваког 

класификационог периода; 

3) Разматра и анализира успех и владање ученика на крају сваког класификационог 

периода; 

4) Предузима мере за усклађивање рада свих наставника који изводе наставу у одељењу 

у процесу образовања и васпитања; 

5) Утврђује и усклађује план писменог проверавања знања ученика (писмене 

вежбе,контролне вежбе и сл.); 

6) Утврђује, на предлог предметног наставника, закључну оцену из предмета и оцену 

извладања, на предлог одељењског старешине; 

7) Смањује оцену из владања ученику на предлог одељењског старешине; 

8) Похваљује и предлаже ученике за похваљивање и награђивање; 

9) Изриче васпитне мере ученицима, из своје надлежности; 

10) Даје предлоге Наставничком већу и директору Школе, везано за њихову 

надлежност; 

11) Разматра питања покренута на родитељским састанцима и састанцима одељењске 

заједнице; 

12) Разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду; 

13) Обавља и друге послове у складу са законом, општим актом и одлуком органа 

Школе. 

 

 

Табела 2: Приказ планираних активности Одељењских већа 

Месец Дневни ред: 

Септембар Дневни ред:  

1. Организациона питања везана за почетак школске године  

(конституисање већа, ученици путници, уџбеници, усклађивање рада наставника) 

2. Потребе за индивидуализацијом рада   

3. Подршка ученицма 

4. 3.Текућа питања 

Октобар Дневни ред:  

1.Утврђивање плана писмене провере знања 

2.Подршка ученицима 

3.Текућа питања 

Новембар Дневни ред: 

1. Утврђивање реализације наставних планова и програма на крају првог 

класификационог периода 

2. Разматрање и анализа владања ученика на крају првог класификационог 

периода 
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3. Разматрање и анализа успеха ученика на крају првог класификационог 

периода 

4. Потребе за индивидуализацијом рада и праћење ефеката   

Јануар Дневни ред: 

1. Утврђивање реализације наставних планова и програма на крају првог 

полугодишта 

2. Утврђивање оцена из владања на крају првог полугодишта 

3. Утврђивање успеха ученика на крају првог полугодишта 

      4.  Оствареност ефеката индивидуализације и подршка ученицма 

Март 

 

 

 

 

Дневни ред: 

1.Утврђивање реализације наставних планова и програма на крају трећег  

класификационог периода 

2. Разматрање и анализа владања ученика на крају трећег класификационог периода 

3. Разматрање и анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 

4. Оствареност ефеката индивидуализације и подршка ученицма 

 

Јун 

 

 

Дневни ред: 

1.Утврђивање реализације наставних планова и програма на крају другог 

полугодишта 

2.Утврђивање оцена из владања на крају другог полугодишта 

 3. Утврђивање успеха ученика на крају другог полугодишта 

 

 

Одељењска већа разматраће и друга питања у складу са специфичностима одељења 

и актуелним дешавањима.  

Одељењска већа су организована преко платформе вибер преко које ће се 

повремено организовти састанци. 

 

 

4.3. Планови Стручних већа 
 

Стручно веће из области предмета је најодговорнији и најзначајнији стручни 

орган у школи у решавању битних питања наставе, ваннаставних активности, а 

посебно у модернизацији наставног рада. 

 Циљ рада Стручних већа је подизање квалитета васпитно - образовног рада.  

Током године рад Стручних већа ће се одвијати кроз тимски рад, у седницама и 

индивидуално и то у сарадњи са педагошко - психолошком службом, управом 

школе и другим већима, кроз посете огледним часовима, семинарима и кроз 

индивидуално усавршавање. Стручна већа треба да разраде садржаје из: 

организационих послова, стручног  рада већа, стручног усавршавања, праћења и 

вредновања  документације у раду. 

      Стручна већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из 

групе сродних предмета. 

      Задаци рада Стручних већа за области предмта су: 

1. Материјална обезбеђеност наставног процеса или дидактичка база наставе истих или 

сродних предмета 

2. Научно-стручна заступљеност наставе, како на материјалном тако и на психолошко – 

педагошком плану.  

3. Стручно и педагошко – психолошко усавршавање чланова Већа 
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4. Континуирано праћење стручне литературе, стручне и педагошко – психолошке 

периодике. 

5. Анализа нових програма, уџбеника, пратеће литературе. 

6. Корелација и координација међу сродним предметима, 

7. Корелација и координацијаса другим Стручним већима у оквиру школе. 

8. Професионално усмеравање ученика.  

 

 

Стручно веће: 

 

- утврђује предлог поделе предмета на наставнике за области предмета већа; 

- разматра питања везана за стручно усавршавање наставника; 

- даје мишљење директору о одређивању ментора за наставнике приправнике; 

- пружа помоћ у раду наставницима приправницима; 

- остварује увид у реализацију образовно-васпитних задатака и предузима мере за 

доследније и успешније савладавање наставног плана и програма; 

- разматра увођење савремених облика, метода и средства образовно-васпитног рада; 

- остварује координацију и корелацију наставе међу предметима; 

- разматра стручна питања везана за васпитно-образовни рад и предлаже Наставничком 

већу доношење одговарајућих одлука ради предузимања мера унапређивања рада; 

- остварује међусобно информисање и размену искуства; 

- утврђује предлог задатака за матурске и завршне испите; 

- обавља и друге послове у складу са законом, овим статутом, другим општим актом и 

одлуком директора. 

 

     Стручна већа за област предмета у школској 2021/2022. години су: 

 

1) Стручно веће за српски језик и књижевност, ликовну културу и музичку уметност; 

руководилац – Милица Матић 

Чланови: Николета Николић, Витеза Дабижљевић, Јасмина Милетић и Станислав 

Дамјановић 

2) Стручно веће за стране језике; руководилац – Весна Миливојевић 

Чланови: Сања Стојиловић, Мишо Копривица, Данијел Станишић, Милица Нешић 

3) Стручно веће за математику и рачунарство и информатику; руководилац Биљана 

Биочанин 

Чланови: Марко Миловановић, Дејан Арсић, Дејан Петровић, Драган Костић, 

Момчило Богдановић 

4) Стручно веће за хемију, физику и биологију и географију; руководилац – Снежана 

Шкорић 

      Чланови: Зорица Јанковић, Мира Ивковић, Јелена Михајловић, Срђан Симоновић, 

Лазар Мирчић, Гордана Мирчић 

 

5) Стручно веће за физичко васпитање; руководилац – Бобан Обрадовић 

Чланови: Томица Лукић, Игор Сих, Милан Ђукић 

6) Стручно веће за економску групу предмета и предмете из области туризма; 

руководилац – Марија Илић 

Жаклина Петровић, Мима Златковић, Оливера Стошић, Сања Петковић, Весна 

Коларевић, Александра Шиљић, Биљана Божанић, Светлана Ковачевић, Марија 

Миланов 
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7) Стручно веће за стручну групу предмета из области угоститељства; руководилац – 

Млађан Станковић 

Чланови: Далибор Денчић. Горан Станисављевић, Мирјана Рашковић, Ранчић 

Биљана, Мирјана Рашковић, Невенка Милосављевић, Драгана Пауновић, Драгана 

Љубисављевић, Горица Лакић 

8) Стручно веће за предмете  који нису обухваћени другим стручним већем; 

руководилац  – Бранко Тодоровић 

Чланови: Радован Јоцић,  Лидија Стојковић, Игор Јанковић, Сузана Узелац, Сања 

Спасојевић, Александар Милорадовић, Сања Столић, Сузана Јовчић Дамјановић, 

Мира Бојић, Драгана Павловић, Александра Милосављевић 

 

     Свако веће појединачно дефинише свој програм рада. Програме рада већа и 

руководиоце верификује Наставничко веће. Програми рада већа чине саставни део овог 

програма рада.  Реализацију програма рада и записнике са седница, свако појединачно веће 

бележи у посебним дневницима – свескама. У посебним условима састанци ће бити 

одржани преко платформи вибер и гугл учионица. 

 

Садржај програма: 

1. Планирање и програмирање рада стручних већа 

 - израда годишњег плана и програма 

 - израда месечних планова 

 - непосредно планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

 

2. Организационо техничка питања 

 - набавка уџбеника 

 - одржавање наставних средстава 

3. Реализација образовно-васпитног рада 

 - редовна настава 

 - додатна настава 

 - допунска настава 

 - ваннаставне активности 

4. Остваривање сарадње са другим стручним већима, стручним сарадницима,  

    стручним друштвима, факултетима, институтима, предузећима и  

    установама 

 - сарадња са школском психологом 

 - сарадња са библиотекаром 

 - сарадња са матичним факултетима 

5. Стручно усавршавање 

 - ужестручно усавршавање (обрада стручне теме) 

 - дидактичко-методичко усавршавање 

      - иновације у раду (огледни часови) 

6. Аналитичко-истраживачки рад 

 - анализа образовно-васпитног рада 

 - огледна настава и експерименти 

 

 

7. Праћење резултата рада стручних већа 

 

Специфични садржаји рада стручних већа односе се на: 
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- остваривање садржаја планова и програма практичне наставе 

- организовање рада кабинета 

- сарадња са привредом. 

 

 

 

 

4.3.1. Програм и план рада Стручног већа за област предмета математика 

и рачунарство и информатика 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА: БИЉАНА БИОЧАНИН 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: ДЕЈАН АРСИЋ, ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ И МАРКО МИЛОВАНОВИЋ, ДРАГАН 

КОСТИЋ И МОМЧИЛО БОГДАНОВИЋ 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ  НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар  1. Конституисање већа 

2. Усвајање плана рада 

већа  

3. Усвајање литературе 

по којој ће се радити 

4. Разматрање начина 

рада у посебним 

условима 

5. Разно  

Дискусија,договор 

Новембар  1. Анлиза успеха на 

крају првог 

класификационог 

периода 

2. Мере за побољшање 

успеха 

3. Договор око 

огледних и угледних 

часова 

4. Предности и мане 

онлај наставе 

5. Разно  

Анализа, дискусија, 

договор 

Јануар  1. Стручно 

усавршавање 

2. Допунска настава  

3. Рад са ученицима у 

ИОП-у 

4. Такмичења  

5. Успех на крају првог 

полугодишта 

Дискусија, договор 
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Април  1. Успех на крају 

трећег 

класификационог 

периода 

2. Подршка ученицима 

3. Учешће у 

маркетингу школе 

4. Текућа питања 

 

Анализа, дискусија, 

договор 

Јун  1. Успех на крају 

школске године 

2. Припремна настава 

3. Упис 

4. Предлог поделе 

часова 

5. Разно  

Анализа, закључак 

Август  1. Предлог мера за 

побољшање успеха 

за наредну годину 

2. Усвајање извештаја 

о раду већа 

3. Разно  

Дискусија, предлог, 

договор, закључак 

 

5.3.2. Програм и план рада стручног већа за стране језике 

 

 

Време реализације 

 

 

Активност 

 

Носиоци 

активности 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

Koнституисање Већа и усвајање плана рада Већа 

Усаглашавање планова редовне наставе и 

ваннаставних активности(глобални,оперативни, 

,додатна,допунска,секције) 

План писмених задатака и контролних вежби 

План потреба за наставним средствима 

План стручног усавршавања 

 

 

Чланови 

Сручног већа 

за стране 

језике 

 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

Извештај са Педагошког колегијума 

Планирање такмичења 

Планирање ИОП-а 

Планирање угледних/огледних часова 

Усаглашавање критеријума оцењивања 

 

Чланови 

Сручног већа 

за стране 

језике 

 

Новембар 

 

Извештај са Педагошког колегијума 

 

Чланови 
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Анализа успеха на крају првог класификационог 

периода 

Утврђивање мера за постизање бољег успеха 

Сручног већа 

за стране 

језике 

 

Децембар 

 

 

 

 

 

 

Извештај са Педагошког колегијума 

Анализа наставе(редовне,додатне,допунске) 

Проблеми са којима се сусрећемо у настави страних 

језика 

 

Чланови 

Сручног већа 

за стране 

језике 

 

 

 

Фебруар 

 

 

 

 

Извештај са Педагошког колегијума 

Анализа успеха на крају првог полугодишта 

 

Чланови 

Сручног већа 

за стране 

језике 

 

 

Март 

 

 

 

 

Извештај са Педагошког колегијума 

Актуелна питања 

 

Чланови 

Сручног већа 

за стране 

језике 

 

 

Април 

 

 

 

 

 

Извештај са Педагошког колегијума 

Анализа успеха на крају другог класификационог 

периода 

 

Чланови 

Сручног већа 

за стране 

језике 

 

 

Мај 

 

 

 

 

Извештај са Педагошког колегијума 

Одабир уџбеника за наредну школску годину 

Анализа реализованих часова 

Анализа евентуалних негативних оцена 

Испостављање мера за поправљање негативних оцена 

 

Чланови 

Сручног већа 

за стране 

језике 

 

 

Јун 

 

 

 

 

 

Извештај са Педагошког колегијума 

Анализа успеха на крају другог полугодишта 

Анализа реализације наставног програма на крају 

школске године 

 

Чланови 

Сручног већа 

за стране 

језике 
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Јул 

 

 

 

 

Извештај са Педагошког колегијума 

Анализа стања након уписа ученика 

Подела часова 

Предлог за избор новог председника Стручног већа 

Чланови 

Сручног већа 

за стране 

језике 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Извештај са Педагошког колегијума 

Извештај о раду Већа у протеклој школској години 

Анализа реализације стручног усавршавања 

 

 

Чланови 

Сручног већа 

за стране 

језике 

 

 

 

 

 

4.3.2. Програм и план рада стручног већа за физичко васпитање  

 

 
Чланови већа у овој школској 2021-2022 години су Бобан Обрадовић, Милан 

Ђукић,Томица Ликућ,Игор Сих. Већем руководи Бобан Обрадовић. Планирано је 11 

састанака.. 

 

 

Конституисање већа и предлог за председника 

већа 

Подела часова и школских секција 

Сва такмичења из спортова која се одржавају у 

оквиру школског спорта спровешће наставници 

физичког без обзира на задужења у оквиру 

секција, ако буде заинтересованих ученика за 

неко такмичење 

Набавка дневника рада ,опреме и реквизита 

Усаглашавање и израда годишњих и 

оперативних планова 

Разматрање услова извођења наставе и 

могућности за њихово побољшање 

Рад у условима пандемије 

 

август 

 

 

Састанак 

стручног 

већа 

Давање 

предлога и 

гласање за 

председника 

актива 

Интерни 

попис 

наставних 

средстава и 

реквизита и 

писање 

требовања 

за наредну 

школску 

годину 

 

 

Председник 

стручног 

већа Бобан 

Обрадовић 



66 
 

 

Организација одељенских и школских 

такмичења 

Организација јесењег кроса 

Услови извођења наставе у сали планирање 

рада спортских секција и учешће на 

такмичењима 

Рад у условима пандемије корона вируса ће 

одређивати реализацију свих активности 

професора физичког 

 

 

Септембар 

 

Састанак 

стручног 

већа 

 

 

Председник 

стручног 

већа Бобан 

Обрадовић 

Организација јесењег кроса 

Организација такмичења у стоном тенису 

Организација спортске недеље 

Рад у условима пандемије корона вируса ће 

одређивати реализацију свих активности 

професора физичког 

Октобар Састанак 

стручног 

већа 

 

 

Председник 

стручног 

већа Бобан 

Обрадовић 

Организација школског и општинског 

такмичења у одбојци 

Новембар Састанак 

стручног 

већа 

 

 

Председник 

стручног 

већа Бобан 

Обрадовић 

Стручноусавршавањенаставника 

Учешће у предлогу финансијског плана за 

наредну календарску годину 

Децембар Састанакст 

ручног већа 

 

 

Председник 

стручног 

већа Бобан 

Обрадовић 

Активности у Друштву педагога 

 

Јануар Састанак 

стручног 

већа 

 

 

Председник 

стручног 

већа Бобан 

Обрадовић 

Анализауспеханакрају првог 

полугођа,реализација плана и програма као и 

ваннаставних актвности у првом полугодишту 

 

Фебруар Састанак 

стручног 

већа 

 

 

Председник 

стручног 

већа Бобан 

Обрадовић 

 

Активности у Друштву педагога 

 

 

Март 

 

Састанак 

стручног 

већа 

 

 

Председник 

стручног 

већа Бобан 

Обрадовић 

Анализауспеханакрајукласификационогпериода 

Организација пролећног кроса 

Рад у условима пандемије корона вируса ће 

одређивати реализацију свих активности 

професора физичког 

Април Састанак 

стручног 

већа 

 

 

Председник 

стручног 

већа Бобан 

Обрадовић 

    

Председник 

стручног 

већа Бобан 
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Обрадовић 

Организација спортске недење 

Организација кр  
Рад у условима пандемије корона вируса ће 

одређивати реализацију свих активности 

професора физичког оса РТСа 

Мај Састанак 

стручног 

већа 

 

 

Председник 

стручног 

већа Бобан 

Обрадовић 

Анализасвихтакмичења у 

токушколскегодине,анализа реализованости 

плана и програма 

Јун Састанак 

стручног 

већа 

 

 

Председник 

стручног 

већа Бобан 

Обрадовић 

 

Семинари на предлог већа професора физичког васпитања су из каталога завода за 

унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем  

993 – Једна мала лопта може покренути свет,  

1005 – Физичко вежбање и здравље деце и одраслих,  

1021 – Систем праћења физичког развоја моторичких способности у настави физичког 

васпитања.  

 

 

4.3.3. Програм и план рада стручног већа за стручну групу предмета подручја рада 

угоститељство  

 

             Циљеви Стручног већа угоститеља су : константно усавршавање својих 

чланова  у циљу побољшања и модернизације наставе, сарадња са локалном 

заједницом, промовисање школе и угоститељских профила, стварање пријатне 

околине за рад и учење, мотивисање ученика на даљи рад и школовање, 

учествовање на такмичењима и манифестацијама. 

 

 

Председник стручног већа 

Млађан Станковић 

Чланови 

Мирјана Рашковић Горан Станисављевић 

Биљана Ранчић Лазар Иванов 

Невенка Милосављевић Драгана Пауновић 

Далибор Денчић Горица Лакић 

Драгана Љубисављевић   
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Задаци Активности/теме Временска 

динамика 

Носиоци 

активности 

 

      

 

 

 

 

 

 Oрганизација рада и наставе услед 

пандемије Корона вируса 

 Договор око организације и 

модернизације наставе у сврху 

побољшања услова за извођење 

практичне  и теоријске наставе. 

 Организација и одређивање датума 

блок наставе за школску2020/2021. год. 

 Сређивање нових просторија -  

кабинета, ради боље и квалитетније 

наставе, као и   увођење   у редовну 

наставу, за потребе кабинетских вежби 

профил  кувар, конобар и посластичар. 

 Избор семинара за потребе стручног 

усавршавања предавача угоститељске 

струке. 

 Набавка униформи за профиле – 

конобар, кувар, посластичар (за први 

разред и остале ). 

 Униформе за нове наставнике 

куварства и услуживања 

 Увођење нових колегa у програм рада и 

одређивање менторства 

 Набавка потребног материјала за 

вежбе, инвентара 

 Стандард ИОП-а за праксу 

 Присуство и учествовање на 

манифестацијама- пасуљијада 

 Анализа рада стручног већа угоститеља 

 Текућа питања 

 

С
еп

те
м

б
ар

 

Сви чланови већа, 

заједно са 

ученицима 
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  Усвајање записника са претходне 

седнице већа 

 Разматрање оснивања ученичке задруге 

и састављање плана реализације 

 Планирање и реализација огледно- 

угледних часова. 

 Организација посете угоститељским 

објектима– хотели, мотели, 

угоститељске школе и др., према плану 

и програму и могућностима 

(првенствено за прву годину). 

 Успостављање сарадње са 

угоститељским објектима (новим 

заинтерсованим). 

 Анализа рада стручног већа угоститеља 

 Текућа питања 

 

О
к
то

б
ар

 

Сви чланови већа, 

заједно са 

ученицима 

  Усвајање записника са претходне 

седнице већа 

 Анализа о реализацији часова 

практичне наставе и кабинетских 

вежби  у првом тромесечју. 

 Актуелни проблеми (на часовима – 

вежби и практичне наставе). Предлози 

за њихово превазилажење и решавање. 

 Посета и обилазак наставних база, 

посета винарији ,,Радовановић“ у 

Копорину и винарији „Деспотика“, у 

Влашком Долу.  

 Посета сајму етно хране Београду 

,Крагујевац (ако га буде било) 

 Посластичари, обилазак 

посластичарнице „Срце“ Крагујевац 

 Анализа рада стручног већа угоститеља 

 Текућа питања 

 

Н
о
в
ем

б
ар

 

Сви чланови већа, 

заједно са 

ученицима 
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  Усвајање записника са претходне 

седнице већа 

 Сарадња и организација коктела 

поводом „Масукиних позоришних 

дана“ (Центар за културу „Масука“). 

 Анализа рада стручног већа током  

првог  полугодишта школске 2012-2021 

 Урадити припрему и организовати   

годишњи попис учила, инвентара. 

 Организација прослава у школском 

ресторану поводом Нове Године (са 

циљем маркетинга струке и већим 

ангажовањем ученика за рад „уживо“ у 

конкретној ситуацији, као и потребом 

за јавним наступом ученика). 

 Посета пекараи „Неца“-посластичари 

 Посета и учествовање на 

манифестацији „Стишки сто посне 

хране“ у Пожаревцу 

 Посета месари „Денковић“ у оквиру 

блок наставе – кувари 1-5 

 Анализа рада стручног већа угоститеља 

 Текућа питања 

 

Д
ец

ем
б

ар
 

Сви чланови већа, 

заједно са 

ученицима 

  Усвајање записника са претходне 

седнице већа 

 Организација прославе Светог Саве.   

 Презентација школе на сајму туризма 

(у сарадњи са Туристичком 

огранизацијом Велика Плана) . 

 Посета Хотелу Палас – Београд и 

Угоститељско – Туристичкој школи из 

Београда 

 Посета ресторанима „Маргус“, „Наша 

ствар“, „Моравски конаци“и 

Мекдоналдсу у Великој Плани 

 Посета неког Хотела(зависи од 

слободних термина) 

 Колективна посета Сајму туризма, 

угоститељства и угоститељске опреме  

 (за ученике трећег и другог разреда). 

 Избор тема и области за завршне 

испите (кувар, конобар, посластичар), и 

истицање истих на огласним таблама 

према динамици Министарства 

просвете, науке и технилошког развоја. 

 Анализа рада стручног већа угоститеља 

 Текућа питања 

 

Ја
н

у
ар

 /
 Ф

еб
р
у
ар

 
Сви чланови већа, 

заједно са 

ученицима 
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  Усвајање записника са претходне 

седнице већа 

 Организовање одељењских такмичења 

(конобар, кувар, посластичар) 

 Сарадња са Туристичком 

организацијом Велика Плана поводом 

8. марта (презентација у граду и подела 

колачића). 

 Припрема ученика за републичко 

такмичење угоститељских школа. 

 Анализа рада стручног већа угоститеља 

 Текућа питања 

 

М
ар

т 

Сви чланови већа, 

заједно са 

ученицима 

  Усвајање записника са претходне 

седнице већа 

 Учествовање на републичком 

такмичењу. 

 Основна припрема – консултације, 

распореди  ученика за завршни испит. 

 Израда штанда школе на данима 

општине (сарадња са локалним 

медијима, Општином Велика Плана, 

Првом месном заједницом, 

Туристичком организацијом). 

 Посета хотелу „Плана“, кафани 

„Хантер Хаус“, винарији „Амелас“ 

 Посета ученкика манифестацији 

„Тортијада“ у Јагодини (посластичари) 

 Анализа рада стручног већа угоститеља 

 Текућа питања 

 

А
п

р
и

л
 

Сви чланови већа, 

заједно са 

ученицима 
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  Усвајање записника са претходне 

седнице већа 

 Организација санитарног прегледа. 

 Одређивање комисија за завршни 

испит. 

 Договор и припрема око реализације 

завршних испита. 

 Реализација огледних- угледних  

часова.                                           

 Организација и реализација прославе 

поводом дана школе. 

 Сарадња са локалним медијима ( за 

потребе маркетинга школе и струке) 

осмишљавање презентације профила за 

нове ученика школске  2021-2022. 

Иновације у раду. 

 Посета хотелима „Вир“, „Момент“, 

ресторану „Круна“ 

 У договору са тимом за маркетинг 

реализација посета основним школама 

у циљу маркетинга (Угоститељство-

објашњења о профилима) 

 Анализа рада стручног већа угоститеља 

 Текућа питања 

 

М
ај

 

Сви чланови већа, 

заједно са 

ученицима 

  Усвајање записника са претходне 

седнице већа 

 Организација рада и сарадња са 

локалном Црквом поводом прославе 

(Вартоломеј) црквене славе. 

 Узети учешће приликом  уписа ученика 

за школску 2020/2021 

. године: маркетинг, одређивање тима  

за (обилазак основних школа и 

презентовање профила будућим 

ученицима). 

 Посета хотелу „Момент“ у оквиру блок 

наставе – кувари 1-5 

 Посета рибарници „Сирена“ у оквиру 

блок наставе – 1-5 

 Анализа рада стручног већа угоститеља 

 Текућа питања 

 

Ју
н

 
Сви чланови већа, 

заједно са 

ученицима 
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  Усвајање записника са претходне 

седнице већа 

 Учествовање у упису (информисање  о 

профилима, представљање кабинета и 

струке) 

 Израда анализе  рада стручног већа. 

 Израда извештаја о раду већа 

(сумирање резултата). 

 Договор и припрема ученика за учешће 

на „Лесковачкој роштиљијади“ 

Лесковац. 

 Анализа рада стручног већа угоститеља 

 Текућа питања  

 

Ју
л
 /

 А
в
гу

ст
 

Сви чланови већа  

 

Напомена: за школску 2021/22.годину је планирано укупно десет седница 

стручног већа угоститеља. 

 

4.3.3. План рада Стручног већа за област предмета који нису обухваћени 

другим Стручним већем 

 

Чланови Већа за школску 2021/2022. годину су: 

1) Радован Јоцић, 8) Сања Столић 

2) Александар Милорадовић, 9) Сања Спасојевић, 

3) Лидија Стојковић, 10) Сузана Узелац, 

4) Мирјана Бојић, 11) Александра Милосављевић 

5) Сузана Јовчић Дамјановић, 12) Горан Рајковић 

6) Драган Павловић 13) Бранко Тодоровић 

7) Игор Јанковић,  
 

Циљеви рада стручног већа: 

1.  Овладавање знањима у развоју људског друштва. 

2. Непосредно упознавање појава и односа у средини културног наслеђа и 

привредних достигнућа. 

3. Развијање способности позитивног друштвеног деловања и понашања у 

школама, породици, друштву. 

4. Оспособљавање ученика да препознају узрочно-последичне односе у 

друштву. 

5. Оспособљавање ученика да користе научне методе решавања проблема у 

практичном животу. 

6. Равијање способности код ученика да имају критички став према мишљању 

других људи у окружењу. 
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7. Формирање научног погледа на свет човека и усмеравање индивидуалног и 

друшвеног  понашања. 
      

Стручно веће друштвених наука планира да ове циљеве оствари 

реализацијом следећих задатака: 

1. Упознавањем живота и рада људи и развијањем позитивног односа према 

научним, културним и естетским вредностима. 

2. Развијањем критичке свести и мишљења ученика као основе научног 

тумачења развоја друштва. 

3. Неговање радног, моралног, патриотског и естетског васпитања. 

4. Примена метода критичког мишљења и њено континуирано увођење у 

мисљење и деловање ученика. 

5. Увођење радионичарског типа рада који за резултат има размену мичљења 

унутар групе и развијање способности постизања комрпомиса. 

6. Коорелација наставних предмета. 

7. Стицање знања ради основих психичких процеса особина, стања  личности у 

целини, ради пружања помоћи ученицима да боље схвате себе и друге људе 

са којима долазе у контакт. 

8. Превентивно деловање на настајање поремећаја психичког живота и 

понашања код ученика. 
 

Планиране активности у току 2021/2022. године 

 

Садржај Време 

реализације 

1) Конституисање Већа; 

2) Упознавање са Годишњим планом рада. 

3) Разматрање тока реализације наставе на почетку школске године  

4) Договор око организовања јавног часа о очувању здравља 

Септембар 

1) Разматрање плана стручног усавршавања наставника; 

2) Разматрање могућности представљања по једног огледног, 

угледног или корелационог часа; 

3) Организација реализације додатне и допунске наставе и рада у 

секцијама; 

Октобар 

1) Анализа савладавања градива од стране ученика; 

2) Анализа изостајања са наставе и ученичка активност у настави; 

3) Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

4) Утврђивање предлога за план уписа за наредну школску годину. 

Новембар и 

децембар 

1) Учешће ученика на такмичењима; 

2) Разматрање могућности реализације гостујућих предавача; 

3) Планирање обележавања Дана Светог Саве у договору са Већем 

за српски језик и књижевност 

Јануар 

1) Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; 

1) Анализа реализације образовно-васпитних задатака, односно 

Фебруар 
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наставних планова и програма  на крају првог полугодишта; 

2) Мере за побољшање успеха. 

1) Анализа рада са родитељима; 

2) Припреме за реализацију матурских и завршних испита. 

Март 

1) Анализа реализације ИОП-а и напредовање ученика у инклузији; 

2) Учествовање у маркетингу за упис ученика у први разред за 

наредну школску годину; 

3) Анализа стручних семинара које су посетили неки од чланова 

Већа; 

Април 

1) Договор око реализације матурских и завршних испита; 

2) Договор око реализације финалних активности у завршним 

разредима; 

3) Презентација наставе грађанског васпитања и верске наставе; 

Мај 

2) Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта; 

3) Анализа додатне и допунске наставе; 

4) Реализација припремне наставе; 

5) Самоевалуација и извештавање о примени иновација у настави; 

6) Анализа реализације образовно-васпитних задатака, односно 

наставних планова и програма  на крају другог полугодишта; 

7) Предлог поделе предмета и часова на наставнике за наредну 

школску годину; 

Јун, јул 

1) Коначан предлог поделе предмета и часова на  наставнике за 

наредну школску годину; 

2) План рада за наредну школску годину; 

3) Анализа рада већа 

4) Давање предлога за председника Већа за школску 2022/23годину; 

Август 

1) Давање мишљења директору за одређивање ментора 

наставницима приправницима; 

2) Пружање помоћи у раду наставницима приправницима; 

3) Разматрање увођења савремених облика, метода и средстава 

образовно-васпитног рада; 

4) Међусобно информисање и размена искуства (комуникација и 

путем друштвене мреже Вибер). 

 
*Током школске 

године, према 

указаној потреби. 

* Могућа су одступања у реализацији услед пандемије Коронавируса 

* Током пандемије (уколико је угрожено здравље и безбедност) 

комуникација са члановима Већа биће путем друштвених мрежа 

 

 
      напомена: У другом полугодишту, уколико епидемиолошка ситуација (појава 

Коронавируса) буде укинута, и здравље и безбедност ученика не буду угрожени, одређени 

часови Верске наставе-православног катихизиса, планирани годишњим и месечним планом 

рада наставника, биће реализовани у локалној цркви Свети Вартоломеј и Варнава, што 

подразумева организован одлазак предметног наставника са ученицима.  

 

 

 

 



76 
 

4.3.6. Програм и план рада стручног већа за хемију, физику,  биологију и 

географију 

 

Септембар 

1. Конституисање Већа 

2.Анализа иницијалног тестирања ученика 

3.Израда распореда писмених провера знања  

4.Усаглашавање критеријума оцењивања у складу са Правилником о оцењивању и 

усвојеним стандардима 

5.Израда плана и програма допунске и додатне наставе.Рад са ученицима по ИОП-у 

 

 

 

 

 Октобар 

1.Предлози за набавку наставних средстава ради побољшања опремљености 

кабинета 

2.План уписа за наредну школску годину 

3.План одржавања огледних и угледних часова из области здравих животних 

навика 

Новембар 

1.Анализа успеха ученика на крају I класификационог периода-осврт на области 

које су ученици најлакше и најтеже савладали 

2.Стручно усавршавање 

Децембар 

1.Предлози за подстицање рада ученика који заостају у савлађивању наставног 

садржаја 

2.Договор о ангажовању и припреми ученика за такмичење 
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Јануар- Фебруар 

1.Осврт на посећеност часова допунске наставе 

2.Организација школског такмичења 

Март 

1.Иновације у настави 

2.Анализа садржаја погодних за корелацију између различитих предмета са 

заједничком темом о здрављу 

Април 

1.Анализа остварених резултата ученика на крају II класификационог периода и 

мере за побољшање 

2.Анализа постигнутих резултата на такмичењима ученика 

Мај 

1.Искуства наставника са посећених семинара 

2.Анализа огледних - угледних часова 

Јун 

1.Успех ученика на крају наставне године(похвале,награде) 

2.Организација припремне наставе  

3.Осврт на рад Стручног већа током школске године-анализа и извештај о раду 

4.Предлог плана рада Ст.већа за наредну школску годину и предлог руководиоца 

Ст.већа 

 

4.3.7.  Програм и план рада Стручног већа за српски језик и  књижевност, ликовну 

културу и музичку уметност   

 

      

У ЕУШ "Вук Караџић" је у складу са позитивном законском регулативом као и са 

Статутом Економско-угоститељске школе, Правилником о раду стручних већа за 

предмете конституисано стручно веће за српски језик и књижевност, ликовну 

културу и музичку уметност за школску 2021/2022. годину. Њега чине: Николета 

Николић-наставник српског језика и књижевности, Витеза Дабижљевић- наставник 
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српског језика и књижевности, Милица Матић- наставник српског језика и 

књижевности, Станислав Дамњановић-наставник музичке уметности и Јасмина 

Милетић-наставник ликовне уметности. 

 

     Рад стручног већа за српски језик и  књижевност, ликовну културу и 

музичку уметност биће усмерен ка следећим циљевима: 

-образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног укуса и језика; 

-развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима светске 

културне баштине; 

-ширење сазнајних видика и подстицање на критичка мишљења и оригинална 

гледишта; 

-оспособљавање ученика за самостално читање, доживљавање, разумевање,      

тумачење и оцењивање књижевноуметничких дела; 

-подстицање, стварање и даље неговање интересовања, навика и потреба за 

слушањем вредних музичких остварења; 

-развијање код ученика љубави према музичкој и ликовној уметности, у циљу    

развијања њиховог хуманог и естетског развоја и подизања нивоа музичке и 

ликовне уметности; 

-унапређење квалитета наставе као и услова за њено извођење.  

 

Ови циљеви ће се остварити испуњавањем следећих задатака: 

 

1. Планирање и програмирање рада стручног већа: 

- израда годишњег плана и програма; 

- усаглашавање месечних планова наставника; 

- консултације за припрему огледног и угледног часа. 

2. Реализација образовно васпитног рада: 

- реализација редовне наставе; 

- реализација додатне наставе; 

- реализација допунске наставе; 

- реализација огледног и угледног часа; 

- организација рада у оквиру ваннаставних активности (секције: 

новинарска и драмска) и учешћа на такмичењима; 

- организација школских  приредби. 

 

3. Остваривање сарадње са другим стручним већима, стручним сарадницима, 

стручним друштвима, факултетима, институтима, предузећима и 

установама: 

- сарадња са школским психологом; 

- сарадња са библиотекаром;  

- сарадња са матичним факултетима; 

- сарадња са позориштима у Великој Плани и Београду; 

- сарадња са Домом омладине и градском библиотеком „Радоје 

Домановић“. 

4. Стручно усавршавање: 
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- уже стручно усавршавање;  

- иновације у раду (огледни и угледни часови); 

- учешће на ужестручним семинарима (лиценцираним и 

акредитованим одобрењем Завода за унапређење образовања и 

васпитања Републике Србије у каталогу програма стручног 

усавршавања запослених у образовању за школску 2020/2021. 

годину. 

5. Аналитичко-истраживачки рад: 

- анализа и реализација образовно-васпитног рада (редовна настава); 

- резултати учениког учешћа на такмичењима или ангажовању у 

секцијама; 

- праћење евиденције стручних семинара; 

- анализа рада и реализација програма већа; 

- анализа реализације и радапрограма стручног већа; 

- анализа иновација у настави. 

 

           Динамика рада стручног већа 
 

Септембар: 

      1.   Усвајање динамике рада стручног већа 

2. Усаглашавање наставних планова 

3. Усаглашавање критеријума оцењивања 

4. Утврђивање временских израда писмених задатка у свим одељењима  

5. Утврђивање уџбеника и стручне литературе 

Октобар: 

1. Организовање посете ученика Сајму књига у Београду  

2. Планирање посете ученика позоришту у Београду 

3. Проблеми у савладавању градива код ученика 

4. Организовање осталих облика рада (додатна, допунска, секције и остале 

ваннаставне активности) 

5. Планирање посете ученика библиотеци , галерији  , књижевној вечери 

поводом Месеца књиге 

Новембар: 

1. Планирање и договор око реализације огледних или угледних часова 

2. Анализа успеха ученика у току првог тромесечја 

3. Осмишљавање и припрема приредбе поводом прославе школске славе 

 Светог Саве  

Децембар:   

1. Припрема ученика за такмичења 

2. Израда паноа поводом   обележавањеа Недење лепог понашања 

3. Припрема и реализација посете позоришту и уметничкој галерији 

4. Извештаји рада додатних, допунских и секција (новинарска, рецитаторска, 

драмска, хор) 

6. Планирање посете ученика позоришту  , музеју и другим  институцијама 
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Јануар: 

1. Анализа постигнутог успеха 

2. Договор око Књижевне олимпијаде 

3. Дискусија о текућим проблемима 

4. Анализа протекле приредбе 

Фебруар: 

1. Извештај и анализа наставника о посећеним семинарима 

2. Анализа реализације наставе и ваннаставних активности  на крају првог 

полугодишта 

Март: 

1. Организација школске приредбе поводом Дана школе и подела активности 

2. Решавање новонасталих проблема 

3. Осмишљавање приредбе поводом 8.марта 

7. Планирање посете ученика позоришту  , музеју и другим  институцијама 

4.  

Април: 

1. Подношење извештаја о току припрема приредбе за Дана школе 

2. Планирање гостовања драмских секција из других школа код нас 

3Планирање посете ученика позоришту  , музеју и другим  институцијама 

Мај: 

      1.   Анализа  приредбе поводом Дана школе 

2. Анализа рада допунских и  додатних ваннаставних активности 

3. Подношење извештаја о посетi позоришту и уметничкој галерији 

4. Договор и припремање матурског испита из српског језика 

 Јун:  

1. Подношење извештаја о раду секција, додатних и допунских часова 

2. Дискусија о реализацији наставе на крају другог полугодишта 

  Јул: 

1. Предлог за поделу часова у наредној  школскoј години 

2. Предлози за реализацију новог плана рада стручног већа 

3. Разговор о побољшању наставе и услова за њено извођење у новој 

школској години. 
 

 

            
4.3.8.Годишњи план рада стручног већа за економску групу предмета и предмете из 

области туризма 

 

Рад стручног већа за економску групу предмета биће усмерен ка следећим 

ЦИЉЕВИМА: 

1. Увођење програмских новина које се односе на: 

- развој и примену предметних и модуларних програма стручног образовања 

који су засновани на стандардима занимања и потребама тржишта рада; 
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- развој образовних програма који задовољавају развојне потребе и жеље 

ученика по изабраним профилима  ( финансијски администратор, 

туристичко-хотелијерски техничар, техничар обезбеђења, конобар, кувар, 

посластичар); 

- заснивање програма образовања, наставе и учења на прецизно дефинисаним 

циљевима и исходима који омогућавају индивидуални приступ учењу и који 

уважавају развојне потенцијале и могућности ученика; 

- успостављање вишег нивоа корелације наставних садржаја , како би се 

подржало успешно стицање стручних знања и вештина.    

 

2. Увођење организационих новина: 

- прилагођавање организације наставе и услова рада у школи модуларној 

програмској структури и остваривање исхода образовања; 

- развој модела социјалног партнерства путем програмског и организационог 

повезивања средњих стручних школа са компанијама, тржиштем рада и 

локалном заједницом; 

- унапређење квалитета наставе кроз различите организазионе облике  ( 

теоријска настава, вежбе, практична настава, практична настава у блоки, 

професионална пракса, он-лајн настава); 

- развој критеријума и стандарда евалуације и оцењивања заснованих на 

пројектованим исходима образовања; 

- унапређење стручних и педагошких компетенција наставника; 

- модернизовање школске инфраструктуре и унапређење услова за учење, 

опремање нових кабинета информатичком опремом. 

3. Примена метода и техника активног учења у настави. 

4. Остваривање заједничког рада наставника и ученика у свим предметима, 

израда проје. 

5. Сарадња свих чланова стручних тимова и стручних органа у школи, увођење 

пројектне наставе. 

6. Примена јединственог критеријума оцењивања. 

7. Коришћење информационе технологије и иновативних ИКТ алата у настави.            

Стручно веће за економску групу премета ће ове циљеве постићи реализацијом 

следећих задатака:     

1.Планирање рада већа:- израда годишњег плана, и програма;  
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- подела теоријских часова , часова вежби и часова блок наставе; 

- израда годишњих и месечних планова рада наставника;     

- израда планова за ученике који наставу прате по ИОП-у; 

- планирање и организација огледних часова,  угледних часова, часова 

корелације и презентација изборних предмета; 

- планирање и организација посете Аеродрому, Народној банци, хотелима 

високе категрије, локалним туристичким дестинацијама, посета сродној школи, 

посете високим школама, факултетима, посета великим трговинским 

предузећима,посета Сајму туризма, Сајму књига, Сајму виртуелних предузећа,  

посета атрактивним туристичким дестинацијама у земљи . Поред наведених 

организоваће се и друге посете предвиђене Планом наставе ван седишта школе; 

2. Организазионо техничка питања: 

- организација извођења часова практичне наставе, блок наставе, 

професионалне праксе  по  туристичким агенцијама, туристичким  објектима, 

хотелима ресторанима за ученике профила Туристичко- хотелијерски техничар; 

- организација извођења часова практичне наставе у блоку за профил 

Туристичко- хотелијерски техничар у Шпанији у хотелу НХ Малага у Малаги 

путем програма Еразмус плус; 

-организација блок наставе за финансијске администраторе  у складу са 

потребама и траженим исходима виртуелног предузећа; 

- организација блок наставе за ученике образовног профила Техничар 

обезбеђења 

- организација он- лајн наставе економске групе предметау случају пандемије 

- организација и презентација изборних предмета из економске групе за нове 

образовне профиле;  

-организација Републичког такмичења из предмета Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

3.Реализација образовно – васпитног рада: 

- реализација редовне наставе; 

- реализација ваннаставних активности (секције, додатна,  допунска и 

припремна настава), 

- реализација огледних часова, угледних, часова корелације; 

- реализација и организација школских такмичења и учешће на Републичким 

такмичењима уколико се ученици квалификују; 
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4. Остваривање сарадње са другим стручним органима, већима и стручним 

сарадницима, заједницом економских школаи социјалним партнерима: 

- сарадња и учешће у раду заједнице економских школа; 

- сарадња са школским психологом и Саветом родитеља; 

- сарадња са социјалним партерима ради реализације часова практичне наставе 

у блоку.  

5. Стручном  усавршавање: 

-учешће на семинарима, учешће у раду стручних органа школе, представљање 

практикума који се користе као помоћно средство у настави; 

6. Анализа рада: 

- анализа реализације наставе и постигнутих резултата ученика ( такмичења).   

-Разно
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                                     ВРЕМЕНСКА  ДИНАМИКА   

Септембар -Израда годишњих планова и програма 

-Израда месечних планова 

-Непосредно планирање васпитно – образовног рада 

-Усаглашавање термина израде писмених задатака и контролних 

вежби са другим Стручним већима,   

-Анализа припремљености наставника и техничке опремљености 

школе за почетак школске године 

-Израда предлога стручног усавршавања на основу Каталога 

Министарства просвете 

- Корелација предмета у оквиру актива и планирање огледних часова 

- обележавање Светског Дана туризма 

-Консултације у вези израде индивидуалних планова за ученике који 

раде по ИОП-у 

- Разно 

Октобар -Сарадња у изради месечних планова 

-Планирање и организовање блок наставе и практичне наставе, као и 

сарадња са предузећима 

-Планирана реализација практичне наставе у блоку у Шпанији у 

хотелу НХ Малага 

- Корелација предмета у оквиру актива 

-Презентација практикума као помоћног средство у реализацији 

наставе 

-Планирање и организовање секција, додатне и допунске наставе 

-Посета Сајму књига у Београду у вависности од ситуације са 

пандемијом 

- Обележавање Дана штедње 

- Праћење рада ученика по ИОП-у 

- Реализација блок наставе 

- Разно 
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Новембар -Сарадња у изради месечних планова 

-Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

-Анализа рада ученика по ИОП-у 

-Обележавање Дана рачуновођа 

-Усаглашавање критеријума оцењивања 

-Реализација блок наставе 

- Разно 

Децембар -Сарадња у изради месечних планова 

-Сарадња са школским психологом по питању реализације васпитно 

– образовних циљева  

-Анализа рада ученика по ИОП-у 

- обележавање Дана ,, Рођење динара`` 

- Реализација блок наставе 

Јануар-

фебрур 

-Сарадња у изради месечних планова 

-Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

- Анализа успешности у реализацији индивидуалних планова за 

ученике који раде по ИОП-у 

-Анализа рада чланова Већа на крају првог полугодишта 

--Припрема ученика за такмичењa 

- Посета Сајму туризма у Београду 

-Обележавање Дана туристичких водича 

-Посета хотелу високе категорије 

- Разно 

Март -Сарадња у изради месечних планова 

- Припрема ученика за матурски и завршни испит 

-Организација школских такмичења  

- Праћење рада ученика који раде по ИОП-у 
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- Реализација блок наставе 

- Разно 

Април -Сарадња у изради месечних планова 

-Републичка такмичења ученика 

-Организација Републичког такмичења из предмета Агенцијско и 

хотелијерско пословање 

-Консултације са ученицима завршних разреда у вези са 

спровођењем матурско – завршних испита 

-Посета родитељским састанцима завршних разреда 

-Анализа успеха на крају другог класификационог периода  

- Анализа успешности у реализацији индивидуалних планова за 

ученике који раде 

 по ИОП-у 

- Реализација блок наставе 

- Разно 

Мај -Сарадња у изради месечних планова 

-Стручна усавршавања наставника ( анализа) 

-Припрема ученика за полагање матурско-завршног испита 

-Посета локалним и другим атрактивним туристичким 

дестинацијамa 

- Презентација изборних премета ученицима огледних одељења  

-Праћење рада ученика који раде по ИОП-у 

-Реализација блок наставе 

- Разно 

Јун -Сарадња у изради месечних планова 

-Реализација матурских и завршних испита 

-Анализа успеха ученика на крају школске године 

- Анализа успешности у реализацији индивидуалних планова за 

ученике који раде по ИОП-у 
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-Планирање припремне наставе 

- Реализација блок наставе 

- Разно 

Август -Подела предмета на чланове Већа 

-Анализа рада већа у протеклој години 

-Предлог и избор члана за Председника стручног већа за следећу 

школску годину 

- Разно 

 

     Напомена: Могућа су одступања због угрожености безбедности и здравља деце. 

    4.4. План рада ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА    
 

     Педагошки колегијум чине сви председници стручних већа и стручних актива. 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор установе.  

     Педагошки колегијум разматра питања и ставове у вези са пословима директора, у 

складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Тако ће се Педагошки 

колегијум бавити следећим питањима: 

- квалитет и унапређивање образовно-васпитног рада 

- остваривање Развојног плана установе 

- предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника 

- планирање стручног усавршавања наставника 

 

Наведене активности колегијум ће реализовати кроз сарадњу унутар стручних већа 

и актива и са стручним сарадником. 

План и програм рада Педагошког колегијума заснован је на Закону о основама 

система образовања и васпитања и усклађен је са Планом рада Наставничког већа. 

 

Табела 1: Динамика рада Педагошког колегијума 

Месец Садржај рада 

Септембар 1. Конституисање чланова ПК 

2. План рада ПК 

3. План стручног усавршавања 

4. Организација рада стручних органа школе 

5. Текућа питања 

Октобар 1.Рад стручних већа и актива 

2.Проблеми кабинетске наставе 

3.Припреме око плана уписа за школску 2020/21.год. 

4.Текућа питања 

Новембар 1. Координација рада нових кадрова и менторски рад 

2. Реализација Развојног плана установе 

3. Припрема седница НВ 

4. Анализа васпитно-образовног рада у првом тромесечју 
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5. Предлог мера за побољшање рада 

6. Текућа питања 

 

децембар 1. Разматрање проблема оцењивања ученика и иновативни 

приступ 

2. Коначни план уписа за наредну школску годину 

3. Извештај и анализа рада стручних већа 

4. Планирање активности за месец јануар 

5. Организација седнице НВ поводом завршетка првог 

полугодишта 

6. Планирање припреме прославе Светог Саве 

Јануар 1. Преглед и комплетирање педагошке документације 

2. извештај већа о посећеним стручним семинарима 

3. Доношење мера побољшања успеха и дисциплине ученика 

4. Текуће питања 

Фебруар 1. Финансијско сагледавање рада школе 

2. Допуњавање школских учила 

3. Такмичења ученика 

4. Текућа питања 

март 

 

1. Рад тима за маркетинг уписа ученика 

2. Планирање седнице НВ 

3. Анализа огледних часова 

4. Текућа питања 

Април 1. Планирање прославе Дана школе 

2.Рад тима за маркетинг 

3.Извештај о такмичењима ученика 

4.Текућа питања 

Мај 1.План рада за мај и јун 

2.Прослава Дана школе 

3.Припреме у вези матурске вечери 

4.Текућа питања 

јун/јул 1.Припремање свих седница 

2.Одређивање комисија за упис ученика у први разред 

3.Извештај и анализа рада стручних већа 

4.Предлог поделе часова на нивоу стручних већа 

5.Преглед уписа ученика 

6.Текућа питања 

Август 1. Припремање за наредну школску годину-кадровска, 

материјално-техничка и организациона припрема 

2. Организација и реализација поправних испита 

3. Текућа питања 

 

 

Седнице ће по потреби бити одржаване преко платформе вибер у зависности од 

епидемиолошке ситуације. 
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4.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

 

      Задатак овог стручног тима је да прати остваривање школског програма, да се стара о 

остваривању општих и специфичних циљева и задатака образовања и васпитања. 

      Стручни тим за развој школског програма чине представници наставника и стручних 

сарадника, које именује Наставничко веће.  

      Стручни тим за свој рад одговара Школском одбору. Задатак стручног тима је да 

изради школски програм на основу наставних планова и програма образовних профила у 

овој Школи.  

     Школски програм садржи: Циљеве школског програма, назив, врсту и трајање свих 

програма образовања и васпитања које школа остварује и језик на коме се остварује 

програм; обавезне и изборне предмете и модуле, по циклусима, односно образовним 

профилима и разредима; начин остваривања принципа и циљева образовања и стандарда 

постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, 

програма других облика стручног образовања и врсте активности у образовно-васпитном 

раду; факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима 

се остварују и друга питања од значаја за школски програм. 

 

 

 

 

Стручни актив чине: 

 

1. Радован Јоцић, наставник правне групе предмета, руководилац 

2. Сања Павловић, школски психолог  

3. Александра Илић, директор школе 

4. Mилица Матић, наставник српског језика и књижевности 

5. Александра Шиљић, наставник економске групе предмета 

6. Милан Ђукић, наставник физичког васпитања 

7. Весна Коларевић, наставник економске групе предмета 

8. Горан Станисављевић, наставник услуживања 

 

 

 Динамика рада актива: 

 

 

Активност Време реализације Носиоци 

активности 

- Праћење измена и допуна наставних 

планова и програма за образовне 

профиле закоје се остварује школски 

програми. 

Током целе школске 

године 

Чланови Стручног 

актива 

 

- Сарадња са другим стручним органима Током школске 

године 

Чланови  

- Разматрање актуелних питања Током школске 

године 

Чланови  

- Информисање наставника, стручних 

сарадника и ученика о изменама и 

Током школске 

године, према 

Чланови  
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допунама наставних планова и 

програма. 

потреби 

- Систематизација наставних планова и 

програма који су саставни део 

Школског програма. 

Јануар Чланови  

- Разматрање евентуалних предлога за  

корекције и побољшање Школског 

програма. 

Март Чланови  

- Утврђивање предлога за измену и 

допуну Школског програма. 

Април Чланови  

- Упућивање евентуалног предлога за 

измену и допуну Школског програма. 

Мај Чланови  

- Анализа рада Стручног актива 

- Сачињавање извештаја о раду и плана 

за наредну школску годину. 

Јул – август - Чланови  

- Председник актива 
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4.6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Стручни актив чине: 

 

1. Александар Милорадовић, руководилац, наставник математике 

2. Биљана Биочанин, наставник правне групе предмета 

3. Николета Николић, наставница Српског језика и књижевности  

4. Сања Павловић, школски психолог 

5. Бранко Тодоровић, наставник верске наставе 

6. Светлана Ковачевић, наставница Економске групе предмета 

7. Марко Миловановић, наставник Рачунарства и информатике 

8. Млађан Станковић, наставник куварства 

9. Сања Столић, наставница здравствене културе 

10. Јулијана Спахић, родитељ 2/5 

11. Александра Пантић, 3/5 

 

 

 

 

ВРЕМЕ 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

 

Септембар 

 

1. Конституисање Актива 

2. Усвајање плана рада Актива 

3. Доношење Акционог плана за школску 

2020/2021.годину 

4. Избор кључних области квалитета које ће се 

вредновати у току текуће школске године 

5. Разно  

 

Новембар  

 

 

 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Анализа реализације Акционог плана након првог 

класификационог периода 

3. Договор у вези израде новог Развојног плана 

4. Разно 

 

 

Јануар  

 

 

1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Анализа реализације Акционог плана на крају првог 

полугодишта и састављање извештаја о реализацији 

3. Анализа нацрта новог Развојног плана 

4. Разно 

 

 

Април  1. Усвајање записника са претходног састанка 

2. Анализа реализације Акционог плана након трећег 

класификационог периода, отклањање недостатака, 

уколико их има 

3. Сарадња са Тимом за самовредновање и Тимом за 

подршку  

Ученицим 
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4. Нови Развојни план-предлог 

5. Разно  

 

Август  1. Увајање записника са претходног састанка 

2. Анализа реализације Акционог плана на крају 

школске године 

3. Сачињавање извештаја о реализацији Акционог 

плана 

4. Сачињавање извештаја о реализацији плана рада 

Актива 

5. Разно  

 

 

 
 

 

 

4.7.СТРУЧНИ ТИМОВИ ШКОЛЕ 

 

       

Ред. 

број 

Назив тима Чланови тима: 

 Тим за појачан васпитни рад 1. Лидија Стојковић-руководилац 

2. Сања Павловић 

3. Лазар Иванов 

4. Сања Стојиловић 

5. Александар Милорадовић 

6. Горица Лакић 

7. Одељењске старешине  

 Тим за заштиту од дискириминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

ученика 

1. Милица Матић – руководилац 

2. Сања Павловић 

3. Радован Јоцић 

4. Весна Миливојевић 

5. Игор Сих 

6. Ученик Тања Петровић, 3/1 

7. Родитељ Јасмина Тодоровић (4/2) 

 Тим за безбедност ученика 1. Милан Ђукић-руководилац 

2. Славица Филиповић - Лазић 

3. Денчић Далибор 

4. Томица Лукић 

5. Бранко Тодоровић 

6. Бобан Обрадовић 

7. Игор Сих 

8. Вук Русалић, ученик 4/3 

 

 

 

 Тим за маркетинг 1. Илић Марија– руководилац 

2. Александра Илић 
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3. Дејан Арсић 

4. Мима Златковић 

5. Јелена Михајловић 

6. Александар Милорадовић 

7. Милица Матић 

8. Светлана Марковић(замена Драгана 

Љубисављевић) 

9. Горица Лакић 

10. Лазар Иванов 

11. Горан Станисављевић 

12. Марко Миловановић 

13. Никола Ракић, ученик 1/1 

14. Јована Велић, ученица 2/3 

15. Мирјана Донић, родитељ из  

 

 Стручни тим за инклузивно образовање 1. Сања Павловић – руководилац 

2. Стојковић Лидија 

3. Оливера Стошић 

4. Горан Станисављевић 

5. Биљана Биочанин 

6. Мирјана Рашковић 

7. Млађан Станковић 

 Тим за самовредновање 1. Данијел Станишић– руководилац 

2. Илић Александра 

3. Сања Павловић 

4. Коларевић Весна 

5. Александар Милорадовић 

6. Мира Ивковић 

7. Светлана Ковачевић 

8. Бранко Тодоровић 

9. Славица Филиповић Лазић 

10. Наташа Стојановић, родитељ 3/1 

 Тим за каријерно вођење 1. Оливера Стошић – руководилац 

2. Александра Илић 

3. Славица Филиповић Лазић 

4. Сања Павловић 

5. Марко Миловановић 

6. Сања Петковић 

7. Далибор Денчић 

 Тим за кризне интервенције 1. Александра Илић – руководилац 

2. Сања Павловић 

3. Лидија Стојковић 

 Тим за организовање школских 

такмичења, манифестација, приредби и 

свечаности 

1. Александра Илић – руководилац 

2. Николета Николић 

3. Витеза Дабижљевић 

4. Милица Матић 

5. Далибор Денчић 

6. Горан Станисављевић 

7. Славица Филиповић Лазић 

8. Марија Илић 
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 Тим за пројекте 1. Сања Петковић - руководилац 

2. Александра Илић 

3. Николета Николић 

4. Сања Павлвоић 

5. Александра Шиљић 

6. Марија Илић 

7. Оливера Стошић 

 

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

1. Александра Илић-руководилац 

2. Сања Павловић 

3. Биља Биочанин 

4. Радован Јоцић 

5. Светлана Ковачевић 

6. Дејан Петровић 

7. Јелена Михајловић 

8. Витеза Дабижљевић 

9. Милица Нешић 

10. Славица Филиповић Лазић 

11. Далибор Денчић 

12. МилицаЂорђевић,ученица 2/2 

13. Јулијана Спахић, родитељ (2/5) 

 

 Тим за међупредметне компетенције и 

предузетништво 

1. Ивана Миловановић(замена Биљана 

Божанић), руководилац 

2. Милица Матић 

3. Сања Петковић 

4. Жаклина Петровић 

5. Снежана Шкорић 

6. Суза Јовчић Дамјановић 

 Тим за професионални развој 1. Марија Миланов, руководилац 

2. Александра Илић 

3. Срђан Симоновић 

4. СањаПавловић 

5. Милица Нешић 
 Тим за подршку наставницима у 

коришћењу есдневника 
1.Дејан Петровић, руководилац 

2. Марко Миловановић 

3.Драган Костић 

4.Иван Станисављевић 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

1.Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима 

детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом 

акције за децу наша земља се обавезала да предузме мере за спречавање насиља у 

породици, институцијама и широј друштвеној средини и обезбеди заштиту детета. 

Ради реализације овог циља израђен је Посебни протокол за заштиту деце и 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

установама.  

 

 Посебни протокол разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или 

дешавања насиља, злостављања и занемаривања али пружа и оквир за превентивне 

активности ради унапређења стандарда за заштиту ученика.  

 На основу Посебног протокола, Тим за заштиту ученика од  

дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања и Правилника о поступању 

установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашањаи вређања 

угледа,части или достојанства личности(бр.65/2018 од 24 .августа 2018.год.), 

дефинисао је Програм заштите ученика од насиља. 

 

-Категорије посепно угрожене деце су: деца смештена у установе, деца ометена 

у развоју, деца жртве рата, избеглице и расељена деца и деца припдници 

мањинских група. 

-Број запостављене и занемарене деце евидентиране у центрима за социјални 

рад нагло расте. 

-Недовољна је видљивост злостављене и занемарене деце у систему брига о 

деци, а сарадња уптоцесу заштите деце недовољна и некоординисана. 

-Информисаност окружења о облицима и учесталости свих облика 

занемаривања, злостављања и насиља је недовољна. 

-Технолошки развој и развој интернет комуникације произвео је још један вид 

злостављања, занемаривања и насиља над децом. 

 

 

 Програм заштите ученика од насиља (превентивне и интервентне 

активности) је сачињен на основу анализе стања и увида у присутност насиља у 

својој средини. Тим је сачинио следећи програм. 

 

 Циљеви програма: 

 

Општи циљ програма: за заштиту ученика од дискриминације насиља, 

злостављања и занемаривања, вређања угледа,части или достојанства је засшита и 

унапређење квалитета живота деце. 

 

 

 

 



96 
 

Специфични циљеви: 

 

 У превенцији: 

 

 • Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

• Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и    

рад школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања 

• Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља 

• Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за 

заштиту од насиља 

• Унапређивање компетенција наставног и ванаставног особља, деце, ученика, 

родитеља и локалне заједнице за уочаваље и решавање проблема насеља 

злостављања и занемаривања. 

 

у интервенцији:  

 

• Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља 

• Успостављање система ефикасне заштите 

• Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља 

• Саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља  

 

Задаци: 

 

У превенцији: 

 

• Упознавање са правном регулативом, Општим и Посебним протоколом ; 

• Израда Програма за заштиту ученика од насиља  

• Дефинисање улога и одговорности у примени процедури поступака 

• Дефинисање правила понашања и последица кршења правила  

• сензитизација колектива школе и ученика о проблему вршњачког              

насиља 

• едукација о проблемима насиља 

• уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у 

школи 

• тимски рад на смањењу количине насиља у школи 

• комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, СУП, 

Здравствени центар, психолог и др.) 

Превентивне активности установа креира у складу са анализом стања и увидом 

у присутност насиља у својој средини, а на основу: 

• Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља 

• Заступљености различитих врста насиља 

• Броја повреда 

• Сигурности објекта, дворишта 

За анализу стања важни су: 

• Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања 
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• Број и ефекти реализованих акција које промовишу сарадњу 

• Степен и кавлитет укључености родитеља у рад установе 

• Доношење правила понашања и њихова доследна примена 

• Активно учешће деце у планирању и реализацији превентивних активности 

      • Сарадња са родитељима 

• Активирање школског и рекреативног спорта 

• Разноврсна понуда слободних активности 

 

у интервенцији: 

 

Да би интервенција у заштити деце-ученика била планирана и реализована на 

најбољи начин, неопходно је узети у обзир следеће критеријуме: 

 

• правовремено реаговање  

• континуирано евидентирање свлучајева насиља; 

• рад са децом која врше насиље  

• подршка деци која трпе насиље 

• саветодавни рад са родитељима  

• Да ли се насиље дешава или постоји сумња 

• Где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње 

• Ко су актери насиља,злостављања и занемаривања 

• Облик и интезитет насиља,злостављања и занемаривања 

На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета 

и одређују поступци и процедуре . 

У складу са проценом нивоа ризика доноси се одлука о начину реаговања: 

• Случај се решава у установи 

• Случај решава установа у сарадњи са другим установама 

• Случај се прослеђује надлежним установама 

 

 

 

ЗАДАЦИ ТИМА СУ ДА: 

 

• Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од  дискриминације 

насиља, злостављања и занемаривања 

• Информишу и пруже основну обуку за све запослене у школи о 

превенцији, препознавању и реаговању на насиље. 

• Координирају израду и реализацију Програма заштите ученика 

(превентивне активности) 

• Организују упознавање родитеља и ученика са Програмом о заштити 

ученика 

• Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за 

безбедност ученика 

• Појачати сарадњу са Тимом за инклузивно образовање и Тимом за 

појачан васпитни рад 

• Прате и процењују ефекте предузетих мера 
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• Сарађују са релевантним установама. 

• Организују евидентирање појава насиља 

• Прикупљају документацију 

• Извештавају стручна тела и органе управљања. 

ПОТРЕБНЕ ВЕШТИНЕ: 

o Квалитетна комуникација 

o Умеће родитељства 

o Вештине  успешог наставника i oдељењског старешине 

o Мадијација 

o Менторски рад 

o Круг  : наставник-дете-родитељ-заједница 

 

КОРАЦИ И ПОСТУПЦИ ПРИ ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И 

ЗАНЕМАРИВАЊУ ДУЖНА ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ. 

1. Откривање 

2. Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе 

3. Хитна акција 

4. Смиривање ситуације 

5. Прикупљање информација 

6. Консултације 

7. Обавештавње стручне службе у школи 

8. Консултовање са службама изван школе – у зависности од 

сложености ситуације. 

 

ИНТЕРВЕНЦИЈА: 

 

у оквиру саме установе неопходно је успоставити унутрашњу заштитну мрежу и да 

се одреди ко, када и н који начин интервенише. уколико постоји сумња о тежим 

облицима насиља, обавезно се укључују друге институције и тада је реч о 

спољашњој заштитној мрежи. 

Непосредни саветодавни рад са децом која трпе и чине насиље обавља педагог 

школе, дефектолог или социјални радник. Педагог наставља индивидуални рад са 

децом на измени понашања. након одређеног времена један број чланова тима се 

мења. 

 

Најчешћи облици насиља условно су сврстани на три нивоа. 

1. Ситуације на првом нивоу, које се дешавају између деце, углавном решава 

наставник, васпитач, одељенски старешина. 

2. На другом нивоу ситуација се решава у сарадњи са Тимом у у оквиру 

унутрашње мреже 

3. На трећем нивоу неопходно је укључивање спољашње мреже. 

За решавање свих облика насиља које чине одрасли над децом неопходно је 

укључивање Тима, директора и/или других институција. 

Након откривања насиља и обављених консултација ТИМ ДОНОСИ ОДУКУ О 

ПРЕДУЗИМАЊУ АКЦИЈА: 



99 
 

• Информисање родитеља/старатеља ученика (позивају се непосредно после 

насиља и у време консултација) 

• Организовање посебних програма оснаживања деце за конструктивно 

поступање у ситуацијама насиља. 

• Укључивање надлешних служби: Здравствена служба, СУП, ЦЗС (уколико 

је потребно). 

 

Напомена: У случајевима у којима је постојала сумња за насиље, прати се 

понашање потенцијалних учесника (одељенки старешина, предметни наставници, 

стручна служба). 

 

Праћење ефеката предузетих мера 

 

Тим за заштиту ученика од насиља у обавези је да у сарадњи са запосленима у 

установи и релевантним установама прати ефекте предузетих мера и активности 

због планирања новог циклуса Програма заштите ученика од 

дискриминације,злостављања , занемаривања,насиља а. 

 

Потребно је пратити: 

• понашање детета које је трпело насиље и детета које је вршило насиње 

• како реагују пасивни посматрачи 

• шта се дешава у групи, одељењу 

• колико родитељи сарађују 

• како функционише Тим и унутрашња заштитна мрежа 

• колико су друге институције укључене и који су ефекти тога 

 

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Евиденцију води: 

1. Одељенски старешина 

2. Тим – уколико се укључи у интеграцију 

3. Стручна служба 

 

У обрасце се уписује шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено насиље, 

последице, исходи предузетих корака, како су укључени родитељи, стручна служба 

итд. 

Разредни старешина, стручна служба у обавези су да воде евиденцију о појавама 

насиља. Одељенске старешине имају дисциплинске свеске у које бележе различита 

запажања о понашању деце, коментаре друге деце, родитеља, колега. Ове белешке 

се периодично анализирају на нивоу Тима, одељенског и наставничког већа и др. 

 

Тим за заштиту деце и ученика од насиља води евиденцију о случајевима насиља 

који захтевају њихово укључивање. 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

ЦИЉ ЗАДАЦИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ДИНАМИКА 

Састанак са 

одељењским 

старешинама 

- 

договор око сарадње у 

школској 2020/2021. 

Одељењске 

старешине 

тим 

Септембар ,јануар 

Упознавање са 

Посебним протоколом 

Упознавање ученика 

првог разреда са појавом 

насиља (врсте, облици) –

информисање, Теме у 

оквиру часова ОС 

Одељенске 

старешине 

Септембар, октобар 

Дефинисање правила 

понашања у школи 

Упознавање ученика са 

Правилником о васпитно-

дисциплинској 

одговорности ученика 

Одељенске 

старешине 

Септембар 

 Повећање свести 

ученика о прихватању 

разлика, о 

заједништву, 

толеранцији, 

негативним 

последицама насилног 

понашања 

Настава грађанског 

васпитања у првом 

разреду 

Наставници 

грађанског 

васпитања 

У току школске 

године 

Недеља лепог понашања Тим . одељенске 

старешине   , 

Ђачки парламент 

Децембар , мај 

 Предавања о   болестима 

зависности  

 Ђачки парламент, 

Школски психолог, 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

У току школске 

године 

Израда паноа Одељенске 

старешине 

 септембар 

Предаваљња о ненасилној 

комуникацији  

 Одељенске 

старешине  

 У току школске 

године 

Предавања о  бон-тон –у  Одељенске 

старешине 

У току школске 

године ,  ( на часовима 

одељенског старешине 

-  једном месечно) 

Радионице на тему насиља 

у одељењима првог 

разреда 

Школски психолог У току школске 

године 

Предавања о 

електронском насиљу 

Школски психолог, 

одељенске 

старешине 

Школска година 
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

  
ЦИЉ ЗАДАЦИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ДИНАМИКА 

Усвајање 

програма 

заштите 

ученика од 

насиља 

Упознавање НВ са програмом, временском 

динамиком, активностима и задацима 

Тим Септембар 

2021. 

Дефинисање 

улога и 

одговорности у 

примени 

процедура и 

Улоге и одговорности према нивоима 

насиља: 

I ниво- 

Одељенски старешина+родитељ 

II ниво- 

Тим, НВ Школска 

2021/2022. 

Хуманитарне акције Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

тим за 

самовредновање 

Ђачки парламент 

Школска година 

Посете позоришним и 

биоскопским представама 

Наставници 

српског језика 

Школска година  

Страна на школском сајту 

посвећена темама везаним 

за насиље 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Школска година 

Обелезаваље   

међународног дана   

против насиља над 

женама  

 Трибина   Ђачки парламент, 

Школски психолог, 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

 децембар 

    

Обележавање Дана 

толеранције 

 

 

 

Трибина, Израда паноа, 

изложба радова 

Ђачки парламент, 

Школски психолог, 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Новембар  

Школска спортска 

такмичења посвећена 

безбедном и сигурном 

школском окружењу 

Турнир ФЕР-ПЛЕЈ физичког 

васпитања 

Мај 

Спортом против насиља 

Одељенска такмичења у 

малом фудбалу 

Наставници 

физичког 

васпитања 

У току школске 

године 

Повећање 

информисаности о 

активностима борбе 

против насиља 

Оглашавање у школским 

новинама, на сајту школе, 

упознавање стручних 

органа школе са 

активностима 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

У току школске 

године 

Истраживање; анализа 

стања - учесталост и 

врсте насиља 

Анализа и евалуација Координатор Тима Мај 
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поступака Од.стар.+родитељ+психолог+тим+директор 

III ниво 

Директор+тим+родитељ+надлежне 

организације 

Поступање по корацима-редослед 

поступања у случају насиља: 

1. 1.Проверавање сумње, откривање 

насиља (прикупљање информација) 

2.Заустављање насиља –сви, најближи 

запослени, дежурни наставник 

3.Обавештавање родитеља 

4.Консултације у установи (од. сатрешина, 

дежурни наставник, психолог, тим, 

директор, уч.парламент) 

5.Мере и активности (план заштите) 

6.Праћење ефеката предузетих мера 

 

 

 

 

Годишњи план тима има за циљ:   

 

 

-сузбијање конфликтних ситуација у односу на прошлу школску годину 

-практично учење и примену стечених знања путем реализације циклуса по пет 

радионица у сваком полугодишту са групом ученика који су изазивали конфликте 

из различитих одељења и спроводили одређене радионице на одељењским 

заједницама својих одељења у договору са одељенским старешинама 

 

Спречавање насиља кроз:       

            -отворено суочавање 

 -истраживање и праћење њених обима и размера 

 -рано препознавање и откривање било ког нивоа насиља 

 -широко друштвено ангажовање на сузбијању било ког нивоа насиља 

Веома је битно да кроз радионице кажемо НЕ насиљу и на тај начин да ученици : 

-вреднују себе и друге 

-да се наоружају знањем и умећем,одговорношћу,флексибилношћу,толеранцијом 

-да верују себи и другима 

-бити отворен-не стиде ти се,не гајити предрасуде и тајне 

-комуницирати,не изоловати се 

-не насртати на друге али и не дати на себе (асертивност) уз друге комуникативне 

алтернативе 

-неговати своја права и одговорност и поштовати права и одговорности других 

-давати себи и другима –не отимати 

-решавати проблеме-не нагомилавати их 

Радионице које ће се одржавати у 2 циклуса по 5 радионице су: 

-прича о ненасиљу 

-лични идентитет 

-стереотипи,предрасуде,нетолеранција 
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-дефиниција насиља и како се тумачи 

-животни примери ученика везано за насиље и како су решени 

2 циклус:-ненасилна комуникација 

-конфликти 

-насиље у школи 

-откривање заједничког групног идентитет 

 

Такође, педагог школе ће држати бар по једну радионицу у одељењима првог 

разреда на тему насиља. 

 

Радионице ће водити педагог школе и координатор тима. 
 

 

 

2. Тим за безбедност 

   

      

 

Руководилац Тима 

Милан Ђукић 

Чланови тима 

1.Славица Филиповић Лазић 4. Игор Сих 

2. Денчић Далибор 5.Бранко Тодоровић 

3. Томица Лукић 6. Бобан Обрадовић 

 

 

   

            У складу са Правилником о мерама, начину и поступању заштите и безбедности 

ученика ЕУШ “Вук Караџић“ Велика Плана прецизирана је улога свих актера укључених у 

васпитно-образовни рад школе. Правилником су уређене мере, начин и поступак заштите и 

безбедности ученика Школе и то:              . 

-у време одравања наставе и ваннаставних активности, 

-у време одржавања екскурзије, излете и сличних активности које организује школа, 

-у време различитих свечаности, спортских такмичења итд.  

На седници Тима одржаној 25.08.2021. конституисан је Тим за безбедност  и 

предложен је руководилац  Тима, Чланови  тима у овој 2021./2022. шк. години су: 

Ђукић Милан (руководилац Тима), Славица Филиповић-Лазић, Лукић Томица, Денчић 

Далибор, Бобан Обрадовић, Бранко Тодоровић и Игор Сих. Тим је изградио  Програм и 

акциони план рада са временском динамиком за школску 2021/2022. годину и он чини 

саставни део Годишњег програма рада школе. 

 У  контексту актуелне епидемиолошке ситуације на почетку школске године везане 

за пандемију вируса ковид-19, поред редовних –планраних активности,  акценат у раду 

Тима биће на информисању свих запослених и ученика о предузимању превентивних, 
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хигијенских и других мера и препорука надлежног Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја  у контексту актуелне епидемиолошке ситуације.  

 

 

 

Временска динамика и акциони план рада рада тима за безбедност 

                    САДРЖАЈ 

 

         ДИНАМИКА     НОСИОЦИ  

Упознавање ученика и родитеља 

ученика са правилима понашања у 

Школи и Правилником  о обавезама и 

одговорноси ученика ; последицама 

кршења правила. 

Упознавање са превентивним и другим 

епидемиолошким  мерама. 

Почетак школске године и 

 континуирано у току школске 

године 

  

Директор школе 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

 

 

 

Организација дежурства дежурних 

наставника и помоћно-техничког 

особља ради осигурања безбедности  са 

акцентом на очување здравља ученика 

у школи као  и свим просторијама где 

се изводи настава, спортској сали , 

отвореним спортским теренима и 

школском дворишту.  ( У контексту 

актуелне епидемиолошке ситуацију и 

прописаним мерама )  

 

 

Током школске године 

  

Директор школе, 

Тим за безбеднос-

надлежни члан 

Дежурни 

наставници 

Помоћно 

техничко особље 

Школски 

полицајац 

 

 

Редовно вођење Књиге дежурства у 

коју се бележе све активности везане за 

нарушавање правила понашања-кућног 

реда Школе  и прописаних 

епидемиолошких мера превенције 

 

      Током школске године 

 Дежурни 

наставници 

 

Сарадља са ОУП-ом Велика Плана и 

школском полицајцем (око регулације 

саобраћаја око школе, дежурства у 

Школи и школском дворишту,  

организације и реализације школског 

кроса, екскурзија, посете сајмовима и 

сл.), провера исправности возила за 

превоз ученика и др. 

 

     Током школске године 

     

  

Директор школе и 

стручна служба 

 

Предавање о безбедности, заштита од 

пожара и заштита на раду  

Полагање тестова у учионицама 

 Договором са агенцијом -у 

току школске године 

 Сви запослени 

Чланови Тима у 

сарадњи са 

агенцијом 

«Сигурност» из 

С.Паланке 

 

 

Сарадња са Савезом за безбедност 

општине Велика Плана,  Центром за 

социјални рад и осталим државним 

органима и 

    

Током школске године 

 Стручна служба и 

директор школе 
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установама.(Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја, Заводом 

за заштиту здравља, и др.) 

Предавање стручњака из других 

институција/ Дом здравља, МУП/ на 

тему безбедности у саобраћају, здравог 

живота 

      

          По потреби 

 Лекари, 

психолози, 

инспектори 

 

Израда и постављање паноа на тему 

толеранције, ненасиља 

Постављање паноа са упутствима и 

мерама хигијене у ванредним 

епидемиолошким околностима 

  

    Током школске године 

 Ученици и 

наставници 

Тим за безбедност 

Одељењске 

старешине 

 

Умрежавање  свих кључних носилаца 

превенције насиља (Савет Родитеља, 

Школски одбор, Ученички парламент) 

    

   Током школске године 

 Сви поменути 

актери 

 

Осигурање ученика, заштита ученика 

од пожара, удара грома као и пружење 

прве помоћи у случају повређивања 

ученика 

Током школске године  Сви поменути 

актери 

 

 

 

Сарадња са Тимом за појачан васпитни 

рад и Тимом за превенцију насиља, 

злостављања и занемаривања 

   Током школске године  Сви поменути 

актери 

 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ: 

Поступање по корацима: 

 Сазнавање о насиљу 

 Прекидање, заустављање насиља 

 Смиривање ситуације 

 Консулатације 

 Предузимање акције 

 Праћење ефеката предузетих мера 

 

 

 

Током школске године када се 

појави проблем 

  

 

Дежурни 

наставници, 

пом.особље, 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације,  

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

Симулирање ситуације пожара и 

предузимање мера (евакуација) 

Током шк.године  Сви ученици и 

запослени, 

чланови Тима за 

безбедност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 3.Тим за самовредновање 

  

  

       Основни циљ овог стручног тима јесте унапређење образовног процеса у ЕУШ „Вук 

Караџић“. Тим вреднује целокупни образовно-васпитни рад школе и услове у којима се 

одвија настава како би се стекао увид о томе каква је школа, шта је то што представља 

њене добре стране, а које су области које треба унапређивати. Самовредновање је 

истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и 

развој. 

     Процес и резултати самовредновања јесу производ рада: свих запослених у школи, 

ученика, родитеља, представника Школског одбора и локалне заједнице, а од значаја су за 

израду Развојног плана школе. Самовредновање се врши у кључним областима избором 

одговарајућих подручја вредновања и применом показатеља. Чланови тима за изабрану 

област проверавају ниво остварености: 

     Ниво 4
1
 представља најпожељнију ситуацију, ситуацију коју школа тежи да достигне 

или да задржи. Доминирају јаке стране, а евентуални ситни недостаци не утичу на 

квалитет рада у школи. Без обзира што је школа достигла овај ниво, очекује се да и даље 

унапређује свој рад. 

     Ниво 3 карактерише више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују 

укупан квалитет рада школе и пожељно их је отклањати. 

     Ниво 2 одражава присутност појединих јаких страна, али преовлађују слабе стране које 

значајно умањују квалитет рада. Овакво стање захтева предузимање одређених акција ради 

отклањања уочених слабости. 

    Ниво 1 означава да изразито преовлађују слабе стране које угрожавају напредовање и 

развој ученика. Неопходна је хитна акција и стручна помоћ за отклањање недостатака. 

     На основу резултата рада Тима прави се акциони план који разматра Развојни тим 

школе, који даје своје предлоге како би се уклонили недостаци и унапредио образовно- 

васпитни рад.  
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План рада Тима за самовредновање за школску 2021/22. годину  
М

ес
ец

 Активности Носиоци 

активности 

Праћење 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

1) Конституисање Тима 

за самовредновање 

2) Усвајање плана рада 

Тима за 

самовредновање 

3) Доношење Акционог 

плана за школску 

2021/21. годину 

4) Избор кључних 

области квалитета 

које ће се вредновати 

у току текуће 

школске године 

5) Разно 

 Школски Тим 

за 

самовреднова

ње 

 Психолог 

 Директор 

 Наставничко 

веће 

 Савет родитеља 

школе 

 Школски одбор 
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О
к
то

б
ар

, 
н

о
в
ем

б
ар

 

1) Усвајање записника 

са претходног 

састанка 

2) Анализа реализације 

Акционог плана 

након првог 

класификационо  

периода 

3) Израда инструмената 

за вредновање 

кључних области 

4) Разно 

 Школски Тим 

за 

самовреднова

ње 

 

 Наставничко 

веће 

 Школски одбор 

Ја
н

у
ар

, 
ф

еб
р
у
ар

 

1) Усвајање записника 

са претходног 

састанка 

2) Анализа резултата 

самовредновања на 

крају првог 

полугодишта 

3) Извештавање Тима 

за самовредновање 

 Школски Тим 

за 

самовреднова

ње 

 Директор 

школе 

 Наставничко 

веће 

 Педагошки 

колегијум 

 Школски одбор 
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М
ар

т,
 а

п
р
и

л
 

1) Усвајање записника 

са претходног 

састанка 

2) Израда инструмената 

за вредновање друге 

изабране  области за 

самовредновање 

3) Разно 

 Школски Тим 

за 

самовреднова

ње 

 Директор 

школе 

 Директор школе 

 Педагошки 

колегијум 

Ју
н

, 
ју

л
 

1) Усвајање записника 

са претходног 

састанка 

2) Анализа реализације 

претходно 

предложених мера 

3) Анализа реализације 

самовредновања 

друге изабране 

области  

4) Разно 

 Школски Тим 

за 

самовреднова

ње 

 Директор 

школе 

 Директор школе 
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А
в
гу

ст
 

1) Усвајање записника 

са претходног 

састанка 

2) Завршна анализа и 

извештавање Тима за 

самовредновање 

3) Израда Плана за 

побољшање 

квалитета рада 

Школе за следећу 

школску годину 

 Школски Тим 

за 

самовреднова

ње 

 Директор 

школе 

 Наставничко 

веће 

 Педагошки 

колегијум 

 Школски одбор 

 Савет родитеља 

 

 

 

Кључн

а 

област 

 

Подручј

е 

квалите

та  

Критеријуми 

квалитета  

Извори 

доказа 

Време Носиоци 

активности 

О
Б

Л
А

С
Т

 К
В

А
Л

И
Т

Е
Т

А
 5

. 
  
Е

 

Т
 О

 С
  

 
5
.1

. 
У

сп
о
ст

а
в

љ
ен

и
 с

у
 д

о
б
р

и
 м

еђ
у
љ

у
д

ск
и

 

о
д

н
о
си

 

У школи постоји 

доследно 

поштовање норми 

којима је 

регулисано 

понашање и 

одговорност свих.  

Увид у 

документаци

ју 

наставника 

(наставне 

припреме, 

педагошка 

свеска, 

презентације

) 

индивидуалн

Током 

школск

е 

године 

Наставници, 

Тим за 

самовреднова

ње, школски 

психолог, 

директор, 

ђачки 

парламент 
За 

дискриминаторско 

понашање у школи 

доследно се 

примењују мере и 
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санкције. и разговори, 

допунска и 

додатна 

настава, 

упитници за 

ученика и 

запослене 

За новопридошле 

ученике и запослене 

у школи примењују 

се разрађени 

поступци 

прилагођавања на 

нову школску 

средину.  

Наставник поступно 

поставља 

питања/задатке/захт

еве различитог 

нивоа сложености. 

У школи се користе 

различите технике 

за превенцију и 

конструктивно 

решавање 

конфликата.  

5
.2

. 
Р

ез
у
л

т
а
т
и

 у
ч

ен
и

к
а
 и

 

н
а
ст

а
в

н
и

к
а
 с

е 
п

о
д

р
ж

а
в

а
ју

 и
 

п
р

о
м

о
в

и
ш

у
. 

Успех сваког 

појединца, групе 

или одељења 

прихвата се и 

промовише као 

лични успех и успех 

школе.  

Различити 

наставни 

материјали, 

тестови 

различите 

тежине, 

педагошка 

свеска, 

посебни 

Током 

школск

е 

године 

Наставници, 

директор, 

психолог, 

ученици 

У школи се 

примењује интерни 

систем награђивања 
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ученика и 

запослених за 

постигнуте 

резултате.  

планови 

рада за 

ученике по 

ИОП-у 

У школи се 

организују 

различите 

активности за 

ученике у којима 

свако има прилику 

да постигне 

резултат/успех.  

Ученици са 

сметњама у развоју 

и инвалидитетом 

учествују у 

различитим 

активностима 

установе.  

5
.3

. 
 У

 ш
к

о
л

и
 ф

у
н

к
ц

и
о
н

и
ш

е 
си

ст
ем

 

за
ш

т
и

т
е 

о
д

 н
а
си

љ
а
. 

У школи је видљиво 

и јасно изражен 

негативан став 

према насиљу. 

Увид у 

електронски 

дневник, у 

разну 

документаци

ју школе,  

извештаји 

одељењских 

старешина, 

психолога, 

извештаји са 

Током 

школск

е 

године 

Наставници, 

директор, 

психолог, 

ученици, 

родитељи У школи 

функционише 

мрежа за решавање 

проблема насиља у 

складу са 

Протоколом о 

заштити 

деце/ученика од 
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насиља, 

злостављања и 

занемаривања у 

образовно-

васпитним 

установама. 

разних 

такмичења 

Школа организује 

активности за 

запослене у школи, 

ученике и родитеље, 

које су директно 

усмерене на 

превенцију насиља.  

Школа организује 

посебне активности 

подршке и васпитни 

рад са ученицима који 

су укључени у насиље 

(који испољавају 

насилничко 

понашање, трпе га 

или су сведоци). 
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Кључна 

област 

 

Подручје 

квалитета 

 

Критеријуми квалитета 

 

Извори доказа 

 

Време 

 

Носиоци 

активности 
О

Б
Л

А
С

Т
 К

В
А

Л
И

Т
Е

Т
А

 5
. 

  
Е

 Т
 О

 С
  

 

5
.4

. 
У

 ш
к

о
л

и
 ј

е 
р

а
зв

и
је

н
а
 с

а
р

а
д

њ
а
 н

а
 с

в
и

м
 н

и
в

о
и

м
а
. 
 

 

У школи је организована 

сарадња стручних и 

саветодавних органа. 

Увид у дневник 

рада, увид у 

документацију 

наставника, 

Записници 

одељењских 

већа, родитељски 

састанци 

Током 

школске 

године 

Наставници, 

ученици, 

директор, 

стручна већа, 

школски 

психолог, ђачки 

парламент, савет 

родитеља 

Школа пружа подршку 

раду ученичког парламента 

и другим ученичким 

тимовима. 

У школи се подржавају 

иницијативе и педагошкa/е 

аутономијa/е наставника и 

стручних сарадника.  

Родитељи активно 

учествују у животу и раду 

школе. 

 

Наставници, ученици и 

родитељи организују 

заједничке активности у 

циљу јачања осећања 

припадности школи.  

5
.5

. 
Ш

к
о
л

а
 ј

е 
ц

ен
т
а
р

 и
н

о
в

а
ц

и
ја

 и
 

в
а
сп

и
т
н

о
-о

б
р

а
зо

в
н

е 
и

зу
зе

т
н

о
ст

и
. 

 

 

Школа је препознатљива 

као центар иновација и 

васпитно-образовне 

изузетности у широј и ужој 

локалној и стручној 

заједници. 

Увид у 

документацију 

школе, 

записници тима 

за пројекте, 

анкете ученика, 

мишљења 

послодаваца код 

којих ученици 

обављају 

практичну 

Током 

школске 

године 

Директор, Тим 

за 

самовредновање, 

тим за пројекте, 

каријерно 

вођење, 

координатор 

практичне 

наставе, 

наставници 

Наставници континуирано 

преиспитују сопствену 

васпитно-образовну праксу, 

мењају је и унапређују.  

Наставници нова сазнања и 
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Кљу

чна 

обла

ст 

Подру

чје 

квали

тета 

Критеријуми квалитета Извори доказа Време Носиоци 

активно

сти 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

Ј
А

 Р
А

Д
А

 

Ш
К

О
Л

Е
, 

У
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Љ
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Ј
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Р
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Р
у
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о
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д
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ф
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ш
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о
л
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Постоји јасна организациона 

структура са дефинисаним 

процедурама и носиоцим 

одговорности. 

Разна 

документација у 

школи 

Током 

школске 

године 

Директор

, 

наставни

ци, 

психолог

, сви 

запослен

и 

Формирана су стручна тела и Увид у Директор

искуства размењују са 

другим колегама у установи 

и ван ње.  

наставу и оних 

који су 

запослили 

свршене 

ученике, 

резултати са 

такмичења 

 

 

 

 

 

Резултати успостављеног 

система тимског рада и 

партнерских односа на 

свим нивоима школе 

представљају примере 

добре праксе.  

Школа развија иновативну 

праксу и нова образовна 

решења на основу акционих 

истраживања. 
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тимови у складу са потребама 

школа и компетенцијама 

запослених. 

документацију 

школе,  извештаји 

разних Тимова 

, 

наставни

ци, 

школски 

психолог 

Директор прати делотворност рада 

стручних тимова и доприноси 

квалитету њиховог рада 

Директор обезбеђује услове да 

запослени, ученички парламент и 

савет родитеља активно учествују у 

доношењу одлука у циљу 

унапређења рада школе. 

Директор користи различите 

механизме за мотивисање 

запослених. 

Увид у 

документацију 

школе, записници 

са РВ; НВ, 

стручних већа, 

записници Савета 

родитеља, 

записници Ђачког 

парламента... 

Директор 

, 

наставно 

особље, 

Савет 

родитеља

, Ђачки 

парламен

т 

У
 ш

к
о
л

и
 ф

у
н

к
ц

и
о
н

и
ш

е 
си

ст
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а
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р
а
ћ

ењ
е 

и
 

в
р
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н

о
в

а
њ
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к

в
а
л

и
т
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а
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а
д

а
. 

Директор редовно остварује 

инструктивни увид и надзор у 

образовно-васпитни рад. 

Извештаји разних 

тимова, Зписници 

са одељењских 

већа, извештаји 

наставника о 

реализацији онлајн 

наставе, извештаји 

наставаника 

рачунарства и 

информатике о 

дигиталној 

опремљености, 

извештај са 

семинара за 

Током 

школске 

године 

Тим за 

самовред

новање 

директор

, 

наставно 

особље, 

тимови 

Стручни сарадници и наставници у 

звању прате и вреднују образовно 

васпитни рад и предлажу мере за 

побољшање квалитета рада. 

Тим за самовредновање остварује 

самовредновање рада  школе у 

функцији унапређивања квалитета. 

У школи се користе подаци из 

јединственог информационог 

система просвете за вредновање и 

унапређивање рада школе. 

Директор ствара услове за 
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континуирано праћење и вреновање 

дигиталне зрелости школе. 

електронски 

дневник, за гугл 

учионицу 

 

Кљу

чна 

обла

ст 

 Критеријуми квалитета Извори доказа Време Носиоци 

активно

сти 

О
Р
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Н
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Љ
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Директор својом посвећеношћу 

послу и понашањем даје пример 

другима. 

Организација 

разних семинара, 

извештаји са истих 

Разни извештаји 

директора, увид у 

документацију у 

школи... 

Током 

школске 

године 

Директор

, 

наставни

ци, 

школски 

психолог

, Ђачки 

парламен

т... 

Директор показује отвореност за 

промене и подстиче иновације. 

Директор промовише вредности 

учења и развија школу као 

заједницу целоживотног учења. 

 

Директор планира лични 

професионални развој на основу 

резултата спољашњег вредновања и 

самовредновања свог рада. 

Љ
у
д

ск
и

 р
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р
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у
н

к
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к
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а
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к
о
л
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Директор подстиче професионални 

развој запослених и обезбеђује 

услове за његово остваривање у 

складу са могућностима школе. 

Разни семинари, 

трибине, извештаји 

разних тимова,  са 

сајмова 

запошљавања, 

промоција 

високошколских 

установа 

 Директор

, 

школски 

психолог

, 

наставни

ци, 

тимови 

Запослени на основу резултата 

спољашњег вредновања и 

самовредновања планирају и 

унапређују професионално 

деловање. 
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Наставници, наставници са звањем 

и стручне службе сарадњом унутар 

школе и умрежавањем између 

школа вреднују и унапређују 

наставу и учење. 

Запослени примењује новостечена 

знања из области у којима су се 

усавршавали. 

 

Кључн

а 

област 

Подруч

је 

квалит

ета 

Критеријуми 

квалитета 

Извори доказа Време Носиоци активности 
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Директор 

обезбеђује 

оптимално 

коришћење 

материјално-

техничких 

ресурса. 

Увид у документацију 

школе, записници са РВ; 

НВ, стручних већа 

извештаји са трибина, 

посета, излета 

 

Током 

школске 

године 

Директор, наставници, 

школски психолог, 

Ђачки парламент 

Наставници 

континуирано 

користе наставна 

средства у циљу 

побољшања 

квалитета наставе. 
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Материјално – 

технички ресурси 

ван школе 

(културне и  

научне 

институције, 

историјски 

локалитети , 

научне 

институције, 

привредне и друге 

организације и 

сл.) користе се у 

функцији наставе 

и учења. 
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Директор развија 

сарадњу и мрежу 

са другим 

установама, 

привредним и 

непривредним 

организацијама и 

локалном 

заједницом у 

циљу развијања 

предузетничких 

компентенција уч. 

Извештаји Тима за 

пројекте,  сарадње са 

Центром за социјални 

рад, извештаји Тима за 

каријерно вођење, 

Извештаји са трибина,  

излета, мишљења 

послодаваца код којих 

ученици обављају 

практичну наставу  

Извештаји са састанака 

Током 

школске 

године 

Директор, школски 

психолог, наставници, 

Тим за пројекте, Тим за 

каријерно вођење 
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У школи се 

подржава 

реализација 

пројеката којима 

се развијају опште 

и међупредметне 

компетенције. 

Школа кроз 

школске пројекте 

развија 

предузимљивост, 

оријентацију ка 

предузетништву и 

предузетничке 

компетенције 

„отворена врата“, 

промоција за 

професионалну  

оријентацију,  

Извештаји о разним 

посетама 

Школа укључује 

ученике и 

родитеље у 

конкретне 

активности у 

кључним 

областима 

Директор развија 

међун. сарадњу и 

пројекте 
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4. Тим за каријерно вођење  

    

Према стратегији каријерног вођења и саветовања у Републици Србији, каријерно вођење 

представља низ активности које оспособљавају појединце било ког узраста, у било ком 

тренутку њихових живота, да: 

1. идентификују сопствене способности, компетенције и интересе, 

2. донесу одлуке које се тичу њиховог образовања, оспособљавања и професије и 

3. управљају токовима својих живота у области учења, рада и других области у 

којима могу да стекну и примене способности и компетенције. 

 

     Активности каријерног вођења и саветовања су разноврсне и  могу се груписати у 

неколико категорија: 

 

а) Каријерно информисање обухвата пружање свих информације које су неопходне за 

планирање, постизање и одржавање запослености и волонтирања.  

То укључује и информације о: 

 - занимањима, 

 - вештинама, 

 - каријерним путевима (путевима у реализацији каријере), 

 - трендовима и стању на тржишту рада, 

 - образовним програмима и могућностима, 

 - образовним институцијама (свих врста – формалне, неформалне), 

 - владиним и невладиним програмима и услугама, 

 - перспективама послова. 

Ове информације сматрају се каменом темељцем каријерног вођења. 

б) Каријерно саветовање (као ужестручна активност) помаже појединцима да уз помоћ 

каријерних саветника: 

 - разумеју властите циљеве и аспирације, сопствени идентитет, 

 - доносе одлуке утемељене на информацијама, 

 - посвете се активностима и управљају променама у својој каријери било да су планиране 

или непланиране. 

в) Саветовање при запошљавању помаже појединцима да: 

 - разјасне непосредне циљеве запошљавања, 

 - разумеју и приступе оспособљавању за посао и стицању потребних вештина и 

компетенција и 

 - науче вештине неопходне за тражење посла и задржавање запослења. 

 

г) Образовање за каријеру - за разлику од каријерног саветовања које подразумева рад са 

каријерним саветницима, образовање за каријеру промовише разумевање света рада 

кроз школске наставне програме.  
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     То се може реализовати у различитим формама у оквиру наставног процеса које 

наставници директно интегришу у предметне области, или стицање одређених вештина 

потребних за запошљавање као посебног сегмента образовног рада који је укључен у 

наставне планове и програме. Посебне вештине за запошљавање могу да обухвате стицање 

вештина управљања каријером, прелаз из школе у област рада, итд.  

     Активности које обухватају каријерно информисање и каријерно саветовање могу бити 

интегрисане у предметне и наставне области у школи или се могу реализовати као посебне 

групне активности за ученике. 

 

д) Упућивање на посао (посредовање у запошљавању) јесте организовање или 

упућивање појединаца на слободна радна места. Може бити организовано кроз јавне 

институције или приватну иницијативу. Неке средње школе и факултети организују овакве 

активности за своје ученике и студенте (сајмови запошљавања). 

 

ђ) Каријерно вођење и саветовање запослених јесте пружање помоћи и подршке 

запосленима како би могли да напредују у каријери, сачувају радно место и крећу се кроз 

тржиште рада. То јесте и пружање подршке послодавцима у процесу стручног образовања 

запослених када је то потреба процеса и организације рада. 

 

     Каријерно вођење и саветовање је услуга којом се појединцу помаже да процени своје 

способности, интересовања и вредности, да добије информације о могућностима додатног 

образовања и запослења, позиционира себе на тржишту рада – како у односу на захтеве 

самог тржишта, тако и у односу на сопствене способности, интересовања и искуство. 

     Рад са појединцем не завршава се проналажењем адекватног запослења, већ се он(а) 

прати и даље ради сталног професионалног и личног развоја, а у складу са кретањима на 

тржишту рада. 

Чланови Тим за каријерно вођење у школској 2021/2022. години су:  

Оливера Стошић –наставник економске групе предмета и  руководилац тима, 

Александра Илић- директор школе и наставници:  

Славица Филиповић Лазић-организатор практичне наставе и вежби , Дејан Арсић,Марко 

Миловановић- наставници информатике,Далибор Денчић - наставник куварства,Сања 

Петковић, наставник економ. групе предмета   и Сања Павловић – школски психолог. 

Планиране активности за школску 2021/2022.годину су: 

Активност Време 

реализације 

Носиоци активности Начин реализације 

Формирање тима август директор Доношење одлуке 

Анализа извештаја за 

претходну годину 

август директор,чланови тима састанак тима 

Израда плана рада Тима на 

бази Стандарда  

август Чланови тима У складу са стандардима 

КВИС, Извештајем тима 

и потребама корисника 

Информисање ученика првог 

разреда о карактеристикама 

занимања 

септембар и 

октобар 

професори стручних 

предмета и одељенске 

старешине, чланови тима 

Приликом пријема 

ученика у 1.разред, на 

часовима о.с. и на 
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уводним часовима 

Индивидуални рад са 

ученицима код којих је 

изражен професионални 

проблем 

током школске 

одине 

Школски психолог Психолошко саветовање 

Помоћ ученицима у процени 

својих способности и 

потенцијала, мотивације и 

личности  

током године Школски  психолог Психолошко тестирање, 

саветовање и 

информисање – 

индивидуални рад 

Саветодавни рад са 

родитељима ученика са 

професионалним проблемом 

по потреби 

током године Школски  психолог Психолошко саветовање 

- индивидуално 

Ажурирање блога или линка 

на сајту школе о каријерном 

вођењу 

децембар чланови Тима  Након реализације 

активности и са циљем 

пружања информација и 

одржавања контакта са 

ученицима школе 

Вођење евиденције о кретању 

ученика након завршетка 

школе 

Јул, август, 

октобар 

одељенске старешине 

завршних разреда – по 

налогу директорке школе 

Контактирањем ученика 

и објављивањем 

информација на огласној 

табли школе 

Учешће на сајмовима и 

манифестацијама за 

каријерно вођење 

током године директор, чланови тима 

за каријерно вођење 

У време организовања и 

по позиву  

Презентација – упознавање 

ученика завршних разреда са 

појмом каријерног вођења и 

саветовања 

током године чланови Тима, 

одељенске старешине, 

наставник грађанског 

васпитања 

Кроз радионичарски рад, 

дискусију 

Литерарни радови везани за 

планирање  каријере, будуће 

радно место или занимање за 

ученике 2. разреда 

током године Наставници српског 

језика и Енглеског 

језика, Грађанског 

васпитања 

Кроз реализацију 

редовне наставе 

Цртежи на тему Моје будуће 

занимање и креативни 

ученици 

Током године Наставница 

ликовног,обдарени 

ученици 

Кроз реализацију 

редовне наставе 

Истраживање о 

професионалној 

опредељености по завршетку 

средње школе 

током године чланови Тима за 

каријерно вођење  

Школски психолог – 

анкетирање ученика 

завршних разреда 

Презентације факултета и 

високих струковних школа, 

дељење промотивних 

Током године Представници факултета, 

наставници, одељењске 

старешине 

Дељење флајера, 

лепљење плаката, 

презенација факултета 
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материјала личним доласком у 

школу студената, декана, 

PR a високошколских 

установа 

Час одељењског старешине 

на коме ће родитељи ученика 

одржати предавање о свом 

занимању 

По 1 час у 

полугодишту 

одељенске старешине, 

тим за сарадњу са 

родитељима, родитљ 

Представљање занимања 

из личог професионалног 

искуства 

Информисање ученика 

основних школа о 

образовним профилима и о 

школи уопште приликом 

посете школи (Дани 

отворених врата) 

друго 

полугодиште 

чланови Тима за 

каријерно вођење, 

чланови Тима за 

маркетинг 

ППТ презентација, 

представљање 

образовних профила у 

ресторану школе, 

излагање бивших 

ученика, директорке, 

представљање школе у 

медијима и обиласци 

основних школа из 

окружења 

Успостављање сарадње са 

националном службом за 

запошљавање ради 

информисања ученика о 

тренутим кадровским 

потребама на тржишту рада 

мај Директор, школски 

психолог, представник 

Националне службе 

запошљавања  

Презентовање тренутне 

ситуације у локалној 

заједници на основу 

релевантних 

информација 

Радионице из приручника  

„Каријерно вођење и 

саветовање“, Издавач:  

Фондација Темпус и БОШ у 

сарадњи са Министарством 

просвете, науке и 

технолошког развоја,  2014., 

Београд  

континуирано Чланови тима 1 месечно по 2 члана 

тима у једном разреду 

Уређивање огласне табле за 

Каријерно вођење 

У октобру месецу Чланови тима Чланови тима,  

Сарадња са Канцеларијом за 

младе и радионице 

континуирано Чланови тима 1 месечно по 2 члана 

тима у једном разреду 
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5.Тим за маркетинг 

 

 

ВИЗИЈА: Економско-угоститељска школа ,,Вук Караџић`` својим квалитетом  

задржава место водеће средње школе у општини Велика Плана. 

МИСИЈА: Економско-угоститељска школа  ће искористити организационе и 

кадровске ресурсе и  примениће одговарајућом стратегију  како би још више  

унапредила квалитет рада и  задржала највећи број уписаних ученика. Применом 

одговарајуће маркетинг стратегије, становници Велике Плане и околине ће бити 

упознати са квалитетом образовања које нуди Економско –угоститељска школа 

,,Вук Караџић``. 

ЗАДАЦИ:  Анализа прошлогодишњих промотивних активности школе; Анализа 

уписа; Константна присутност у свести потенцијалних тржишних сегмената о 

профилима, активностима и напредовању школе на територији општине Велика 

Плана и шире; активности промоције школе вршити током целе године. 

Зарад  што веће ефективности и остваривања циља , као и што бољег коришћења 

ресурса школе, Тим за маркетинг, ове школске године, планира следеће активности 

( у зависности од развоја епидемиолошке ситуације у земљи могуће је да ће се 

одређене активности реализовати онлајн) : 

Р.бр. АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1 

Учествовање на свим важнијим 

манифестацијама  у општини 

Велика Плана и  шире 

Тим за маркетинг, 

наставници, 

ученици 

Увреме одржавања 

манифестација 

2 Обележавање важнијих датума 

Тим за маркетинг, 

наставници, 

ученици Важнији датуми 

3 Обележавање Дана школе 

Сви запослени, 

ученици  недеља око 20. маја 

4 Прослава Нове године 

Сви запослени, 

ученици 

Последња недеља 

децембра 

5 Ажурирање школског сајта 

Наставници 

информатике и 

српског језика, Тим 

за маркетинг Током године 
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6 

Сарадња на изради школских 

новина Новинарска секција 

Квартално 

7 

Ажурирање званичне странице 

на Инстаграм профилу Тим за маркетинг 

Током школске 

године 

8 Сарадња са локалним медијима 

Директор школе Током школске 

године 

9 Посете основним школама Тим за маркетинг 

Почетак другог 

полугодишта 

10 

Посете ученика основних 

школа 

Тим за маркетинг Током школске 

године 

11 

Израда и дистрибуција 

промотивног материјала Тим за маркетинг Пре и током уписа 

12 

Израда додатних страница на 

друштвеним мрежама Тим за маркетинг Током године 

13 

Учешће у другим пројектима 

општине и републике 

Директор, 

наставници Током године 

14  Посете јавних личности школе 

Директор, 

наставници, 

ученици Током године 

15 

Помоћ у организацији 

спортских игара и позив 

основним школама 

Директор, 

наставници, 

ученици Крајем године 

16 

Израда кратких филомва филма 

о ЕУШ Тим за маркетинг 

Почетком другог 

полугодишта 

17  

Промоција реализације 

пројекта ,,Образовање- карта за 

бољу будућност`` 

Тим за пројекте 

Тим за маркетинг Током године 

18 

Сарадња при реализацији 

туристичке секције и 

промоција туристичких мотива 

Велике Плане и околине 

Тим за маркетинг, 

чланови секције Током године 

19.  

Израда ТВ емисије о кувању и 

услуживању хране 

Тим за маркетинг, 

наставници 

Куварства и 

Услуживања Током године 
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20.  

Организација наградних игара 

на друштвеним мрежама Тим за маркетинг Током године 

Посебан део овог програма је Акциони план који се наставља и у овој 

школској години и који је дао запажене резултате. 

Ова активност подразумева: 

- информисање о броју ученика завршних разреда у општини и рубних 

општина, нарочито оних које у чијим средњим школама не постоје занимања 

које ми уписујемо, и прављење БАЗЕ ученика са подацима за контакт 

- поред редовних активности, посебно вршити циљану кампању на уоченој 

групи ученика, што подразумева редовно слање мејлова и позива школама на 

довођење изабраних ученика на упознавање школе. За ту сврху користити све 

значајније догађаје у школи (и ооштини).  

- Анкетирање ученика који су завршили школовање и запослили се, и 

постављање на сајт школе 

- Обавештавање ученика из Базе о догађајима у школи 

- Слање информатора о броју поена који су били потребни за упис ове године, 

и информација о томе која су документа потребна, календар уписних 

активности, тенденције великог интересовања за средње стручне школе  

- Организовати прославе матурских вечери у Школском ресторану, користећи 

чињеницу да ђаке не би требало излагати опасностима по градским кафанама, 

па ту вршити кампању у виду добродошлице и видео презентације о 

занимањима 

- Стварати такозване „медијске догађаје“, при чему ће бити скренута поажња 

јавности на ученике наше школе  

- У завршном обиласку школа подела промотивног материјала на чијим 

странама ће бити постављени сви битни подаци о школи, упису, бројевима 

телефона координатора занимања
2
. У прошлој промотивној кампањи ове 

фасцикле су биле изузетно делотворне) 

- Сваког четвртка, последњег у месецу, у супротној смени, наставници ће 

промовисати сва занимања и разговарати са родитељима и ученицима, 

пратећи заинтересованост 

 

 

      У условима све оштрије конкуренције, дигитализације, смањења броја ученика, 

и све већих захтева,  константно се морају надограђивати старе и доносити нове 

стратегије маркетинга школе.  
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6.Стручни тим за инклузију 

 

         Циљ инклузивног образовања је уклањање свих видова баријера и дискриминације, 

које би се односиле на пол, националну припадност, верско и социо-економско порекло, 

способности, здравствено стање или било које друго лично својство појединца, као и 

омогућавање друштвене кохезије. Очекује се да измене у систему образовања усмерене на 

повећање инклузивности у знатној мери повећају доступност и квалитет образовања за 

децу из социјално нестимулативних средина (ромске, сиромашне, сеоске, расељене), деце и 

одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом, деце са тешкоћама у учењу, пре свега у 

оквиру редовног система образовања. 

     Општи циљ Школе је развој примене модела инклузивног образовања кроз повећање 

укључености свих актера релевантних за живот и рад школе. 

     Специфични циљеви: 

-повећање и обезбеђивање квалитетне укључености деце са сметњама у развоју и деце из 

других маргинализованих група у образовни процес 

- повећање компетенција запослених у школи да примењују индивидуализацију приступа и 

програма и сарађују међусобно на повезивању различитих нивоа образовања 

- стварање пријатељске, толерантне и доступне образовне средине за сву децу 

-промовисање инклузивног образовања и добре инклузивне праксе у широј локалној 

заједници 

-развој сарадње са родитељима и повећање њихове укључености у живот школе. 

 

 

Табела 6: Акциони план рада Стручног тима за Инклузију школској 2021/2022. години 

Активност Начин реализације 
Носциоци 

активности 

Време 

реализације 

Усвајање плана рада за 

2021/2022. 

Разматрање на састанку 

Тима 
СТИО тим септембар 2021. 

Анализа социјалног статуса 

ученика у првом разреду 

 

Праћење ученика који су 

по ИОПу завршили 

основну школу 

Упитник, интервју са 

учеником, 

наставницима  

Школски 

психолог и 

одељењске 

старешине 

Септембар, 

октобар, 

новембар  2021. 

Идентификовање ученика 

који имају потребу за 

додатном подршком и 

ИОП-ом  

сарадња са 

наставницима, Тимом, 

родитељима 

анализа иницијалних 

тестова 

Наставници, 

одељењске 

старешине, 

СТИО тим 

 

септембар -

новембар 2021. 

Израда ИОП-а (са 

прилагођеним или 

модификованим 

програмом)  

уколико постоје ученици 

којима је потребна додатна 

подршка, помоћ 

Уз помоћ родитеља, 

наставника, стручне 

литературе 

СТИО Тим У току године 
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наставницима у изради 

педагошког профила 

ученика и курикулума) 

Уочавање и пружање 

помоћи деци која заостају у 

учењу, деци са 

инвалидитетом, деци из 

социјално 

нестимулативних средина, 

деци припадницима 

национланих мањина 

Присуство допунској 

настави, разговор са 

родтиељима 

Наставници, 

одељењске 

старешине 

У току године 

Праћење реализације ИОП-

а 

Разговор са 

наставницима 
СТИО Тим У току године 

Вредновање  ИОП-а   

 
Попуњавање обрасца ИОП Тим У току године 

Сарадња са родитељима 

ученика којима је потребна 

додатна подршка и који се 

образују по ИОП-у  

Разговор на 

родитељским 

састанцима 

одељењске 

старешине, 

школски психолог 

по потреби 

 

Укључивање деце која 

наставу похађају по ИОПу 

у ваннаставне активности 

Рразговор са 

одељењским 

старешинама,родитељи

ма 

Одељењски 

старешина, 

психолог 

У току године 

Анализа рада тима 

Писање извештаја о 

раду и плана за следећу 

школску годину 

Чланови тима Јул и август 

 

Један ученик  из одељења 3/5 који се образује по ИОП-у 2 пратиће наставу онлајн због 

епидемиолошке ситуације. 

 

7.Тим за појачан васпитни рад 

На основу Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика, у школи делује  

Тим за појачан васпитни рад са ученицима школе, који нарушавају правила понашања или 

се не придржавају одлука директора и органа Школе, неоправдано изостају са наставе 5 

или више часова, односно својим понашањем угрожавају друге у остваривању њихових 

права. Појачан васпитни рад подразумева укључивање родитеља, односно старатеља, 

ученика, одељењског старешине, школског психолога, других Тимова, те, по потреби, 

одговарајућих установа социјалне и здравствене заштите, све са циљем да се понашање 

ученика промени и поправи. 
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Табела 7: Динамика рада тима за појачан васпитни рад 

 

Планиране активности време 

реализације 

носиоци 

активности 

Конституисање Тима, са нагласком на проширивању 

и избору нових  наставника 

Упућивање нових чланова у процедуру и техничке 

обрасце неопходне за рад 

Подела одељења за реализацију појачаног васпитног 

рада 

Усвајање годишњег Плана рад 

 

септембар  чланови Тима 

Сарадња са одељењским старешинама и увид у 

уочене проблеме у понашању ученика по одељењима 

Идентификација ученика који раде по ИОПу за 

понашање 

Реализација кроз облике ваннаставних активности  за  

ученике и стручне органе за наставнике о асертивној 

комуникацији, значају емпатије у комуникацији и 

штетности коришћења «језика мржње» 

октобар  чланови Тима 

 

 

 

 

Руководилац 

Тима 

Лидија Стојковић 

Интерно усавршававање чланова Тима за 

укључивање вршњачких едукатора 

Фронтални рад на јачању родитељских компетенција  

(предавање, мотивациони разговор, дијалог или 

презентација) 

новембар  школски 

психолог 

Појачан васпитни рад са ученицима, сарадња са 

Тимом за безбедност и са Тимом за спречавање 

насиља, злостављања и занемаривања 

током целе 

школске 

године 

чланови Тима 

Праћење успеха ученика који су прошли појачан 

васпитни рад 

децембар , 

јануар  

школски 

психолог 

Анализа дисциплине на крају I полугодишта и 

евалуација рада 

Анализа кретања броја изостанака (оправданих и 

неоправданих) 

јануар чланови Тима и 

школски 

ппсихолог 

Укључивање представника Ђачког парламента и 

вршњака као подршке у раду Тима 

март чланови Тима, 

вршњачки 

медијатори 

Радионица на тему изостајања са наставе са 

ученицима који су укључени у појачан васпитни рад 

Родитељски састанак са родитељима ученика који су 

више пута прошли кроз појачан васпитни рад рад и 

перцепција њихове процене овакве врсте превенције 

и унапређења развоја њихове деце 

април/мај  Школски 

психолог 

Сарадња са Центром за социјални рад, СУПом и 

Саветом родитеља 

током целе 

школске 

године 

школски 

психолог 

Анализа дисциплине на крају школске године и 

евалуација рада 

јун чланови Тима 
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Преглед извештаја чланова Тима понаособ 

Анализа рада Тима током школске године и  

мапирање проблематичних тачака у циљу 

унапређења даљег рада 

јул  чланови Тима 

Планирање активности за наредну школску годину август 2022. чланови Тима 

 

 

9.Тим за организовање школских такмичења,манифестација,приредби и свечаности 

    Задатак овог Тима је да осмисли, искоординира све учеснике, додели им задатке 

сходно њиховим вештинама, знањима и умењима и реализује приредбе и 

свечаности које се одвијају у школи.  

Назив активности Временска динамика Носиоци активности 

Прослава Нове године децембар 2021.године Чланови Тима, ученици, 

Ученички парламент  

Прослава Светог Саве 27.1.2022. - Вероучитељ 

- наставник српског језика 

и и књижевности 

- Наставник музичке 

културе 

- Наставници услуживања 

и куварства 

- Чланови Тима 

- Одабрани ученици 

Дан заљубљених 13. 2.2022. - Сви чланови Тима 

-  Наставници услуживања 

и куварства 

- Одабрани ученици 

Дан жена 8. 3. 2022. - Сви чланови Тима 

-  Наставници услуживања 

и куварства 

- Одабрани ученици 
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Републичко такмичење 

Формирање и 

презентација уристичких 

аранжмана  

Друго полугодиште у 

складу са Календаром 

такмичења Министарства 

просевете, науке и 

технолошког развоја 

-Чланови Тима 

-Наставници економске 

групе предмета 

-Ученици 4.разреда 

образовног профила 

туристичко-хотелијерски 

техничар 

Дан школе 20.5.2022. - Сви чланови Тима 

-  Наставници услуживања 

и куварства 

- Наставници физичког 

васпитања 

- Одабрани ученици 

-Одабрани наставници 

Фестивал кратког филма 

„Филић Филмић“ 

2.полугодиште  Чланови Тима 

Одабрани ученици 

Центар за културу 

„Масука“ 

Свечана додела диплома 

матурантима 

Јули месец 2022. - Сви чланови Тима 

-  Наставници услуживања 

и куварства 

- Одабрани ученици 

Све свечаности и 

прославе које се одвијају 

у ресторану у склопу 

проширене делатности 

или на иницијативу 

Ученичког парламента, 

директора школе, 

Стручних већа.... 

У току школске године 

2021/2022. 

- Сви чланови Тима 

-  Наставници услуживања 

и куварства 

- Одабрани ученици 

- Одабрани наставници 
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10.Тим за кризне интервенције 

 

     Тим је формиран за реаговање у оним ситуацијама које су ретке, које се одигравају 

изненада и које због свог интензитета могу за дуже или краће време да поремете живот и 

рад у једној образовно-васпитној установи. Мисли се првенствено на следеће догађаје, 

односно, кризне ситуације:  

 

1. природна смрт ученика (у школи или ван ње, на екскурзији, рекреативној настави) 

2. убиство ученика (у школи или ван ње) 

3. самоубиство ученика (у школи или ван ње) 

4. саобраћајна несрећа у којој озбиљно страда ученик или наставник (у близини школе, али 

и далеко од ње) 

5. насиље већих размера (масовна туча у школи, злостављање било које врсте) 

6. природна смрт, убиство или самоубиство наставника 

7. одвијање наставе после неке интензивне катастрофе која је погодила целу заједницу или 

њен значајан део. 

 

     Рад Тима се руководи Приручником Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја: „Психолошке кризне интервенције у образовно–васпитним установама“ 

објављеном у Београду,  септембра 2014. године. 

 

Током године активности тима су следеће: 

 

1.Сензитивисање наставника за уочавање емотивних промена у понашању ученика 

2.Учествовање у превентивним активностима тима за безбедност, насиљи и појачан 

васпитни рад 

3. Индивидуални саветодавни рад са ученицима у ситуацијама губитка, туговања или 

других кризних ситуација 

4. Реагвање у кризној ситуацији – према потреби 

5. Индивидуални саветодавни рад и подршка родитељима ученика у кризним ситуацијама- 

током школске године 

6. Индивидуални саветодавни рад са наставницима и осталим запосленима у кризним 

ситуацијама – према потреби. 

 

11.Тим за пројекте 

Задатак овог тима је да:  

 -Редовно прати интернет странице, домаће и иностране, да прави селекцију 

информација у складу са Развојним планом школе и да о томе информише 

Наставничко веће, стручну службу и директора.  

  -Информише Наставничко веће о могућности за подношење пројекта и 

презентује разлог због којих би конкурисање било значајно за школу и у вези са 

Развојним планом школе.   

   

Тим је дужан да реализује планиране активности уз поштовање временске 

динамике, редовно извештава о реализованим активностима и утрошеним 

финансијским средствима, да изради и достави финансијски извештај финансијеру 
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на крају пројекта у коме су наведене све промене и њихов допринос унапређењу 

рада у школи 
 

    

Циљеви тима  Задаци тима  

     

Унапређивање квалитета 

процеса образовања и 

васпитања кроз 

реализацију пројеката и 

склапање партнерстава 

 

-Развијање компентеција 

ученика 

 

-Развијање компетенција 

наставника 

 

-Обезбеђивање наставних 

средстава 

-израђује пројекте, прати њихову 

реализацију, 

 

-учествује у реализацији пројаката (по 

потреби) 

 

-прати конкурсе за пројекте 

 

-успоставља партнерства са другим 

установама и школама ради размене 

искустава и унапређења процеса 

образовања 

-планира и реализује активности везане за 

партнерства 

-води евиденцију о свом раду (записници, присуство 

чланова...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови Тима у школској 2021/22. су: 

 

Илић Александра – директор школе 

Петковић Сања – руководилац Тима 

Илић Марија –  члан 

Шиљић Александра – члан 

Стошић Оливера – члан 

Павловић Сања - члан 
  

Активност Начин реализације 
Носциоци 

активности 

Време 

реализације 

Усвајање плана рада за 

2021/2022. 

Састанак чланова Tима 

ради договора о начину 

рада, 

састављању годишњег 

плана 

рада Tима и поделе 

задужења 

- израда листе 

приоритета за 

чланови Тима септембар 2021. 
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школу и осмишљавање 

начина њиховог 

остваривања 

Припреме за почетак 

реализације пројекта 

„Знање зна будућност“ 

Састанак чланова Тима 

Подела активности 

Предлог активности 

које се могу 

реализовати онлајн 

Чланови Тима, 

директор Школе,  

септембар 2021. 

Опремање кабинета за 

туристичку секцију, 

договор око реализације 

обуке за Туристичке 

информаторе са 

предавачем Снежаном 

Штетић 

 

Подела задужења 

учесницима у 

реализацији  пројекта 

Чланови тима септембар  2021. 

Реализација обуке за 

Туристичке информаторе 

са предавачем Снежаном 

Штетић 

Организација 

радионица за ученике,  

Подела активности 

Чланови Тима септембар 2021 – 

новембар 2021. 

Праћење конкурсних 

резултата у оквиру 

конкурса који је објавио 

Ерасмус + 

Објаве  на сајту 

Ерасмус+ 

Чланови Тима,  септембар и 

октобар 2021. 

као и током 

године 

Припремне радње  за 

реализацију Пројекта 

«Образовање – карта за 

бољу будућност» 

Праћење нових конкурса 

Почетак 

културолошких и 

језичких припрема 

 

Чланови Тима 

 

децембар 2021. 

фебруар 2022. 

Сарадња са колегама из 

других стручних већа око 

језичких и културолошких 

припрема за мобилност 

 

 

 

Договор и израда плана 

реализације активности 

припрема 

Чланови Тима, 

наставник 

Географије, 

наставник 

енглеског језика 

децембар 2021. 

фебруар 2022. 

 Праћење нових позива за 

учешће у пројектима, 

 Сарадња са УГ „Свет 

речи“, 

 Сарадња са 

организацијом 

„Limitless“ 

 Успостављање сарадње 

са Високим школама и 

Факултетима ради 

Избор и договор око 

писања нових пројеката 

и конкурисања 

 

Чланови Тима 

 

 

У току године 
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реализације пројеката 

Праћење реализације 

Пројекта 

Разговор са 

наставницима, разговор 

са директором 

Чланови Тима У току године 

Промовисање пројекта у 

локалним медијима 

Израда промотивног 

материјала, 

презентације, 

гостовање у медијима 

Чланови Тима, 

Директор школе 

Фебруар 2021 – 

Март 2022. 

Праћење пројеката на 

порталу Е-twinning, 

коришћење различитих 

платформи, релевантних за 

одређене пројекте и 

праћење могућности за 

успостављање стратешкох 

партнерстава 

 

Упознавање са 

актуелним пројектима, 

размена искустава са 

колегама 

Чланови Тима Током године 

Припрема учесника 

мобилности и реализација 

мобилности 

Договор о обављању 

припремних радњи 

Чланови Тима Март 2022. 

Април 2022. 

 

Реализација пројекта 

Евалуација пројекта, 

Спровођење Пројекта 

уколико дозволи 

ситуација са вирусом 

COVID -19 

Чланови Тима, 

наставник 

енглеског језика, 

Директор школе 

март 2022 –     

јун 2022. 

Дисеминација пројекта 

Сумирање утисака, 

преношење искустава 

колегама, ученицима и 

др. 

Учесници 

мобилности 

април 2022. – 

Август 2022. 

Анализа рада Тима 

Писање извештаја о 

раду и плана за следећу 

школску годину 

Чланови тима Јул и август 

 

 

13.Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

    Циљеви овог тима јесу следећи: 

-Праћење квалитета образовно-васпитног рада установе 

-Праћење остваривање школског програма 

-Стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа 

-Стара се о развоју компетенција 
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-Вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника 

-Прати и утврђује резултате рада ученика и запослених 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Усвајање Плана рада Тима 

-Разматрање Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада школе за 

школску 2020/21. годину 

- Разматрање остваривања Школског 

програма школе за школску 

2020/21.годину 

- Анализа и разматрање новог 

Развојног плана 

- Разматрање Годишњег плана рада 

школе за школску 2021/22 .(давање 

сугестија ) 

- Анализа усклађености рада 

Стручних већа, Тимова и Актива 

Школе 

 

ЧЛАНОВИ 

ТИМА 

НОВЕМБАР АНАЛИЗА, 

ДИСКУСИЈА, 

ПРЕДЛОЗИ 

-Анализа реализациje наставе у току 

првог полугодишта 2021/2022.године 

- Анализа рада Стручних већа , 

Тимова и Актива Школе у току првог 

полугодишта 

- Анализа Извештаја о обављеном 

редовном годишњем инспекцијском 

прегледу 

- Сагледавање стања осипања 

ученика и деловања у смислу 

задржавања истих 

- Праћење примене прописа у 

обезбеђивању квалитета и развоја 

школе 

- Анализа Извештаја о реализацији 

Школског развојног плана 

- Анализа Извештаја о раду 

директора у првом полугодишту 
 

ЧЛАНОВИ 

ТИМА 

ЈАНУАР АНАЛИЗА, 

ДИСКУСИЈА, 

ИЗВЕШТАЈ 

-Анализа постигнућа ученика у току 

наставне 2021/2022.г. (годишњи 

испити, такмичења...) 

- Анализа реализациje наставе 

- Разматрање стручног усавршавања 

ЧЛАНОВИ 

ТИМА 

ЈУН АНАЛИЗА, 

ДИСКУСИЈА, 

ПРЕДЛОЗИ 
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наставника у току школске године и 

могућност стицања звања 

наставника и стручног сарадника 

- Давање сугестија за даља стручна 

усавршавања наставника на основу 

Извештаја о сталном стручном 

усавршавању 

- Анализa остварених активности 

везаних за Самовредновање школе у 

току школске 2021/2022. године 

- Сагледавање стања осипања 

ученика и деловања у смислу 

заджавања истих 

-Давање смерница и сугестија за 

Годишњег плана рада школе за 

школску 2022/2023.годину 

- Давање смерница у планирању 

спровођења поступка 

Самовредновања за школску 

2022/2023.г. 

- Разматрање Извештаја о 

реализацији Школског 

развојног плана за школску 2021/22.) 

и предлог Анекса ШРП-а за наредну 

школску годину уколико се укаже 

потреба 

- Анализа Записника, Извештаја и 

Планова стручних већа и актива 

- Давање сугестија за стицање звања 

наставника и стручног сарадника. 

- Разматрање припремљености школе 

за наредну школску годину 

- Израда извештаја о раду Тима за 

школску 2021/2022.годину 

ЧЛАНОВИ 

ТИМА 

АВГУСТ анализа, 

дискусија, 

сугестија 

извештај 

Начини праћења реализације програма рада Тимa за обезбеђивање квалитета и развој установе 

су: извештаји, записници, разговор, непосредан увид и инспекцијски преглед. 
 

 

 

 

 

 



139 
 

 

              Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

Циљ: Ангажовање и комбиновање знања, вештина и ставова који захтевају 

функционалну 

примену 

Задаци: 

• Развој свих појединачних компетенција 

• Развој кроз наставу свих предмета 

• Примена у ситуацијама при решавању проблема и задатака: 

1. Вештина комуникација 

2. Рад са подацима и информацијама 

3. Дигитална компетенција 

4. Решавање проблема 

5. Вештина сарадње 

6. Брига за здравље 

7. Еколошка компетенција 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

Израда и усвајање плана рада тима ЧЛАНОВИ 

ТИМА 

Септембар 

2021. 

Утврђивање броја наставника који су 

похађали семинаре и обуке за 

међупредметну повезаност 

ЧЛАНОВИ 

ТИМА 

Јун 2021. 

Јачање и оснаживање компетенција 

наставника за развој међупредметне 

компетенције и предузетништво-

интерна обука у школи, похађање 

семинара, обука од стране 

наставника, стручне службе 

ЧЛАНОВИ 

ТИМА 

Током 

шк.године 

Подстицање наставника да креирају 

и изводе часове који развијају 

међупредметне компетенције 

ЧЛАНОВИ 

ТИМА 

Током 

шк.године 

Праћење рада ученичких компанија и 

њиховог учешћа на такмичењима  

ЧЛАНОВИ 

ТИМА 

Током 

шк.године 

Праћење и промовисање рада секције 

за предузетништво 

ЧЛАНОВИ 

ТИМА 

Током 

шк.године 

Израда извештаја и плана за следећу 

шк.годину 

Чланови Тима Август 2022. 
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Тим за професионални развој 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално 

развијање компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради 

квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце и ученика и нивоа 

постигнућа ученика. 

 

Стручно усавршавање представља стални, плански и систематизовани и 

програмирани процес а којим се обезбеђује: стицање нових и што савременијих 

педагошких, психолошких методичких и дидактичких знања и усавршавање тих 

знања до нивоа њихове примене у раду са ученицима и родитељима ученика, 

стално праћење нових достигнућа у струци, продубљивање и развој стеченог знања 

из области педагогије, психологије и методике у функцији остваривање наставних 

садржаја, полазећи од узраста детета и ученика, њихових психолошких 

карактеристика, могућности и потреба, увођење нових знања у образовни и 

васпитни рад са ученицима. 

 

Задаци Тима за стручно усавршавање: 

 

 јачање компетенција наставника 

 унапређивање образовно-васпитног рада 

 остваривање циљева и стандарда постигнућа ученика 

 

               Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу 

исказаних личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и 

стручних сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада 

установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства ученика и 

родитеља, односно старатеља деце и ученика и других показатеља квалитета 

образовно-васпитног рада. 

  Лични план професионалног развоја наставника и стручних сарадника 

сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за 

професију наставника, васпитача и стручног сарадника (у даљем тексту: 

компетенције). 

  

 Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:  

 

Предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то: . 

 извођењем угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом;  

 излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан 

програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван 

установе, приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног 

чланка, различите врсте истраживања, 

 студијско путовање и стручну посету и др. са обавезном дискусијом и 

анализом;  
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остваривањем:  

 истраживања пројекта образовно-васпитног карактера у установи;  

 програма од националног значаја у установи;  

 програма огледа, модел центар;  

 облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у 

складу са потребама запослених;  

 

2. Спроводе се по одобреним програмима обука и стручних скупова 
 
 
 

Задаци Активности 

 

Носиоци  

активности 

Временска 

динамика 

Састанак Тима 

за СУ и анализа 

рада у овој 

области у току 

школске 

2021/2022. 

године 

Упознавање 

Тима са 

стручним 

усавршавањем 

учитеља, 

наставника и 

стручних 

сарадника  

Координатор 

Тима 

новембар  

 

 

Расподела 

задужења међу 

члановима Тима 

и договор о раду 

Тима за СУ  

 

Израда 

годишњег плана 

рада Тима за 

стручно 

усавршавање 

Избор 

записничара и 

расподела 

задужења 

Записничар   

 

Координатор 

Тима  

 

Чланови 

Тима  

 

новембар 

 

Анализа потреба 

стручних већа за 

стручним 

усавршавањем 

 

Израда 

Годишњег плана 

стручног 

усавршавања 

наставника и 

стручних 

сарадника ван 

установе за 

шк.2021/22.год. 

Прикупљање 

података од 

стручних већа 

и израда 

годишњег 

плана СУ на 

нивоу школе 

Чланови 

тима и ПП 

служба 

Септембар  
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Упознавање 

свих школских 

органа са 

документом о 

вредновању 

сталног стручног 

усавршавања у 

установи 

Упознавање 

Тима за СУ и 

директора 

школе са 

документом о 

вредновању 

сталног 

стручног 

усавршавања у 

установи, који  

 је усвојен као 

јединствен за 

све школе  

 

Тим за СУ 

Директор 

школе 

Секретар 

школе 

Септембар-

октобар 

Израда личних 

планова 

стручног 

усавршавања на 

основу  

самопроцене  

развоја свих 

компетенција  

Усмеравање, 

помоћ у изради 

и прикупљање 

личних 

планова 

професионалн

ог развоја 

Тим за СУ 

 

Јун и 

август 

Рад на 

заказивању, 

организацији и 

реализацији 

семинара 

Позивање 

аутора 

семинара и 

договор око 

организације и 

реализације 

семинара 

Тим за СУ 

Директор 

школе 

ПП служба 

У току шк. 

год. 

Евиденција о 

стручном 

усавршавању 

наставници и 

стручни 

сарадници 

достављају 

Тиму за СУ 

доказе: 

фотографије, 

извештаје, 

сертификате, 

уверења, 

потврде...о 

стручном 

усавршавању 

Тим за 

СУ,секратар 

У току 

шк.год. 

Формирање и 

ажурирање већ 

постојеће 

електронске базе 

За све  

наставнике и 

стручне 

сараднике 

Тим за СУ 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

континуира

но 
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и папирне 

документације  о 

СУ 

постоји 

документација 

која се 

допуњава и 

евалуира 

 Стално стручно 

усавршавање у 

функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа  и 

практичне 

примене 

новостечених 

знања 

Анализа 

стручног 

усавршавања 

са аспекта 

примене 

стечених 

копетенција  и 

у функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа 

ученика 

Стручна већа 

Тим за СУ 

фебруар и 

јун 

Стално стручно 

усавршавање у 

функцији 

вредновања и 

самовредновања 

рада школе 

Анализа 

стручног 

усавршавања у 

функцији  

вредновања и 

самовреднова

ња рада школе 

Тим за 

самовреднов

ање 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

Јун  

 Евалуација 

планираног 

стручног 

усавршавања у 

установи и ван 

установе у 

школској 

2021/22.год. 

Тим за СУ 

врши 

евалуацију и 

подноси 

извештај о 

осварености 

плана СУ 

наставници и 

стручни 

сарадници 

подносе 

извештај о 

остварености 

личног плана 

стручног 

усавршавања 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

Наставничко 

веће 

Јун-август 
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                       Тим за подршку наставницима у коришћењу  

електронског дневника 

Планирани састанци тима 

Септембар: 

 Организација рада тима у вези е-дневника за нову школску годину 

 Организација и припрема за обуку разредних старешина одељења у првим 

разредима у раду са е-дневником око формирања одељења и уношења 

административних података 

o Распоред писаних провера 

o Уџбеници и друга литература 

o Записници са седница одељенских већа 

o Родитељски састанци и појединачни доласци 

o Контрола и генерисање запажања о прегледу дневника 

o Обука о осталим деловима уноса у администрацији 

 Контрола података у вези са постављањем предмета, подпредмета и подела 

на групе 

Јануар 

 Организација рада тима у везиа са контролом уношених података на крају 

првог полугодишта 

 Помоћ наставницима и разредним старешинама око закључивања оцена и 

формирања извештаја  

Мај 

 Организација рада тима у вези са контролом уношених података на крају 

школске године  

 Помоћ наставницима и разредним старешинама око закључивања оцена и 

формирања извештаја  

 Организација тима у вези са штампањем сведочанстава 

 

Осим редовних састанака тим планира решавање свакодневних проблема или 

недоумица у вези са електронским дневником. Чланови тима ће обављати 

комуницију онлине или телефонским путем током својих делатности које ће 

посебно бити појачане на крајевима класификаоних периода и на крају школске 

године 
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Поред ових питања тим врло често учествује и у решавању техничких проблема 

који су повезани са уређајима преко којих запослени користе електронски дневник 

и  у решавању проблема са интернет конекцијама на нивоу школе. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА  И СТРУЧНОГ САРАДНИКА 

 

 

Управне, нормативно-правне и друге правне послове у установи обавља 

секретар, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за 

финансирање установе. 

      Секретар школе има утврђене задатке прописане Законом, Статутом и 

општим актима школе. Основни задатак секретара школе је праћење законитости 

рада школе, као и усклађивање рада школе са Законом. 

        План рада СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ за школску 2021/2022.годину: 
 

 

САДРЖАЈ 

 

 

НОСИОЦИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда нацрта општих аката,и других аката; 

праћење и спровођење поступка доношења 

општих аката и правно-стручна помоћ и обрада 

тих аката, од нацрта до објављивања коначних 

текстова 

 

 

 

секретар 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

Израда  свих врста уговора 

секретар 

директор 

током године по 

потреби 

Праћење законских и других прописа и 

указивања на обавезе које проистичу из њих; 

праћење примене статута, и других општих аката 

и припремање предлога за измене и допуне и 

давање тумачења тих аката 

 

 

секретар 

 

 

 

 

 

током године 

 

Информисање запослених о новим прописима  секретар током године 

Припремање тужби, предлога одговора на тужбе, 

улагање жалби у споровима пред судовима и 

другим државним органима и другим 

организацијама 

 

секретар 

директор 

 

током године 

 

Присуствовање седницама органа управљања и 

других органа и стручних тела ради давања 

објашњења и тумачења и стручни послови за 

потребе тих органа 

 

 

секретар 

 

 

током године 
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Обављање послова око уписа у судски регистар, 

земљишне књиге, катастарске евиденције 

непокретности, н других правних 

послова 

 

 

секретар 

 

 

током године 

Правно-технички послови око избора за органе 

(Школски одбор, Савет родитеља и др) 

секретар током године по 

потреби 

 

 

Старање о ажурном вођењу и чувању 

документације (архивске грађе); 

 

 

секретар 

референт за правне, 

кадровске и 

административне послове 

 

током године по 

потреби 

 

Обављање правних  послова који се односе на 

(јавне) набавке 

 

секретар 

директор 

дипломирани економиста 

за финансијско – 

рачуноводствене послове 

(Шеф рачуноводства) 

референт за правне, 

кадровске и 

административне послове 

и друго лице које одреди 

директор 

 

током године у 

складу са 

Усвојеним 

планом набавке 

Пружа стручну подршку и координира рад 

комисија и Комисије за избор директора 

 

 

секретар 

током године по 

потреби 

 

Обавеза члан Конкурсне комисије за пријем у 

радни однос запослених 

секретар током године по 

потреби 

Обавља правне послова у вези са уписом ученика секретар током године по 

потреби 

 

Стручно  се усавршава 

 

 

секретар 

 

током године 

 

Контактирање са државним органима, органима 

друштвених и ученичких организација у школи и 

ван ње 

 

секретар 

 

током године 

 

Стручне послове приликом спровођења конкурса 

и обављање стручних послова у вези са 

заснивањем и престанком радног односа, 

распоређивања и другим променама статуса 

радника  

 

 

секретар 

 

 

током године 
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Израда решења о годишњем одмору запослених, 

плаћеном одсуству и др. појединачних аката 

 

 

секретар 

 

 

 

током године 

 

 

 

Старање о уредном вођењу кадровске евиденције 

за раднике школе 

 

секретар 

референт за правне 

кадровске и 

административне послове 

 

током године 

 

Активности у вези спровођења испита у школи 

(поправног, разредног,матурског и др. испита) 

секретар, 

 

 

 

секретар 

директор 

организатор практичне 

наставе 

психолог 

 

 

током године по 

потреби 

 

Издавање потврда запосленима и ученицима 

секретар 

референт за 

правне,кадровске и 

административне послове 

 

током године 

Активности у вези дисциплинске одговорности 

ученика 

директор 

секретар 

током године по 

потреби 

Активности у вези дисциплинске одговорности 

запослених 

 

директор 

секретар 

током године по 

потреби 

 

 

Уношење потребних података  у ЈИСП 

секретар 

референт за правне, 

кадровске и 

административне послове, 

психолог, 

техничар за одржавање 

информационог система, 

наставник информатике и 

друго лице које одреди 

директор 

 

 

 

 

 

током године 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПСИХОЛОГА 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада  

 

Активност Време Врста рада 

1.     Учествовање у изради анекса Развојног плана 

установе 

током школске године посредан 

2.      Учествовање у праћењу измена Школског 

програма 

септембар, током године посредан 

3.      Учешће у изради плана самовредновања септембар-октобар посредан 

4.Учешће у изради плана рада Тима за каријерно 

вођење, Актива за школско развојно планирање, 

Атива за развој школског програма, Стручног тима 

за инклузију, Тина за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

  

5.       Учествовање у изради индивидуалног 

образовног плана за ученике 

током школске године посредан 

6.Учествовање у изради оперативних планова 

заштите за ученике  

  

7.       Учествовање у изради Годишњег плана рада 

школе  и оперативног плана у посебним условима  

август-септембар посредан 

8.   Припремање плана посете часовима октобар посредан 

9.      Припремање годишњег програма рада и 

месечних планова рада психолога 

август, током школске 

године до 5. у месецу 

посредан 

10.Припрема превентивних радионица у оквиру 

заштите здравља ученика – превенција злоупотребе 

ПАС, полно преносиве инфекције и сл. 

  

11.  Припремање плана стручног усавршавања август-септембар посредан 

 

 

2.Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

 

 

3.Рад са наставницима 

 

Активност Време Врста рада 

1.  Учествовање у континуираном праћењу и 

подстицању напредовња ученика у учењу и развоју 

током шк. Године непосредан 

2. Праћње примена мера индивидуализације и 

ИОП-а 

класификациони периоди, 

крај 1. и 2. полугодишта 

непосредан 

3. Учешће у изради годишњег Извештаја о раду 

школе  

јул и август посредан 

4.       Учешће у истраживањима у оквиру 

самовреновања рада школе и спровођења огледа 

март-мај посредан 

5. Иницирање различитих истраживања ради 

унапређивања образовно-васпитног рада  

током школске године посредан 
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Активност Време Врста рада 

1.       Прикупљање података о социјалној структури одељења септембар-

октобар 

непосредан 

2.       Разговори са одељењским старешинама првог разреда и 

решавање проблема у адаптацији ученика 

септембар, 

октобар 

непосредан 

3.       Саветовање наставника у индивидуализацији васпитно-

образовног рада на основу психолошке процене индивидуалних 

карактеристика ученика 

октобар-мај непосредан 

4.       Пружање подршке наставницима за рад са ученицима 

којима је потребна додатна образовна подршка. Координирање 

израде и у сарадњи са наставником и родитељем, тимско 

израђивање педагошког профила ученика. Учествовање у 

развијању индивидуалних образовних планова коришћењем 

сопствених психолошких процена као и оним добијеним из 

других установа 

октобар-април непосредан 

5.       Пружање подршке наставницима у раду са ученицима 

код којих је утврђен психолошки узрок неуспеха у адаптацији и 

предлагање мера за њихово превазилажење 

током школске 

године 

непосредан 

6.       Пружање подршке наставницима у вођењу одељења, 

указивање на узроке поремећаја интерперсоналних односа у 

одељенској заједници и предлагање мера за њихово 

превазилажење 

током школске 

године 

непосредан 

7.       Пружање подршке наставницима у раду са родитељима током школске 

године 

непосредан 

8.       Саветодавни рад са наставницима давањем повратне 

информације о посећеном часу и предлагање мера за 

унапређење праћеног сегмента образовно-васпитног процеса 

новембар-април непосредан 

9.    Саветодавни рад са приправницима у процесу увођења у 

посао и лиценцирања 

током школске 

године 

непсоредан 

10.    Усмеравање наставника у креирању плана стручног 

усавршавања и професионалног развоја 

август, 

септембар, по 

потреби у току 

школске године 

непосредан 

11.Пружање подршке у примени различитих техника и 

поступака самоевалуације 

током школске 

године 

посредан 

12.Групни саветодавни рад са наставницима члановима тима за 

појачан васпитни рад – пружање подршке у раду тима  

Прво 

полугодиште и 

по потреби 

непосредан 

 

4.Рад са ученицима 

 

Активност Време Врста рада 

1.  Испитивање општих интелектуалних способности 

ученика  првог разреда тестом КОГ 3 по потреби 

октобар-

новембар 

непосредан 

2. Саветодавни разговори са ученицима који испољавају 

проблеме у адаптацији 

током школске 

године 

непосредан 
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3.  Учешће у тимском идентификовању деце којој је 

потребна подршка и осмишљавање и праћење релизације 

индивидуализованог приступа деци 

октобар – јун непосредан 

4. Испитивање професионалних опредељења ученика 4. 

Разреда 

децембар непосредан 

5.  Испитивање особина личности током школске 

године 

непосредан 

6. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају 

проблема у учењу и развојне, емоционалне, социјалне 

тешкоће 

током шк. 

Године 

непосредан 

7.Идентификовање ученика са изузетним способностима и 

пружање подршке њиховом даљем развоју 

октобар-мај непосредан 

8. Подршка развоју професионалне каријере ученика 

професионалним информисањем и саветовањем  

октобар-мај непосредан 

9.   Учествовање у појачаном васпитном раду са ученицима 

који врше повреду правила понашања у школи 

новембар- јун непосредан 

10.    Организовање и реализовање предавања и трибина из 

области менталног здравља, педагошке, развојне и 

социјалне психологије 

током школске 

године 

непосредан 

11.Предавања и радионице о учењу, ненасилној 

комуникацији, здравим стиловима живота 

током школске 

године 

непосредан 

12.Обука ученика за пружање вршњачке подршке 

ученицима који неоправдано изостају са наставе, при тиму 

за појачан васпитни рад 

Крај првог и 

почетак другог 

полугодишта 

непосредан 

13.Супервизија рада ученика на пројекту: Нисте сами, ми 

смо са вама 

У току трајања 

пројекта 

01.08.2016.-

01.01.2017. 

непосредан 

 

5.Рад са родитељима ученика 

 

Активност Време Врста рада 

1.  Прикупљање података од родитеља који су од значаја за 

праћење детета 

октобар-јун непосредан 

2.  Саветодавни рад са родитељима чија деца имају проблема 

у адаптацији, развоју,  у учењу и понашању 

октобар-мај непосредан 

3. Информисање родитеља о психолошким карактеристикама 

деце (индивидуално и групно) 

октобар-март непосредан 

4.Саветовање родитеља чија деца врше повреду правила 

понашања и којима је одређен појачан васпитни рад 

Током школске 

године 

непоредан 

5. Сарадња са родитељима чија се деца школују по ИОП-у октобар-мај непосредан 

6. Учествовање у реализацији програма сарадње школе и 

родитеља/старатеља (родитељски састанци, анкетирање 

током школске 

године 

непосредан 
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родитеља у делу њихових интересовања за сарадњу са 

школом, мотивисања ученика за допунски рад),  

7.учествовање у организовању Отворених врата за родитеље једном месечно непосредан 

8.  Сарадња са Саветом родитеља Током школске 

године 

непосредан 

9.Подршка родитељима чија су деца у акцидентној кризи током школске 

године 

непосредан 

8. Учешће у раду Клуба родитеља и Отворених врата 

школе 

током школске 

године 

непосредан 

 

 

6.Сарадња са директором школе 

 

Активност Време Врста рада 

1.  Сарадња око поделе одељењских  старешинства, 

организације образовно – васпитног рада 

јун, август непосредан 

2.  Сарадња у вези припрема докумената установе, извештја 

и анализа 

током 

школске 

године 

непосредан 

3. Сарадња у вези организовања трибина, радионица октобар-мај непосредан 

4.       Сарадња са другим стручним сарадницима на 

припреми и релизацији разних облика стручног 

усавршавања за наставнике 

новембар-

август 

непосредан 

5.Учествовање у раду комисије за проверу савладаности 

програма за увођење у посао наставника 

током 

школске 

године 

непосредан 

6.Сарадња у вези остваривања контакта са другим школама 

и установама од значаја за образовни васпини рад 

Током 

школске 

године 

непосредан 

 

7.Рад у стручним органима и тимовима 

 

Активност Време Врста рада 

1.       Учествовање у раду Наставничког већа, 

Школског одбора 

током школске 

године 

посредан 

2.       Учешће у раду тимова и руковођење 

Стручним тимом за инклузију и Стручним активом 

за развој школског програма 

током школске 

године 

непосредан 

3.       Учествовање у раду Стручног актива за 

развојно планирање и Педагошког колегијума,  

током школске 

године 

посредан 

4.Учествовање у раду тима за самовредновање, 

каријерно вођење, заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, СТИО тима, тимова 

за пружање додатне подршке ученику, Клубу 

родитеља и Отвореним вратима школе 

током школске 

године 

непосредан 
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8.Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама локалне 

самоуправе 

Активност Време Врста рада 

1.       Сарадња са образовним, здравственим, социјалним 

институцијама  

октобар-јун непосредан 

2.       Сарадња са психолозима који раде у другим 

установама 

октобар-јун непосредан 

3.Сарадња са Школском управом, Регионалним центром 

Министарства одбране, Црвеним крстом Велика Плана и 

Полицијском станицом Велике Плане 

октобар-јун непосредан 

 

 

 

9.Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање 

Активност Време Врста рада 

1.       Вођење евиденције кроз дневник рада и 

психолошки досије ученика 

током школске 

године 

посредан 

2.       Вођење евиденције о извршеним анализама, 

истраживањима, тестирањима, посећеним часовима 

октобар-јун посредан 

3.       Припрема за све послове предвиђење годишњим и 

оперативним планом 

током школске 

године 

посредан 

4.       Прикупљање и чување материјала који садрже 

личне податке о деци 

током школске 

године 

посредан 

5.       Стручно усавршавање похађањем семинара, 

праћењем стручне литературе, сарадњом са другим 

психолозима у образовању 

током школске 

године 

посредан 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ 

Организаторка практичне наставе и вежби је Славица Филиповић Лазић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

- Израда распореда часова практичне наставе и блок наставе 

- Контрола подела ученика на групе-вежбе,практична и блок настава 

- Сагледавање  потребних  средстава за рад и опреме за постојеће кабинете 

и прибављање истих, у договору са директором и у складу са 

финансијским могућностима 

- Сагледавање потребног  алата и прибора за практичну наставу и вежбе  и 

прибављање истих, у договору са директором и у складу са финансијским 

могућностима 

- Организовање набавке намирница потребних за обављање практичне 

наставе и вежби. 

- Сарадња са послодавцима објеката где ученици  обављају блок наставу  

- Организовање набавке униформи за ученике и наставнике  

- Организација санитарног прегледа ученика и наставника  

- Учешће у изради годишњег плана рада школе 

- Организовање обуке из заштите на раду за ученике првог разреда 

- Организовање замена за време одсуствовања наставника практичне 

наставе 

- Административни послови везани за вежбе, практичну и блок наставу 

- Финансијски послови везани за вежбе,  практичну и блок наставу 

- Остали послови по налогу директора 

 

 

 

 

Од 

 

СЕПТЕМБРА 

 

до 

 

КРАЈА ЈУНА 

- Праћење реализације часова вежби,  практичне наставе и практичне 

наставе у блоку по утврђеном распореду 

- Упућивање ученика у радне организације, ради обављања блок наставe  

- Учествовање у организацији наставе ван седишта школе 

- Стручно усавршавање 

- Сагледавање услова у којима се одвија практична настава и вежбе  

- Организовање набавке намирница потребних за обављање вежби, 

практичне и блок  наставе. 

- Сарадња са послодавцима објеката где ученици обављају блок наставу  

- Организовање замена за време одсуствовања наставника практичне 

наставе 

- Сарадња са ученицима, запосленима, родитељима ученика и социјалним 

партнерима 

- Административни послови везани за вежбе, практичну и блок наставу 

- Финансијски послови везани за вежбе,  практичну и блок наставу 

- Остали послови по налогу директора 

Октобар - Припремне радње око организовања посете ученика Сајму књига 

 

Јануар - Припремне радње везане за организовање прославе ДАНА СВЕТОГ 

САВЕ  

- Припрема  полугодишњег извештаја 
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- Припремне радње везане за одлазак  на Сајам туризма  

 

Март - Припремне радње везане за маркетинг школе поводом уписа за школску 

2022/2023. годину. 

- Организација санитарног прегледа ученика 

Април  - Припремне радње везане за организовање такмичења ученика , у складу са 

календаром такмичења ученика средњих школа 

- Припремне радње везане за маркетинг школе поводом уписа за школску 

2022/2023. године. 

-  

Мај - Припремне радње везане за организовање прославе поводом Дана школе  

- Договор и припреме око реализације завршних  и матурских испита 

 

Јун - Припремне радње везане за  реализацију матурских  и завршних испита 

 

Јул - Припремне радње везане за упис ученика у  школску 2022/2023. годину 

 

Август - Сагледавање  потребних  средстава за рад и опреме за постојеће кабинете 

и прибављање истих, у договору са директором и у складу са 

финансијским могућностима 

- Сагледавање потребног  алата и прибора за практичну наставу и 

прибављање истих, у договору са директором и у складу са финансијским 

могућностима 

- Административни послови везани за вежбе, практичну и блок наставу 

- Финансијски послови везани за вежбе,  практичну и блок наставу 

- Остали послови по налогу директора 

 
 

ПЛАН ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

 

     Час одељењског старешине има циљ упознавање и успостављање ближег контакта 

одељењског старешине са ученицима, вођење дијалога о различитим темама из 

области васпитања, образовања и живота, укључивање ученика као активних субјеката 

у рад школе, неговање слободе мишљења ученика и културе комуницирања. 

 У реализацији часа учествују: одељењске старешине и школски психолог, ученици, 

стручна лица и предметни наставници. 

 Програм се састоји од одараних и актуелних тема и понуђен је одељењским 

старешинама који су задужени да према актуелности и тренутној мотивисаности 

ученика одреде време ангажовања теме. На тај начин је и ученицима пружена 

могућност да учествују у избору теме. 

     Такође, ученици и одељењске старешине задржавају право обраде актуелних и 

временски наметнутих тема, односно проблема који се јављају у одељењу. 

 

 

Предлози тема одељењским старешинама за часове одељењског старешине: 
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1. Извођење химне Републике Србије„Боже правде“ .Начин и значај превенције 

COVID-19 у школској средини 

2. Упознавање са ученицима. Избор за руководство одељења и Ученички парламент  

3. Правила понашања у одељењу – изградња имиџа одељењске заједнице 

4. Ваннаставне активности – упознати ученике са могућим ваннаставним 

активностима у школи и испитати жеље ученика  

5. Понашање ученика према ученицима других школа (првенствено ТШ „Никола 

Тесла“ и Гимназије) – присуство  ученика других школа на час, конфликти и 

физичко насиље на путу до школе и у школи  

6. Ненаслилна комуникација (у оквиру одељења, са наставницима, осталим 

вршњацима, родитељима) 

7. Нивои насиља – шта је све насиље и врсте? Упознавање са Посебним протоколом 

у случају насиља  

8. Организација слободно времена и приоритети ученика 

9. Електронско (интернет) насиље 

10. Облици подршке ученицима у школи, поншање према вршњацима са сметњама у 

развоју 

11. Превенција наркоманије и алкохолизма 

12. Постигнућа ученика на крају првог класификационог периода 

13. Методе и технике успешног учења, мотивација за учење 

14. Предност савремене технологије, употреба мобилних телефона на часу 

15. Сида и полно преносиве болести 

16. Клима у одељењу – развијање позитивних односа, подршке и пријатељства 

17. Однос према школском инвентару 

18. Предрасуде и дискриминација на основу социјалног статуса, националне 

припадности, полу, боји коже, месту живљења (село, град)  

19. Однос према ауторитету и запосленима у школи 

20. Постигнућа ученика на крају првог полугодишта  

21. Значај Светог Саве за просвету 

22. Постигнућа ученика и професионални идентитет 

23.  Емоционална инелигенција 

24. Одговоран однос према здрављу 

25. Професионално усмеравање ученика 

26. Похађање допунске и додатне наставе, секција, хоби 

27. Шта је патриотизам? 

28. Самовредновање рада школе 

29. Школско развојно планирање 

30. Стрес-како га превазићи? 

31. Трговина људима 

32. Да ли прихватамо све што нам се нуди? 

33. Постигнућа ученика на крају трећег класификационог периода 

34. Облачење ученика 

35. Бон тон – манири лепог понашања 
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36. Шта би смо поручили својим родитељима? 

37. Асертивна  комуникација  

38. Шта бисмо поручили својим родитељима? 

39. Планирани и оставрени циљеви учења 

40. Постигнућа ученика на крају школске године 

 

Војска Србије – одбрана и безбедност 4 часа у одељењима завршних разреда. 

 

     Одређивање правила понашања и санкција уколико се прекрше, радионице на тему: 

адолсеценције, менталног здравља, полних болести, болести зависности, поремећаја 

исхране, депресије, деликвентног понашања, тимског рада, формирања идентитета, 

партиципација младих – по једна у полугодишту по жељи ученика. Реализатори: вршњачки 

едукатори, ученици добровољци, наставници и школски психолог. 

Реализација тема - Војска Србије 

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја планира се 

реализација тема на нивоу једног или спајањем више одељења завршних разреда током 

четири часа одељењског старешине: 

час 1 – интонирање химне Републике Србије Боже правде; Место, улога и задаци Војске 

Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије;Војна обавеза у Републици 

Србији; Радна и материјална обавеза у Републици Србији 

час 2 – како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка 

спремност-предуслов за војни позив 

час 3  - Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Бојни отрови, 

биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита 

час 4 – Тактичко-технички зборови 

За реализацију 4.часа планира се организована посета акцији „Отворени дан Војске 

Србије“ за дан државности, дан Војске или свечани дан обележавања постојања јединице у 

сарадњи са Министарством одбране за локалну самоуправу.  

Радни послови и задаци одељењског старешине: 

 

У односу на ученика - појединца: 

- Пријем и помоћ у адаптацији на школску средину 
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- Прикупљање релевантних података о ученику (од родитеља, учитеља, педагога, 

психолога, лекара и наставника) 

- Систематично бележење података о развоју и школском напредовању ученика 

- Посматрање понашања ученика у школи и ваншколским ситуацијама 

- Саветодавни рад у решавању школских проблема 

- Примена мотивационих васпитних средстава у подстицању позитивног и осујећења 

негативног понашања 

- Решавање конкретних пролема ученика из одељења 

- Брига о здравственом стању и физичком развоју ученика 

- Интензивна сарадња са стручном службом ради подстицања активности са даровитим 

ученицима и брига о ученицима који теже прате наставу и ученицима са проблемима у 

понашању 

- Израда анализе успеха ученика. 

 

У односу на одељењску заједницу: 

 

- Подстицање одељењске заједнице у креирању програма рада одељењске заједнице 

- Помоћ у организовању одељењске заједнице 

- Изграђивање имиџа одељењске заједнице (амблем, симбол, име) и осећање 

припадности 

- Реализовање одређених програма рада са одељењском заједницом 

- Активност на стварању здравог језгра одељења 

- Укључивање одељења у шире активности школе 

- Организовање екскурзија и излета 

- Укључивање стручних лица из друштвене средине у сарадњу са одељењском 

заједницом (уметници, новинари, лекари, јавне личности) јер школа треба да буде 

''отворен систем'' 

- Усмеравање ученика у друштвено окружење (библиотеке, клубове, центре и др.). 

 

У односу на родитеље: 

- Упознавање родитеља и прикупљање података потребних за сарадњу са породицом 

- Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање и 

школу њихове деце 

- Организовање родитељских састанака (одељењских и групних) тематских, редовних и 

ванредних 

- Упућивање родитеља у педагошко-психолошко образовање 

- Информисање родитеља о важним активностима школе 

- Организовање заједничких разговора са наставницима и родитељима. 

 

 

 

У односу на стручне органе: 

- Учешће у изради годишњег програма рада школе 

- Израда програма рада одељењског старешине 

- Остваривање увида у редовност наставе 

- Брига и решавање ситуација оптерећености ученика (контролне вежбе, тестови, 

писмени задаци, графички радови и др.) 

- Сарадња са наставницима у вези са избором ученика за такмичење 

- Размена мишљења и усаглашавање ставова са наставницима у доношењу одлука о 

изрицању васпитно-дисциплинских мера 
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- Учешће у идентификацији ученика за додатни рад и допунску наставу 

- Планирање, вођење и извештавање о раду одељењских већа 

- Стручно усавршавање у оквиру одељењског и наставничког већа која ће се односити 

на улогу и рад одељењског старешине. 

 

 

У односу на педагошку документацију: 

- Сарадња са директором школе и стручним сарадницима на плану уједначавања 

вођења педагошке документације 

- Ажурно и прецизно вођење матичне и разредне књиге 

- Савесно, прецизно и садржајно вођење записника са састанака одељењских већа, 

наставничког већа и родитељских састанака. 

 

 

5. ПЛАН РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

 

5.1. Школски одбор 

 

     Школски одбор је орган управљања школом и као такав ове године ће обављати послове 

који су му у надлежности орема Закону о основама образовања и васпитања у Статуту 

школе. 

 

 Садржај рада Школског одбора: 

1) Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте; 

2) Доноси програм образовања и васпитања, развојни план, годишњи програм рада и 

усваја извештаје о њиховом остваривању 

3) Утврђује предлог финансијког плана за припрему буџета Република 

4) Доноси финансијски план установе; 

5) Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, 

односно наставе у природи; 

6) Расписује конкурс и бира директора; 

7) Разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова 

рада и остваривање образовно-васпитног рада; 

8) Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; 

9) Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом; 

10) Даје мишљење директору за избор наставника и стручних сарадника по расписаном 

конкурсу 

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 

Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду представник 

ученичког парламента и председник синдиката у школи, без права одлучивања. 

 

 

 

Табела 1: Оквирна временска динамика рада Школског одбора: 

 

Месец Садржај рада 

Септембар 

1. Разматрање извештаја о припремљености школе за рад на 

почетку школске године (кадровска, метиријално-техничка 

и организациона) 
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2. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији годишњег 

програма за предходну шкослку годину 

3. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији развојног 

плана 

4. Разматрање и усвајање извештаја о раду директора школе 

5. Доношење годишњег програма рада 

6. Друга текућа питања 

Октобар 

1. Разматра и усвајање извештаја о извођењу екскурзија 

2. Финансирање школе (опремање) 

3. Усвајање извештаја о пословању за треће тромесечје 

4. Сарадња са друштвеном средином око опреме кабинета 

5. Друга текућа питања 

Новембар 

1. Разматрање извештаја о реализацији ГПР на крају првог 

класификационог периода 

2. Друга текућа питања 

Децембар 

1. Именовање пописних комисија за годишњи попис 

2. Разматрање плана уписа за наредну школску годину 

3. Друга текућа питања 

Јануар 

1. Разматрање и усвајање извештаја о извршеном годишњем 

попису 

2. Разматрање извештаја о реализацији ГПР на крају првог 

полугодишта 

3. Доношење финансијског плана за наступајућу календарску 

годину 

4. Доношење плана набавки за наступајућу календарску 

годину 

5. Друга текућа питања 

Фебруар 

1. Усвајање извештаја о пословању за претходну годину 

2. Усвајање годишњег обрачуна за претходну годину 

3. Друга текућа питања 

Март 

1. Разматрање задатака образовања и васпитања и 

предузимање мера за побољшање услова рада и 

стваривање образовно-васпитног рада 

2. Текућа питања 

Април 

1. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији ГПР на 

крају другог класификационог периода 

2. Усвајање извештаја о пословању за прво тромесечје 

3. Разматрање припремљености начина информисања 

јавности и основних школа о упису ученика за наредну 

школску годину 

4. Друга текућа питања 

Мај 

1. Разматрање припремљености за реализацију завршних и 

матурских испита 

2. Разматрање припремљености за реализацију разредних  и 

поправних испита на крају другог полугодишта 

3. Друта текућа питања 

Јун - Јул 

1. Утврђивање предлога финанскијског плана за 

припрему буџета Републике 

2. Разматрање извештаја о релиазации свих испита на 

крају другог полугодишта 
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3. Разматрање и усвајање извештаја о релиазацији ГПР 

на крају другог полугодишта 

4. Усвајање извештаја о пословању за друго тромесечје 

5. Друга текућа питања 

Август 

1. Разматрање припрема за поечтак школске године и 

предузимање мера за побољшање услова рада и 

остваривање образовно-васпитног рада 

2. Разматрање кадровских потреба за наредну школску 

годину 

3. Друга текућа питања 

 

 

 

7.2. Савет родитеља  

 
 

 

Координацију Савета родитеља за  школску 2021/2022. годину обављаће 

Витеза Дабижљевић. Савет рoдитеља ће се, пре свега, бавити питањима која су 

непосредно у вези са школским животом и ученицима: набавка уџбеника, извођење 

екскурзије, разматрање успеха ученика и предлог мера за његово побољшање, 

разматрање дисциплине ученика, проблеми младих у школи и сл. 

У плану је 5 обавезних састанака који би требало да буду одржани по 

тромесечној динамици, али ће се Савет родитеља увек окупљати када се за тим 

укаже потреба. Циљ је је да се родитељи активније укључе у рад школе кроз 

различите пројекте, радионице, трибине и сл. 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу 

управљања, директору и стручним органима школе.  

Начин избора Савета родитеља школе уређен је Статутом школе, а рад 

Пословником о раду Савета родитеља Средње школе. 

 

Надлежности Савета родитеља: 

 

• Предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор; 

• Предлаже свог представника у стручни актив за развојно Планирање и у 

друге  

тимове Школе; 

• Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-

васпитног рада; 

• Учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора 

уџбеника; 

• Разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, 

годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о 

самовредновању; 

• Разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене 

делатности Школе; 
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• Предлаже Школском одбору износ и намену коришћења средстава 

прикупљених од родитеља; 

• Разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, 

безбедност и заштиту ученика; 

• Учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и 

безбедности ученика за време боравка у Школи и свих активности које 

организује Школа; 

• Даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештај 

о њиховом остваривању; 

• Упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору и 

стручним  органима Школе; 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор Савета родитеља 

Витеза Дабижљевић 

Чланови 

Јаворка Марковић, 1-1 Јулијана Спахић, 2-5 

Слађана Алексов, 1-2 Наташа Стојановић, 3-1 

Срђан Нанош, 1,3 Даниел Ранковић, 3-2 

Анђелка Ђорђевић, 1-4 Наташа Стојковић, 3-3 

Татјана Стевић, 1-5 Мирјана Ђорђевић, 3-4 

Данијела Радовановић, 2-2 Слађана Милосављевић, 3-5 

Мирјана Донић, 2-1 Јелена Перић, 4-1 

Биљана Стојковић, 2-3 Јасмина Тодоровић, 4-2 

Златко Митрашиновић, 2-4 Стевица Живојиновић, 4-3 

 

 



162 
 

Начин реализације 

 

 

- Извештај,  

- дискусија,  

         - анализа, 

          - договор. 

 

 

 

 

Активности/теме 
 

 

 

1. Конституисање Савета родитеља и 

избор председника и заменика 

председника Савета; 

2. Упознавање нових чланова са 

Пословником о раду Савета 

родитеља; 

3.Разматрање Извештаја о 

реализацији Годишњег плана рада 

школе за школску 2020/2021. годину;  

4.Разматрање Извештаја о 

вредновању и самовредновању у 

школској 2021/2022. годину; 

5.Разматрање Извештаја директора 

школе о своме раду и раду установе; 

6.Разматрање  Годишњег плана рада 

школе за 2021/2022. годину; 

7.Организација наставе и других 

облика образовно-васпитно града; 

8.Примена онлајн наставе у посебним 

условима рада школе и улога 

родитеља из Савета родитеља; 

9.Опремљеност школе за почетак 

нове школске године; 

10.Избор представника из Савета 

родитеља за члана Школског одбора 

из реда родитеља ученика; 

11.Избор представника из Савета 

родитеља за: 

- члана Тима за заштиту од 

дискриминације,  насиља, 

злостављања и занемаривања; 

- члана Тима за маркетинг;  

- члана Тима за самовредновање 

квалитета рада школе; 

- члана Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе; 

- члана за Стручни актив за школско 

развојно планирање; 

12.Осигурање ученика; 

13.COVID19- примена превентивних 

мера за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести; 

1. Упознавање са новим 

Временска 

динамика 

 

септембар 

Носиоци 

активности 

 

Чланови Савета 

родитеља, школски 

психолог, 

директорка школе, 

координаторка 

Савета родитеља, 

секретарка школе. 
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   епидемије заразне болести; 

 

14. Разматрање висине и структуре 

ђачког динара. 

 

 

  

- Извештај,  

- дискусија,  

         - анализа, 

          - договор. 

 

1.Анализа успеха и владања ученика 

на крају првог класификационог 

периода у школској 2021/2022. 

години ;  

2.Дисциплина ученика на крају првог 

класификационог периода у школској 

2021/2022. години ;  

3.Мере заштите и безбедности 

ученика. 

 

  

 

 

новембар Чланови Савета 

родитеља, 

координаторка 

Савета родитеља 

- Извештај,  

- дискусија,  

         - анализа, 

          - договор. 

 

1.Анализа успеха и владања ученика 

на крају првог полугодишта школске 

2021/2022.године; 

2.Разматрање шестомесечног 

Извештаја директора Школе о свом 

раду и раду установе у школској 

2021/2022. године; 

3.Разматрање мера за осигурање 

квалитета и унапређење образовно-

васпитног рада; 

4.Намена и коришћење средстава 

остварених из проширене делатности 

Школе. 

 

фебруар Чланови Савета 

родитеља, 

психолог школе и 

координаторка 

Савета родитеља. 
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- Извештај,  

- дискусија,  

         - анализа, 

          - договор. 

 

 

1.Успех ученика на крају другог 

класификационог периода, 

2. Дисциплина ученика на крају 

другог класификационог периода, 

3. Организација матурског и 

завршног испита, 

4. Организација матурске вечери, 

5. Извештаји са реализованих 

екскурзија и излета, 

6. Сагласност за програм и 

организовање екскурзије за следећу 

школску годину. 

 

мај Чланови Савета 

родитеља, 

директорка школе 

и координаторка 

Савета родитеља. 

- Извештај,  

- дискусија,  

         - анализа, 

          - договор. 

 

 

1. Успех ученика на крају другог 

полугодишта, 

2. Дисциплина ученика на крају 

другог полугодишта, 

3. Разматрање екскурзија ученика за 

следећу школску годину, 

4. Разматрање прикупљања 

ученичког динара за следећу школску 

годину. 

јун Чланови Савета 

родитеља, 

директорка школе 

и координаторка 

Савета родитеља. 
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 5.3. Директор школе 

 

Програм рада директора школе односи се на следеће садржаје: 

- Програмирање васпитно-образовног рада 

- Педагошко-инструктивна делатност 

- Педагошки рад са ученицима 

- Педагошки рад са наставницима 

- Педагошки рад са родитељима 

- Припрема за рад 

- Стручно усавршавање 

- Рад у стручним органима 

- Правно и економско-финансијски послови 

- Послови организације рада 

- Стручне и педагошке активности 

 

 

Табела 1: Оквирни план рада директора школе по месецима 

Месец Садржај рада 

септембар 1. Организација рада на почетку школске године 

2. Материјално техничка опремљеност школе 

3.Организација екскурзија 

4. Координација рада нових кадрова 

5.Помоћ наставницима око усклађивања плана и програма наставних предмета 

6.Координација у раду тимова 

7.Учествовање у изради годишњег програма рада школе 

8.Разматрање пројеката и могућноси учешћа у њима 

октобар 1.Финансирање наставних средстава као допуна  постојећих 

2. Финансирање школе (опремање кабинета) 

3.Сарадња са друштвеном средином око опреме кабинета 

новембар 1. Спровођење и припрема седнице НВ на крају I класификационог периода 

2.Консултативни рад са ученицима и родитељима 

3.Анализа васпитно-образовног рада у школи у протеклом периоду 

4. Планирање стручног усавршавања настваника 

5. Обилазак практичне наставе ученика 

децембар 1. Разматрање проблема оцењивања ученика и иновативни  приступ 

2. Анализирање, програмирање и планирање наставе у II  полугодишту 

3. Анализа плана уписа у наредну школску годину 

4. Планирање активности за месец јануар 

5. Планирање реализације усавршавања наставника 

6. Организација седнице НВ поводом завршетка I  

    полугодишта 

јануар 1. Инструктивно-педагошки рад са наставницима у циљу ефикасније 

реализације планова и програма свих облика рада 

2.Обилазак праксе ученика 

3. Доношење мера побољшања успеха и дисциплине ученика 

фебруар 1. Преглед педагошке документације наставника 

2.Обилазак наставе 

2. Припрема седнице школског одбора у  II полугодишту 

3. Анализа рада стручнх актива и комисија 

март 1. Пружање помоћи у раду ученичким организацијама 
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2. Допуњавање школских учила 

3. Финансијско сагледавање рада школе 

април 1. Припремање седнице НВ поводом завршетка II класификационог периода 

2. Рад са родитељима 

3. Евалуација новог начина извођења блок наставе и вежби 

4. Планирање такмичења ученика 

мај 1. Припрема начина информисања јавности и Основних  

    школа о упису у наредну школску годину 

2.Одређивање плана рада за мај-јун месец 

3. Анализа потребних кадрова за наредну школску годину 

јун 1. Припремање свих седница 

2. Организација поправних, разредних, матурских и завршних испита 

3. Праћење рада комисија на завршним и матурским испитима 

4. Одређивање комисија за упис ученика у I раред 

август 1. Припрема и организација свих испита 

2. Планирање седнице НВ 

3. Планирање почетка школске године 

4. Кадровске потребе 

5. Финансијски почетак школске године 

6. Припреме око израде Годишњег плана рада школе 

 

 

 

 

1. ОКВИРНИ ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА КАО ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА 

  

   

 

  Уважавајући Законска овлашћења директора Школе као и његове надлежности, 

овај План садржи и представља скуп личних опредељења, а у случају избора и 

правце мојих будућих залагања 

  .Детаљна реализација и разрада плана захтева на првом месту сагласност и 

одобрење Органа управљања,а након стога стручну и професионалну  

кооперативност Стручних органа Школе. 

   Од пресудног значаја за ефикасно спровођење Плана  је придобијање и 

обезбеђење сталне и већинске подршке Наставничког већа, односно целог 

колектива ЕУШ'' Вук Караџић'', Школског одбора, Савета родитеља, Стручних 

органа у Школи, Ученичког парламента. 

   Овај План рада је конципиран на основу увида у два Закона, и то Закона о 

основама система образовања и васпитања и Закона о средњем образовању и 

васпитању, Статуту Школе и неких најважнијих Правилника Школе, увид у кратке 

анализе Развојног плана, два Годишња плана рада Школе и Извештаја о 

реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021.годину, као и да 

сам на овој функцији други мандат. 

   При самој изради овог документа сам имала у виду најзначајније смернице за 

средње стручно образовање, као и истакнути значај Школе и постигнуте резултате 

за време мојих претходних мандата. 
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2. ОПШТА НАЧЕЛА КОЈИХ ЋУ СЕ ПРИДРЖАВАТИ 

 

   Данас се мора посебно нагласити да ће се у новој ери, кључно питање бити не 

како образовати појединца да нађе посао, него да ли ће он бити у стању да ради 

нове послове који су пред нама. 

   Будућа мисија образовања се огледа у  обавези наставника да са ученицима 

развијају способности  за опстанак и живот у новом глобализованом свету. 

   Промене у образовању су већ почеле, првенствено захваљујући новим 

информационим технологијама, а традиционалне образовне установе нису више 

неприкосновене. 

   Искреним међусобним уважавањем и негујући културу разговора наставници 

пружају најбољи пример својим ученицима да и они те карактеристике усвоје и 

примењују. 

 

3. ШТА МОРАМ И КАКО ЋУ ТО УРАДИТИ 

 

   Изражавам јасну намеру и одлучност да руководим Школом и да се у свом раду 

стриктно придржавам Закона и важећих нормативних аката, као и постигнутих 

договора, све у циљу да сваком запосленом у колективу и сваком ученику у Школи 

се створе потребни услови за извршавање њихових радних обавеза. 

   Посебно ћу се бринути за сигурност и безбедност ученика, полазећи од става да 

се свако насиље, па над ученицима мора спречити. 

   Руководићу се ставом да је важно да установа креира климу у којој се:учи, 

развија и негује култура понашања и уважавања личности,не толерише насиље, не 

ћути у вези насиља, сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање, значи 

да постоји одговорност свих. 

 

 

4. ШТА ЖЕЛИМ ПОСТИЋИ И КАКО ОБЕЗБЕДИТИ УСПЕХ 

 

   Желим искрене и пријатељске односе са запосленима, приоритено грађене кроз: 

 Јавно истицање појединачних и тимских успеха постигнутих у раду свих 

запослених; 

 Заједничка разматрања могућих начина да се оснажи квалитете наставе у 

Школи; 

 Прихватање и подржавање ставова већине по свим сегментима живота и рада 

Школе; 

 Успостављање што бољих услова за награђивање успеха појединаца и тимова; 

 Осмишљавање поступака, прикупљање, разраде и одабира пројектних идеја; 

 Припрема предлога нових  пројеката; 

 Активан утицај на запослене и подстицај усавршавања; 

 Активно супростављање непримереном понашању ученика и свесном 

толерисању истог; 

 Припрему ефикаснијег начина прикупљања финансијских средстава за потребе 

стварања бољих услова рада и боравка ученика у Школи; 

 Подржавање ученика за активно учешће у реализацији одобрених пројеката; 
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 Успостављање функционалног система  и награђивање успеха ученика 

 

 

5. КРАТКОРОЧНИ   И ДУГОРОЧНИ ЗАДАЦИ ДИРЕКТОРА 

 

 Међуљудски односи у  колективу ,значај, успостављање и стално 

побољшање међуљудских односа у колективу; 

 Мислим да би свакако било корисно да поред редовног стручног 

усавршавања које Школа подстиче и организује за наставнике,Школа 

организује један семинар из области Тим билдинга где би покушали 

да предавачи помогну  запосленима, и науче их како да превазилазе 

стресне ситуације у школи и код куће, како да развијају своју 

емоционалну интелигенцију, превазилазе конфликте, ослободе се 

страхова, односно помогнемо свим запосленима да боље и 

квалитетније прихвате животне околсности које нас окружују; 

 У  наредном периоду желим да сарадња са свим организацијама и 

инсититуцијама буде што боља и сврсисходнија, 

 ЕУШ'' Вук Караџић'' у Великој Плани  да постане отворена и 

савремена образовно – васпитна установа, препознатљива широј 

јавности, како по иновативним и креативним наставним плановима, 

тако и по разноврсним ваннаставним активностима, о чему ћу се 

посебно трудити у своме раду; 

 Осавремењавање  наставе и подстицање наставника да уводе нове и 

свеже наставне методе за које су се стручно усавршавали да би 

ученици осећали школу као своје сигурно и безбедно место и са 

задовољством проводили време у њој; 

 Подстицање ученика да практичну наставу у свим образовним 

профилима доживљавају као своју будућу професију,што се постиже 

осавремењавањем школских учила у кабинетима за практичну 

наставу, стручним усавршаавњем наставника практичне наставе, 

сарадњу са социјалним партнерима ( ресторани, хотели, туристичке 

агенције, компаније...).Резултат коме уверена сам сви тежимо је 

увођење дуалног образовања и у нашу школу; 

 Школи је 2018.године одобрен пројекат од Владине агенције за 

инвестиционо улагање, где би се комплетна Школа, све површине 

око Школе, школски ресторан и кухиња потпуно реконструисали, 

вредност пројекта је 300 милиона динара. У очекивању почетка 

реконструкције свакако ипак морамо да уложимо средства како 

бисмо обезбедили квалитетан и несметан рад школе у свим 

сегментима.Тако да у наредном периоду планирам да: 

1. просторије ( мала зграда) која се налазе између кухиње и главне 

школске зграде планирам да уредим, а оне би имале намену 

канцеларије Шефа рачуноводства, просторија за домара, или 

архива у зависности од финансијских средстава  

2. Пошто је наша Школа давно ушла у реформу средњег стручног 

образовања, и за све  образовне профиле имамо кабинете за 
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обављање практичне наставе, једини кабинет који нам недостаје 

је кабинет за услуживање за образовни профил Конобар. Без 

обзира на реконструкцију које ће свакако бити планирам да 

оформим и овај кабинет у Школи. Такође у зависности од 

реконструкције планирам да средим и школска игралишта, а у 

школском парку испред главног улаза наше школе планирамо да 

поставимо теретану на отвореном 

 

   Својим начином и методом рада као директор желим постићи, да што више 

ученика Школе, наставника и сарадника трајно прихвате са потпуним разумевањем  

следећу поруку Ралф Валдо Емерсона: 

 

'' Смејати се често и много,освојити поштовање интелигентних људи и наклоност 

деце…оставити свет бољим… знати да је бар један живот лакше дисао, зато што 

сте ви живели. То значи успети'' 

6. ПЛАНОВИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА И МОДУЛА, 

ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ  

План изборних предмета налази се у прилогу, као и план допунске, додатне и 

припремне наставе. 

 

6.1.РАСПОРЕД БЛОК НАСТАВЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ 

 
Распоред блок наставе и професионалне праксе  ученика образовних  профила 

КУВАР, КОНОБАР И ПОСЛАСТИЧАР  

 
 

 

 

Датум 

 

Одељење 

 

Предмет 

Наставници, који реализују часове  

25.10.-

29.10.2021. 

III-5 Кувар  Куварство Ранчић Биљана Милосављевић 

Невенка 

01.11.-

05.11.2021. 

II-5 Кувар Куварство Денчић 

Далибор 

Стамковић 

Млађан 

15.11.-

19.11.2021. 

II-4 

Конобар/посластичар 

Услуживање/посластичарство  

Станисављевић 

Горан 

Рашковић Мирјана 

29.11.-

03.12.2021. 

III-4 

Конобар/посластичар 

Услуживање/посластичарство Иванов Лазар Лакић Горица 

06.12.-

10.12.2021. 

I-4 

Конобар/посластичар 

Услуживање/посластичарство Станисављевић 

Горан  

Рашковић Мирјана  

13.12.-

17.12.2021. 

I-5 Кувар Куварство Станковић 

Млађан 

Љубисављевић 

Драгана 

20.12.-

24.12.2021. 

III-5 Кувар Куварство Ранчић Биљана Милосављевић 

Невенка 
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31.01-

04.02.2022. 

III-4 

Конобар/посластичар 

Услуживање/посластичарство Иванов Лазар Лакић Горица 

07.02.-

11.02.2022. 

II-4 

Конобар/посластичар 

Услуживање/посластичарство Иванов Лазар Рашковић Мирјана 

21.02.-

25.02.2022. 

II-5 Кувар Куварство Денчић 

Далибор 

Ранчић Биљана 

07.03.-

11.03.2022. 

III-5 Кувар Куварство Рашковић 

Мирјана 

Милосављевић 

Невенка 

14.03.-

18.03.2022. 

III-4 

Конобар/посластичар 

Услуживање/посластичарство Иванов Лазар Лакић Горица 

04.04.-

08.04.2022. 

II-4 

Конобар/посластичар 

Услуживање/посластичарство Иванов Лазар Рашковић Мирјана 

11.04.-

15.04.2022. 

I-4 

Конобар/посластичар 

Услуживање/посластичарство Станисављевић 

Горан 

Рашковић Мирјана 

09.05.-

13.05.2022. 

III-5 Кувар Куварство Љубисављевић 

Драгана 

Милосављевић 

Невенка 

16.05.-

20.05.2022. 

III-4 

Конобар/посластичар 

Свечани пријеми 

/посластичарство 

Станисављевић 

Горан 

Лакић Горица 

23.05.-

27.05.2022. 

II-5 Кувар Куварство Денчић 

Далибор 

Ранчић Биљана 

30.05.-

03.06.2022. 

I-5 Кувар Куварство Станковић 

Млађан 

Љубисављевић 

Драгана 

     

08.06.-

14.06.2021. 

II-4  

Конобар/посластичар 

Професионална пракса Иванов Лазар Пауновић Драгана 

08.06.-

14.06.2021. 

II-5 Кувар Професионална пракса Милосављевић 

Невенка 

Љубисављевић 

Драгана 

15.06.-

21.06.2021. 

I-4  

Конобар/посластичар 

Професионална пракса Станисављевић 

Горан  

Пауновић Драгана 

15.06.-

21.06.2021. 

I-5 Кувар Професионална пракса Станковић 

Млађан 

Ранчић Биљана 

22.06.-

28.06.2021. 

II-4  

Конобар/посластичар 

Професионална пракса Станисављевић 

Горан 

Пауновић Драгана 

22.06.-

28.06.2021. 

II-5 Кувар Професионална пракса Милосављевић 

Невенка 

Ранчић Биљана 

 

* 

 

Распоред блок наставе и професионалне праксе  ученика образовних  профила 

Финансијски администратор, Туристичко-хотелијерски техничар , Туристички техничар и 

Техничар обезбеђења 

 

 

Датум 

 

Одељење 

 

Предмет 

 

Наставници који реализују часове 

 

04.10.-

08.10.2021. 

II-3  Техничар обезбеђења Борилачке вештине  Обрадовић Бобан 

11.10.-

15.10.2021. 

III-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Миланов Марија Златковић Мима 

18.10.-

22.10.2021. 

II-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

 Миланов Марија Шиљић Александра 

25.10.-

29.10.2021. 

IV-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Илић Марија Петковић Сања 
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15.11.-

19.11.2021. 

I-3  Техничар обезбеђења Рачунарство и информатика Миловановић 

Марко 

Петровић Дејан 

22.11.-

26.11.2021. 

II-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Миланов Марија Шиљић Александра 

22.11.-

26.11.2021. 

III-1 Финансијски 

администратор    

Финансијско рачуноводствена 

обука 

Петровић 

Жаклина 

Стошић Оливера 

29.11.-

03.12.2021. 

IV-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Илић Марија Петковић Сања 

06.12.-

10.12.2021. 

IV-1 Финансијски 

администратор    

Финансијско -рачуноводствена 

обука 

Петровић 

Жаклина 

Стошић Оливера 

13.12.-

17.12.2021. 

II-3  Техничар обезбеђења Рачунарство и информатика Миловановић 

Марко 

Петровић Дејан 

13.12.-

17.12.2021. 

III-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Миланов Марија Златковић Мима 

20.12.-

24.12.2021. 

I-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Миланов Марија Ивана Миловановић 

     

31.01.-

04.02.2022. 

III-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Професионална пракса Миланов Марија Златковић Мима 

07.02.-

11.02.2022 

I-3  Техничар обезбеђења Дактилографија и 

административно пословање 
Јоцић Радован Милорадовић 

Александар 

28.02.-

04.03.2022. 

II-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Миланов Марија Шиљић Александра 

07.03.-

11.03.2022 

I-3  Техничар обезбеђења Рачунарство и информатика Миловановић 

Марко 

Петровић Дејан 

14.03.-

18.03.2022. 

III-1 Финансијски 

администратор    

Финансијско рачуноводствена 

обука 

Петровић 

Жаклина 

Стошић Оливера 

14.03.-

18.03.2022. 

I-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Миланов Марија Ивана Миловановић 

21.03.-

25.03.2022. 

III-3  Техничар обезбеђења Заштита од пожара и заштита 

на раду 

Милосављевић Сандра 

21.03.-

25.03.2022.  

IV-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Илић Марија Петковић Сања 

28.03.-

01.04.2022. 

III-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Миланов Марија Златковић Мима 

04.04.-

08.04.2022. 

I-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 

Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Миланов Марија Ивана Миловановић 

11.04.-

15.04.2022. 

IV-1 Финансијски 

администратор    

Финансијско -рачуноводствена 

обука 

Петровић 

Жаклина 

Стошић Оливера 

09.05.-

13.05.2022. 

III-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Миланов Марија Златковић Мима 

09.05.-

13.05.2022. 

IV-1 Финансијски 

администратор    

Финансијско- рачуноводствена 

обука 

Петровић 

Жаклина 

Стошић Оливера 

16.05.-

20.05.2022. 

III-3  Техничар обезбеђења Борилачке вештине Обрадовић Бобан 

16.05.-

20.05.2022.  

IV-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Илић Марија Петковић Сања 

16.05.-

20.05.2022. 

IV-3  Техничар обезбеђења Основи матичне евиденције Јоцић Радован 

23.05.-

27.05.2022. 

II-3  Техничар обезбеђења Рачунарство и информатика Миловановић 

Марко 

Петровић Дејан 

23.05.-

27.05.2022. 

II-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

Миланов Марија Шиљић Александра 

23.05.- IV-3  Техничар обезбеђења Служба обезбеђења Јоцић Радован 
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27.05.2022. 

13.06.-

17.06.2022. 

II-1 Финансијски 

администратор    

Финансијско- рачуноводствена 

обука 

Петровић 

Жаклина 

Стошић Оливера 

     

15.06.-

22.06.2022. 

III-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Професионална пракса Миланов Марија Златковић Мима 

22.06.-

28.06.2022. 

I-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 

Професионална пракса Миланов Марија Ивана Миловановић 

29.06.-

05.07.2022. 

II-2 Туристичко - хотелијерски 

техничар 
Професионална пракса Миланов Марија Шиљић Александра 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ, МЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ НАСТАВНИКА, ПЛАНОВИ 

ПРИПРЕМНОГ РАДА, ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

     Индивидуални годишњи и месечни планови рада наставника чине саставни део 

годишњег плана рада школе и налазе се у школској документацији приступачној школским 

саветницима, сарадницима, директору и осталим радницима. У оквиру њих налазе се 

планови осталих облика образовно-васпитног рада као што су припремни, додатни рад и 

допунски рад. 

 

7.ПЛАНОВИ ВАННАСТАВНИХ И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

План и програм рада са талентованим и надареним ученицима 

Надареност је свеукупна натпросечна способност за решавање појединих проблема који 

поседује одређена личност. У односу на друге, надарена особа брже, лакше и боље решава 

поједине сложене проблеме што је чини изнадпросечном. 

Таленат је даровитост у ужем смислу тј. развијена специфична способност која омогућава 

брзо и лако стицање неке вештине, као и високо постигнуће успеха на одређеном пољу. 

Данас су у образовању познати иновативни модели организовања стицања квалитетног и 

трајног знања за све категорије ученика, који истовремено омогућавају развијање и 

способности учења и способности критичког и стваралачког мишљења, посебно код 

најдаровитијих. 

Све време захтева се већи ангажман, као и домишљатост наставника током рада са 

талентованим и надареним ученицима. 

 

Рад са даровитим ученицима се одвија кроз следеће етапе: 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

Потребно је да наставници добро познају: 

 различите карактеристике и типове даровите деце, 

 специфичне образовне потребе и могуће проблеме у редовном школовању (досађује се, 

негативан став према школи, ослабљена мотивација...). 
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Након препознавања надарених ученика наставник сигнализира одељењском старешини, 

родитељу, ПП служби, Стручном тиму за инклузивно образовање. 

Могу се за селекцију у неким случајевима користити и различита тестирања, где би се 

укључили наставници, одељењске старешине, родитељи, ученици, стручни сарадници. 

ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА (ВИДОВИ ПОДРШКЕ): 

Обогаћивање програма и диференцијација курикулума, било кроз индивидуализацију, било 

кроз ИОП за даровите ученике. 

Када се изврши идентификација ученика и одреди се степен/ниво на коме ће се радити са 

њима, планиране активности могу бити следеће, зависно од конкретног случаја: 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 слободне активности (секције)  

 додатна настава из појединих предмета 

 самосталан рад код куће 

 онлајн учење 

 примена свих адекватних средстава и садржаја из уже и шире друштвене заједнице 

 истраживачке станице, семинари, фестивал науке и слично 

АКТИВНОСТИ У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ 

 коришћење напреднијих уџбеника или материјала преко интернета 

 прилика да брже прође кроз базично градиво 

 самосталан истраживачки рад 

 рад са ментором 

 сложенији задаци и виши нивои знања 

 задаци који омогућавају различите приступе и различита решења 

 обезбедити наставу која садржи анализу и синтезу у учењу наставних садржаја, а не 

само меморисање чињеница 

 развој способности логичког и стваралачког мишљења 

 коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави 

 флексибилни временско-просторни услови за рад 

 едукативни излети и посете различитим институцијама 

 гостујући предавачи 

 

Ради успешне реализације потребно је на нивоу школе, као и код сваког наставника 

подстицати ауторитет који се гради на стручности, а не на позицији моћи; као и развијати 

код ученика доживљај да се његове способности виде, цене и подржавају, као и прилику да 

комуницира са својим интелектуалним вршњацима. 

Према томе, задаци развоја даровитих у наставним предемтима и областима били би: 

помоћи ученицима да усвоје значења знања у природним наукама, друштвеним наукама, 

уметности, стручним областима; помоћи им да рационално и креативно користе та знања; 

као и упознати их са искуствима која ће их учинити хуманијим и успешнијим људским 

бићима. 

МОТИВИСАЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ И НАДАРЕНИХ УЧЕНИКА 

 добијање одређених повластица (кроз оцену или други облик награде) за резултате на  

такмичењима, иновације или изузетне резултате у неком другом облику активности 
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 јавно похваљивање, кроз књигу обавештења, сајт школе, онлајн ученички клуб и друге 

медије 

 укључивање у презентацију школе 

 вршњачка едукација тј. поставити их у улогу предавача и оних који едукују друге 

ученике 

 вођење часа... 

 

Посебан нагласак треба ставити на активну употребу стеченог знања, тј. на самосталну 

продукцију, на видљиве резултате рада; на процену рада и успостављање критеријума 

успешности; на унутрашње задовољство, на осећај постигнућа и поноса због раста 

сазнања, развоја способности и овладавања одређеним областима. Тиме би се показала 

општа и специфична брига за напредовање надарене деце и не би се заустављао њихов 

развој и потребе на рачун просечности. 

 

 

      Планови секција се налазе у прилогу. 

 

8. ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Школа остварује сарадњу са низом привредних субјеката на територији општине 

Велика Плана, али и у  општинама Смедеревска Паланка, Жабари и осталим суседним 

општинама . У самом наставном процесу, организације и институције, тачније појединци-

есперти, гости су и едукатори на часовима и трибинама које се у школи организују. 

 Најинтензивнија и најдужа сарадња одвија се са општинском организацијом 

Црвеног крста, преко Народне кухиње која функционише у нашој школи и за више од 250 

особа наши ученици и запослени припремају храну за социјално најугроженије становнике 

Велике Плане. 

Сарадња се успоставља и са Општинском туристичком организацијом, при 

обележавању значајних догађаја . 

У Градској библиотеци ученици завршних разреда , по потреби, полажу матурски 

испит из српског језика и књижевности.  

Дом здравља спроводи сарадњу са ученицима кроз едукацију вршњачких едукатора за 

репродуктивно здравље, болести зависности и остале проблеме адолесцената преко 

саветовалишта за младе Дома здравља у Великој Плани. 

Ученици угоститељске струке високо су цењени и често позивани да своју стручну 

праксу обављају на најзначајнијим манифестацијама у организацији локалне самоуправе – 

све значајнија културна догађања су места где се увек могу срести наши ученици и 

наставници у улози домаћина. 

Повремено се организују и посете ученика предузећима, фирмама и сличних установа 

у циљу упознавања ученика са реалним условима рада. 
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9. ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

Да би се обезбедило потребно и неопходно јединство у остваривању образовно-

васпитних задатака и циљева, као и одлучивања о питањима која су од заједничког 

значаја за живот и рад школе и ученика у њој, у школи се остварује стална и 

систематична сарадња са родитељима.  

 Сарадња са родитељима одвија се: 

- преко родитељских састанака одељења који се одржавају према потреби, а најмање 

четири пута у току школске године, 

- преко Савета родитеља 

- појединачним сусретима одељенских старешина и родитеља,  

- сарадња родитеља и психолога школе 

 

септембар 

- упознавање са родитељима ученика 

- упознавање родитеља са активностима школе (организација рада, смене, пракса, 

ваннаставне активности, школски лист, психолог, директор, организатор практичне 

наставе…) 

- упознавње родитеља са образовним профилом (наставни предмети, распоред, 

пракса, опрема и униформе…) 

- уџбеници (набавка, продаја половних уџбеника у школи…) 

- избор за чланство у Савету родитеља 

- упознавање родитеља са Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности 

ученика (обавезе, лакше и теже повреде, изостајање…) 

- правдање изостанака ученика (лекарско оправдање, правдање од стране родитеља…) 

- упознавање родитеља са Правилником о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље 

- екскурзија ученика 

- проблеми ученика путника 

- упознавање родитеља са пројектима: Најјаче против насиља 

новембар 

- о насиљу (школски психолог) 

- саопштавање и разматрање успеха ученика на крају првог класификационог периода 

- изостајање са наставе и начини превазилажења 

јануар-фебруар 

- саопштавање и разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта 

- актуелни проблеми 

- изостајање са наставе и начини превазилажења 

- међуљудски односи унутар одељења 

март-април 

- саопштавање и разматрање успеха ученика на крају класификационог периода 

- изостајање ученика 

-  

јун 

- саопштавање и разматрање успеха ученика на крају другог полугодишта 
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Табела 2: Планиране активности у току школске године 

Активност Начин реализације 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Информисање родитеља о условима 

рада школе, програмима рада школе, 

програму излета и екскурзија,  начину 

коришћења наставних средстава 

Родитељски састанак 
Одељењске 

старешине 
септембар 

Прикупљање информација од 

родитеља о социјалном статусу 

породице и здравственом стању 

ученика и чланова уже породице  

Родитељски састанак, 

Индивидуални 

разговори 

Одељењске 

старешине, школски 

психолог 

септембар 

 

Анкетирање родитеља 
Анкета о сарадњи 

породице и школе 

школски психолог, 

руководилац Саветом 

родитеља 

јануар 

Информисање о битним 

индивидуалним карактеристикама, 

интересовањима ученика 

Индивидуални 

разговори 

Одељењске 

старешине, 

шк. психолог 

током године 

према 

потреби 

Саветодавни рад са родитељима 

ученика чија деца имају тешкоћа у 

понашању и учењу 

Индивидуални 

разговори 

Одељењске 

старешине, 

Школски  психолог 

током године 

према 

потреби 

Учешће родитеља у самовредновању 

рада школе, школском развојном 

планирању 

Анкетирање, 

разговори 

Чланови Тима за 

самовредновање 

током године 
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10. ПЛАН АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, 

САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 

 

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ ОДНОСЕ 

СЕ НА: 

 

1. Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима 

 

- упознавање ученика са врстом школе, подручјем рада и образовним профилом. 

Сусрети родитеља, наставника и ученика. Договор о узајамним очекивањима, 

потребама и захтевима. Изграђивање јединствених ставова породице и школе о 

васпитању ученика. 

- Активно учешће ученика и родитеља у изради правила о понашању ученика, 

запослених и родитеља ученика школе. 

- Адаптација ученика на живот у школи. Укључивање ученика у школске активности. 

- Изграђивање свести о припадању школи и идентитету школе. 

 

2. Подстицање личног развоја 

 

- Подстицање личног самопоуздања, упознавања и прихватања сопствених вредности, 

учење видова самопоуздања уз уважавање личности других ученика. 

- Неговање осећања, уочавање веза између осећања, потреба, мисли и акција. 

- Упознавање својих и туђих потреба. 

 

 

3. Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа 

 

- Разумевање других ученика и усклађивање њихових  поступака и активности у 

социјалног групи. 

- Развијање толеранције према разликама у мишљењу, ставовима, особинама, навикама, 

изгледу и потребама других. 

- Успостављање, неговање и развијање односа са другима. Пријатељство. Сараднички 

однос. Односи међу генерацијама. Односи у породици и школи. Чиниоци који доводе 

до повезивања и нарушавања односа. 

- Сарадња у школи. Припремања заједничких програма којима се побољшава квалитет 

живота у школи. 

 

4. Развијање комуникативних способности, сарадње и конструктивног разрешавања 

конфликта 

 

- Унапређивање развоја сарадничке комуникације. Активно, пажљиво слушање 

другог у комуникацији и тумачење критике. Изражавање својих запажања, сећања и 

потреба, представљање јасних захтева без оптуживања,  критиковања, пребацивања 

одговорности за њих на другу особу. Конструктивно одговарање на критику. 

- Познавање невербалне комуникације и њених особености. 

- Динамика конфликта, стратегије и стилови понашања при конфликту, 

конструктивно решавање конфликта. 
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11. ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

        Културне активности школе дате су кроз садржаје поводом одређених планираних 

манифестација, укључивањем у шире оквире културне делатности града и општине: 

књижевне вечери, наградни конкурси, презентовање рада школе, одређених профила. 

 Све културне манифестације у текућој школској години које буду организоване на 

нивоу града или општине биће праћене од стране ученика наше школе. 

 Културне манифестације које се предвиђају у организацији школе (драмска, 

рецитататорске и спортских секција) спровешће се 27. јануара 2022. године поводом 

дана Светог Саве и 20. маја 2022. године поводом Дана школе. Ове манифестације биће 

пропраћене адекватним садржајима у виду реферата, рецитала награђених литерарних 

састава.  

Дан школе јесте 20. мај. Дан школе биће обележен  наставно и радно. 

Фестивал ученичког краткометражног филма , '' Филић-филмић'', други по реду,  

одржаће се током другог полугодишта ове школске године. 

Наша школа је ове школске године домаћин Републичког такмичења ученика , 

образовног профита туристичко-хотелијерски техничар, '' Формирање и презентација 

ученичких аранжмана ''. Такмичење би требало да се реализује у периоду од почетка 

марта до половине маја. 

 

 

 

 

 

 

12. ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о 

друштвеним , природним, привредним и техничким  појавама и токовима који 

мењају  ,обогаћују или угрожавају животну средину. 

 

Циљ: Упознати ученике о значају заштите животне средине, повећању еколошке 

свести и одговорности . Продубити и проширити стечена знања о  екологији и  

заштити животне средине и усмерити ученике према примени еколошких знања у 

свакодневном животу. 

 

Васпитни задаци су: 

-развијање позитивног односа према природи  

-изграђивање свести човека о заштити животне средине 

-оплемењивање уже и шире околине 

-стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према 

уређењу  

школе и  насеља 

-подстицање радозналости 
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-развијање радних навика и тимског рада 

-развијање вештина које нису  заступљене на редовној настави-планско 

посматрање, дебата, истраживање стања угрожености у непосредном 

окружењу, прављење предмета од рециклираног материјала.. 

 

План заштите животне средине биће реализован кроз рад Еколошке секције. 

Активности везане за заштиту животне средине реализоваће наставник биологије 

Мира Ивковић и Александра Милосављевић ,са ученицима, члановима секције. 

 

Својим практичним радаом , а кроз реализацију програма ,ученици доприносе 

очувању и заштити човекове околине и активно утичу на еколошко , хигијенско и 

естетско уређење школског простора ( унутрашњег и спољашњег) . 

У току свог рада Еколошка секција ће посебно обратити пажњу на следеће 

активости: 

-стицање знања ширих од оних предвиђених програмом 

-проширивање постојећих и стицање нових естетских , здравствених и 

хигијенских 

 навика 

-уређење ( естетско и хигијенско) простора 

-припремање и уређење паноа за обележавање еколошки важних  датума 

-припремање и израда цртежа , схема и др.потребног материјала за наставу 

-предавања, дебате и анкете 

 

 

 

                  Планиране активности 

 

АКТИВНОСТ  Време 

рализације 

Презентација  и анкета : 16. 9. Дан заштите 

озонског омотача 

септембар 

Лишајеви као биоиндикатори загађености ваздуха 

-Истраживање стања угрожености  животне 

средине у непосредном окружењу на основу 

лишајева 

-Израда паноа са сликама лишајева из 

непосредног окружења 

 

октобар 

Квалитет живота и квалитет човекове животне 

средине ( анкета) 

новембар 

Предавање – Савремен начин живота 

Развој Еколошке свести код ученика различитих 

старосних категорија( анкета) 

децембар 
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Посете установама, изложбама, резерватима и 

другим институцијама везаним за заштиту 

човекове средине. 

Јануар/фебруар 

Израда паноа(изложба слика)- 

22.3. Дан вода 

5. март-Светски дан енергетске ефикасности 

 ( израчунавање еколошког отиска) 

18. март -Светски дан рециклаже 

21. март- Дан заштите шума 

 

март 

Презентација- 22.4. Дан планете Земље април 

Предавање-  Дан биодиверзитета мај 

Акција- „Очистимо Србију“-5.6.Дан животне 

средине 

јун 

 

Због епидемиолошке ситуације могуће су измене. 

 

 

13.ПЛАН ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 

     Активности се реализују кроз практиковање здравих животних стилова, кроз усвајање 

свести о важности сопственог здравља, неговања хигијенских и других културних  навика 

за очување и јачање здравља, и кроз потребе неговања и развоја физичких способности. 

 

 

 

Активности и 

такмичења 

Нивои такмичења Носиоци активности  Временска 

динамика 

рукомет Одељењска такмичење 

Општински, Окружни 

Ученици,наставници април 

април 

одбојка Школско такмичење 

Општинси, Окружи 

УченициНаставници 

физичког васпитања 

новембар 

децембар 

фебруар 

кошарка Школско 

Општински 

окружни 

Ученици 

Наставници физичког 

васпитања 

октобар-мај 

новембар 

новембар 

Мали фудбал Одељењско-разредно 

Општинско 

окружно 

Ученици 

Наставници физичког 

васпитања 

октобар-

новембар 

март 
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,,Спортом против  

насиља” 

,,Фер Плеј”      на 

првом месту 

Школски разредни тутнир у 

малом фудбалу 

Ученици 

Тим за безбедност и 

заштиту ученика од 

насиља 

Октобар 

мај 

Недеља школског 

спорта 

Међу-школско, малифудбал 

одбојка 

ученици мај 

Крос РТС-акроз 

Србију 

општински ученици Септембар 

(мај) 

Реализација активности ће бити у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

 

 

14.ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА  
 
 

ПЛАНОМ  СУ ПРЕДВИЂЕНЕ СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ: 

 

 Посета  Сајму туризма у Београду за све ученике образовних профила 

ТУРИСТИЧКО - ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР   

 Посета сродним школама ради размене искустава  за све ученике 

образовних профила ТУРИСТИЧКО - ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР и 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР 

 

 

 

 

Образовни профили 

 

 

Настава  ван седишта школе 

Финансијски администратор 

 

Први  разред I/1 

 

Обилазак предузећа и  банака у општини Велика 

Плана. 

Финансијски администратор 

  

Други  разред II/1 

 

*Обилазак предузећа и  банака у општини 

Велика  Плана и посета хотелима високе 

категорије и институцијама од значаја за профил. 

 

 



182 
 

Финансијски администратор 

 

Трећи разред III/1 

 

* Обилазак предузећа, факултета и високе школе, 

* Народнa  банка и Скупштина у Београду, 

*Сајам виртуелних предузећа. 

Финансијски администратор 

 

Четврти  разред IV/1 

*обилазак предузећа, факултета и високе школе, 

*Народна банка и Скупштина у Београду, 

* посета Факултету или Високој школи и 

обилазак предузећа, 

*Сајам виртуелних предузећа. 

Туристичко- хотелијерски 

техничар 

 

Први разред I/2 

 

* Сајам туризма у Београду и обилазак хотела, 

високе школе, 

* посета ТО Велика Плана, обилазак локалних 

знаменитости, манастира Копорин, Покајница, 

Радовањског Луга, Мc Donalds-а, хотела 

„Момент“, хотела „Вир“, етно села „Моравски 

конаци“ 

* посета локалним и републичким 

манифестацијама од значај за профил 

  

Туристичко- хотелијерски 

техничар 

 

Други разред II/2 

 

* Сајам туризма у Београду и обилазак хотела, 

високе школе 

*обилазак хотела високе категорије, 

* обилазак градова са доста туристичких мотива, 

*посета музејима и галеријама од значаја за 

профил,  

* посета позориштима, 

*посета Сајму књига и другим локалним и 

републичким манифестацијама од значаја за 

профил. 

 

 

Туристичкo- хотелијерски 

техничар 

 

 

Трећи разред III/2 

* Сајам туризма у Београду и обилазак хотела, 

високе школе, 

*Посета музејима, галеријама и позориштима од 

значаја за профил  и другим природним и 

друштвеним мотивима, 

*посета Сајму књига и другим већим 

манифестацијама,  

* посета Народној банци, Скупштини у Београду 

и другим  институцијама од важности за профил. 

 

Туристичкo- хотелијерски 

техничар 

 

Четврти разред IV/2 

* Сајам туризма у Београду и обилазак хотела, 

високе школе, 

*посета музејима, галеријама и позориштима 

 од значаја за профил, посета природним и 

друштвеним мотивима, 
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            *Због ситације са вирусом Ковид-19 могућа су одступања или 

кориговања плана посета за све профиле. 

 

Поред наведених предлога  могуће је током школске године извршити и одређене 

измене у складу са тренутним могућностима и приликама као и од тренутног 

развоја ситуације у вези пандемије Ковид19 вируса. 

Ученици  образовног профила Финансијски администратор и Туристичко-

хотелијерски техничар узимају учешће и на свим манифестацијама и дешавањима 

који су важни за промоцију Школе и општине и то на територији општине  Велика 

Плана,а  по потреби и у суседним општинама. 

 

Поред ових предвиђених активности уколико се буде указала прилика за одлазак 

још некој институцији и манифестацији а за коју школа није унапред могла да зна и 

која би била за ученике од посебне важности у погледу упознавања са 

функционисањем привредних друштава, организација и спровођење такве посете 

обавиће се у току године. 

 

 

ПЛАН 
обављања дела блок наставе ван места седишта школе 

 

- Образовни профил: Техничар обезбеђења 
 

Раз. и 

одељ. 

Предмет  Aктивност Избор места,   

избор активности 

и техничка 

организација 

 

1/3 

Дактилографија 

и админист. 

пословање 

- Обилазак привредних друштава, институција и 

установа 

- Одлазак на Међународни сајам паметних 

технологија 

- Одлазак на Међународни сајам туризма 

 

- Пред.наставник, 

орга.прак.наставе

, директор и 

одељењски стар. 
 

1/3 

Рачучнарство и 

информатика 

*посета Сајму књига, 

* посета Факултету или Високој школи и 

обилазак хотела, 

*Планирана је реализација практичне наставе , 

путем пројекта мобилности Еразмус+ у хотелима 

и школи у Малаги у Шпанији. 
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2/3 

Рачучнарство и 

информатика 

- Одлазак на Међународни сајам књига 

- Посета касарни ради присуства на вежби 

противпожарне заштите. 

- Посета Криминалистичко-полицијској академији 

- Посете војниим и полицијским установама. 

- Посета Народној скупштини. 

- Посета Народној банци Србије   

- Обилазак аеродрома   

- Обилазак културно-историјских места 

- Обилазак одговарајућих високошколских установа 

- Обилазак Српско-руског хуманитарног центра 

 

2/3 

Борилачке 

вештине 

3/3 Борилачке 

вештине 

 

3/3 

Заштита од 

пожара и 

заштита на раду 

4/3 Основи матичне 

евиденције 

 

4/3 

Служба 

обезбеђења 

  

 

 

 

 
 

 

ЕКСКУРЗИЈА 

 

 

     Уколико буде организивана на основу интересовања ученика планира се за 

пролеће 2022.године.  Програм екскурзије биће накандно утврђен и приложен 

Годишњем плану рада школе.  

 

 

 

 

 

 

15.ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

15.1. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

 

     У складу са Правилником о раду ученичког парлеманта  ЕУШ “Вук Караџић“, Велика 

Плана прецизирана је улога свих актера укључених у васпитно-образовни рад школе.  

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у школи и има 

председника. Ученички парламент функционише са циљем: 

-давања мишљења и предлога стручним органима: школском одбору, савету родитеља и 

директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном 
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плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским такмичењима и 

организацији свих манифестација у школи; 

-разматрања односа и сарадње ученика и наставника, ученика и стручног сарадника; 

-обавештења ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и унапређење 

школовања. 

Седнице парламента предвиђене су за сваки месец и додатно по потреби. Својим радом 

парламент ће допринети оставаривању партиципације ђака у наставним и ваннаставним 

активностима, шо значи раду школе. 

Временска динамика и акциони план рада Ученичког парламента: 

СЕПТЕМБАР:  

 

1. Упознавање чланова са Пословником  Ученичког парламента 

2. Избор и састав парламента 

3. Избор два представника парламента за Школски одбор 

4. Упознавање са превентивним и другим епидемиолошким  мерама. 

5. Текућа питања 

ОКТОБАР: 

                             

 

1.Координација са Управом школе у оквиру усвајања правила облачења при 

уласку     у школу 

     2. Анализа распореда контролних и писмених задатака 

3. Социјална интеракција са ученицима са којима се спроводи индивидуална 

настава 

4. Предлози дестинација за екскурзију 

5. Разно 

    НОВЕМБАР:     

 

   1.Хигијена у школи 

2. Рад секција и осталих ваннаставних активности, анализа и предлози 

3. Ефекти практичне и блок наставе 

4.Договор око обележавање Дана борбе против АИДС-а 

5. Обележавање Дана менталног здравља 

6. Недеља лепог понашања, ,израда паноа , избор за најљубазнијег наставника 

7. Разно 

ДЕЦЕМБАР:  

 

1. Анализа успеха након првог класификационог периода 

2.   Договор око начина обележавања Нове године 

3. Подела активности и договор око награда везаних за  прославу Нове године 

4. Разно 
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ЈАНУАР        

ФЕБРУАР:    

 

1. Дан заљубљених , организација и подела активности 

2. Анализа квалитета наставе и мере побољшања 

3. Анализа рада секција 

4. Анализа успеха ученика на крају првог  полугодишта 

5.Упознавање ученика са садржајем шк. Новина, договор око продаје и 

дистрибуције 

6. Разно 

МАРТ:               
 

1. Презентација туристичких техничара и туристичко-хотелијерских 

техничара 

дестинација  одабраних за ученичку екскурзију 

 

2. Мере ефикасног учења-радионица или предавање  шк. Психолога 

3. Разно 

АПРИЛ:             

 

1.Наставник каквог би желели ученици у школи-округли сто 

2. Анализа успеха након трећег класификационог периода 

3. Организација Републичког такмичења из Агенцијског и хотелијерског 

пословања 

4. Текућа питања 

МАЈ:                  

 

1.Учешће ученика у обележавању Дана школе 

2. Резултати са ученичких такмичења 

3. Анализа ученичке екскурзије 

4. Разно 

ЈУН: 

 

1. Анализа успеха матурских и завршних испита 

2.Прослава матурске вечери 

3. Анализа рада Ученичког парламента 

4.Текућа питања 
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15.2. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА РАДА ШКОЛЕ  

 

Унапређивање образовно-васпитног рада подразумева иновирање свих облика 

активности у школи. 

 Развојним планом школе планирају се активности којима се унапређије васпитно-

образовни рад у складу са мисијом и визијом школе. У оквиру  акционог плана 

Стручног актива за школско развојно планирање и Тима за самовредновање се налазе 

планиране мере унапређења.  

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА  

Област квалитета Циљ Активнос

ти  

Носиоци 

активнос

ти 

Време 

реализа

ције 

Начин 

праћења 

реализац

ије 

1. ПРОГРАМИР

АЊЕ, 

ПЛАНИРАЊ

Е И 

ИЗВЕШТАВА

ЊЕ 

1.Усклађи

вање 

садржаја 

кључних 

школских 

докуменат

а( 

Школског 

програма, 

Развојног 

плана,..), 

на основу 

прописан

их начела 

и уз 

важавање 

узрасних, 

развојних 

и 

специфич

них 

потреба 

ученика, 

1. на 

основу 

Правилни

ка о 

стандарди

ма 

квалитета 

рада 

установе 

(сл.гласни

к РС-

Просветни 

гласник, 

бр 

14/2018), 

израдити 

предлог 

измене и 

допуне 

Школског 

развојног 

плана 

Тим за 

ШРП, 

Тим за 

самовред

нова-ње, 

Тим за 

израду 

Школског 

програма, 

Тим за 

обезбеђе

ње 

квалитета 

и развој 

установе 

 

 

Почетак 

школске 

године 

 

 

Увид у 

Развојни 

план, 

Школски 

програм, 

Годишњи 

програм 

рада 

школе 
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родитеља 

и локалне 

заједнице 

 

 

 

 

 2.ефикаса

н и 

ефективан 

рад у 

школи 

 

2.детаљна 

анализа и 

израда 

оперативн

их 

планова 

наставник

а 

 

Наставни

ци у 

оквиру 

стручних 

већа  

 

Почетак 

школске 

године 

 

 

Увид у 

документ

ацију и 

посета 

часова 

 

 3. 

упознава

ње свих 

носилаца  

наставног 

процеса 

са 

остварење

м 

предвиђен

их 

активност

и за 

текућу 

школску 

годину 

3.израда 

шестомесе

чних 

известаја о 

раду 

стручних 

већа и 

актива 

Председн

ици већа 

и актива, 

психолог, 

директор 

школе 

На крају 

првог 

полугод

ишта и 

на крају 

школске 

године 

Увидом у 

документ

ацију 
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Област квалитета Циљ Активно

сти  

Носиоци 

активно

сти 

Време 

реализац

ије 

Начин 

праћења 

реализациј

е 

2. ПРОГРАМИРА

ЊЕ, 

ПЛАНИРАЊЕ 

И 

ИЗВЕШТАВА

ЊЕ 

1.Усклађи

вање 

садржаја 

кључних 

школских 

докуменат

а( 

Школског 

програма, 

Развојног 

плана,..), 

на основу 

прописани

х начела и 

уз 

важавање 

узрасних, 

развојних 

и 

специфичн

их потреба 

ученика, 

родитеља 

и локалне 

заједнице 

 

1. на 

основу 

Правилни

ка о 

стандард

има 

квалитета 

рада 

установе 

(сл.гласн

ик РС-

Просветн

и 

гласник, 

бр 

14/2018), 

израдити 

предлог 

измене и 

допуне 

Школског 

развојног 

плана 

 

 

 

Тим за 

ШРП, 

Тим за 

самовред

нова-ње, 

Тим за 

израду 

Школско

г 

програма

, Тим за 

обезбеђе

ње 

квалитет

а и 

развој 

установе 

 

 

Почетак 

школске 

године 

 

 

Увид у 

Развојни 

план, 

Школски 

програм, 

Годишњи 

програм 

рада школе 

 

 

 2.ефикаса

н и 

ефективан 

рад у 

школи 

 

2.детаљна 

анализа и 

израда 

оператив

них 

планова 

наставник

Наставн

ици у 

оквиру 

стручних 

већа  

 

Почетак 

школске 

године 

 

 

Увид у 

документац

ију и 

посета 

часова 
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а 

 

 3. 

упознавањ

е свих 

носилаца  

наставног 

процеса са 

остварење

м 

предвиђен

их 

активност

и за 

текућу 

школску 

годину 

3.израда 

шестомес

ечних 

известаја 

о раду 

стручних 

већа и 

актива 

Председ

ници 

већа и 

актива, 

психолог

, 

директор 

школе 

На крају 

првог 

полугоди

шта и на 

крају 

школске 

године 

Увидом у 

документац

ију 

 

 

Област 

квалитета 

Циљ  Активности  Носиоци 

активнос

ти 

Време 

реализациј

е 

Начин 

праћења 

реализациј

е 

2.НАСТА

ВА И 

УЧЕЊЕ 

Отклањање 

недостатака 

које је Тим за 

самовреднова

ње уочио 

вршећи 

вредновање у 

претходној 

школској 

години 

1.Детаљније 

планирати 

наставу 

Школски 

психолог, 

Директор 

Континуира

но током 

целе 

школске 

године 

Увид у 

документац

ију 

 

2.Похваљива

ње ученика и 

њихово 

подстицање 

да процењују 

свој 

Наставни

ци,  

 

Континуира

но  

Посета 

часова 
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напредак 

3.Извођење 

огледних 

часова  

 

Наставни

ци  

Континуира

но  

Увид у 

ПОсета 

часовима 

 

4.Повећати 

учесталост 

радионичарс

ког рада, 

рада у групи 

 

Наставни

ци,  

 

Кад год је 

потребна 

помоћ 

Посета 

часова и 

анализа 

часова 

5.Формирањ

е Тима за 

подршку 

ученицима 

који теже 

савладавају 

наставне 

садржаје 

 

Директор, 

психолог, 

одељенск

а већа 

 

На почетку 

школске 

године 

Увид у 

документац

ију 

 

6.Обука 

наставника 

на 

семинарима 

 

Наставни

ци 

 

Током целе 

школске 

године 

 

Увид у 

документац

ију 

 

7.Већи број 

часова 

допунске 

наставе 

Предметн

и 

наставниц

и 

Кад год се 

укаже 

потреба и 

ван 

предвиђено

г 

Увид у 

документац

ију 
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Област 

квалитета 

Циљ  Активности  Носиоци 

активност

и 

Време 

реализаци

је 

Начин 

праћења 

реализац

ије 

3.ПОДРШ

КА  

УЧЕНИЦИ

МА 

1.Пружање 

помоћи и 

подршке 

свим 

ученицима 

 

1.предузимањ

е мера за 

пружање 

подршке 

ученицима 

који имају 

проблем у 

савладавању 

наставних 

садржаја 

 

Тим за 

подршку 

ученицима

, психолог, 

чланови 

од. Већа 

 

Континуир

ано 

 

 

 

 

 

 

Праћење 

напредова

ња 

ученика 

 

 

 

 

 

2.индивидуал

изован 

приступ 

уценицима из 

осетљивих 

група 

 

 

Наставниц

и, 

психолог 

 

 

 

Континуир

ано 

 

 

 

 

Праћење 

увидом у 

дневник 

 

 

3.индивидуал

изован 

приступ 

ученицима са 

посебним 

способностим

а 

 

Психолог, 

одељенски 

статешина, 

наставниц

и 

 

 

Континуир

ано 

 

 

 

 

Додатни 

рад, 

резултати 

са 

такмичењ

а 
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4.Сарадња и 

пружање 

подршке 

родитељима 

 

 

 

 

Од.стареш

ина, 

психолог, 

директор 

 

 

 

 

Током 

целе 

школске 

године 

 

 

 

 

 

Увид у 

евиденциј

у долазака 

родитеља 

 

 

 

 

2.Постицање 

личног, 

професионал

ног и 

совијалног 

развоја 

ученика 

 

 

1.Организова

ње радионица 

на теме: 

Конструктивн

о решавање 

проблема, 

Ненасилна 

комуникација 

 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

психолог. 

Од.стареш

ине, 

изабрани 

ученици 

 

У сваком 

полугодиш

ту 

организова

ти по 

једну 

радионицу 

 

 

 

 

Евидентир

а-ње 

учесника, 

фотограф

иса-ње 

 

 

 

 

2.укључивање 

уценика у 

ваннаставне 

активности 

кроз 

секције(зашти

та животне 

средине, 

Тим за 

каријерно 

вођење, 

координат

ор 

практичне 

наставе, 

наставниц

Током 

целе 

школске 

године 

 

 

Фотограф

иса-ње, 

увид у 

евиденциј

у 
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спортске 

активности,...) 

 

и  

 

 

 

3.посете 

самовима 

запошљавања, 

разговор 

представници

ма тржишта 

рада и 

социјалним  

партнерима 

школе 

 

Тим за 

каријерно 

вођење, 

координат

ор 

практичне 

наставе, 

наставниц

и 

У време 

сајмова и у 

оквиру 

огледних 

часова 

Фотограф

иса-ње, 

увид у 

евиденциј

у 

 

 

 

Област 

квалите

та 

Циљ  Активност

и   

Носиоци 

активнос

ти 

Време 

реализације 

Начин 

праћења 

реализације 

4. ЕТОС 1.Успоставља

ње и очување 

добрих 

међуљудских 

односа 

 

 

 

 

Поштовање 

норми 

којима је 

регулисано 

понашање 

и 

одговорнос

т свих 

запослених 

и ученика 

 

Сви 

запослени 

и ученици 

школе 

 

 

 

 

У току целе 

школске 

године 

 

 

 

 

 

Евиденције о  

похвалама и 

санкцијама 
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2.Промовиса

ње резултата 

ученика и 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Интерно 

награђивањ

е ученика и 

наставника

. 

2.медијска 

заптуљенос

т 

3.учешће у 

маркетингу 

школе 

 

 

 

 

Дитектор, 

награђени 

ученици и 

наставниц

и, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дан школе,  

Крај 

школске 

године. 

Школске 

свечаности и 

градске 

манифестац

ије које су 

од значаја за 

школу 

 

 

 

Евидентирањ

е учесника, 

фотографиса

ње, 

Видео запис 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.развијање 

сарадње на 

свим нивоима 

 

 

 

 

 

1.сарадња 

стручних и 

саветодавн

их органа 

2.подршка 

у раду 

ученичког 

парламента 

3.сарадња 

 

Тимови, 

Ученички 

парламент

,  

Школски 

одбор, 

Директор, 

психолог, 

Савет 

 

Током целе 

школске 

године 

 

Дани 

отворених 

врата 

 

 

Увидом у 

записнике са 

одржаних 

састанака, 

фотографиса

ње 
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са 

родитељим

а 

 

родитеља, 

наставниц

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.промовисањ

е образовних 

профила по 

основним 

школама 

 

1.маркетин

г у вези 

предстојећ

ег уписа 

 

Тим за 

маркентин

г,  

изабрани 

ученици 

 

 

 

Март, април 

и мај 

 

 

 

Евиденција 

посете 

школама, 

промотивни 

материјал 
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Област 

квалитета 

Циљ  Активности  Носиоци 

активнос

ти 

Време 

реализац

ије 

Начин 

праћења 

реализациј

е 

 

 

5.   

ОРГАНИЗАЦ

ИЈА РАДА 

ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАН

ИМ  

РЕСУРСИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отклањање 

недостатака 

које је Тим за 

самовреднова

ње уочио 

вршећи 

вредновање у 

претходној 

школској 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.израда 

годишњег 

плана 

усавршавања 

директора, 

психолога и 

наставника 

 

Почетак 

школске 

године 

 

 

 

 

 

Директор, 

психолог, 

педагошк

и 

колегијум 

 

 

 

 

Увид у  

Документац

ију 

 

 

 

 

 

 

2.Обезбеђива

ње средстава  

за набавку 

опреме и 

наставних 

средстава за 

увећање 

простора за 

физичко 

вапситање  

У току 

школске 

године, 

континуи

ра-но 

Директор,  

 

 

 

Увид у  

Документац

ију 

 

 

 

 

 

3.Побољшањ

е 

међуљудски

х  односа 

 

 

У току 

школске 

године 

 

 

 

Директор, 

психолог, 

педагошк

и 

колегијум 

 

 

Увид у  

Документац

ију 
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2.модернизац

ија, 

побољшање и 

обезбеђење 

квалитнијег 

рада школе 

 

1.Размена 

искустава  са 

руководиоци

ма других 

школа 

 

 

Све време 

трајања 

плана 

 

 

 

директор 

 

Увид у 

документац

и-ју 

 

 

2.праћење 

рада 

школских 

тимова 

 

Све време 

трајања 

плана 

 

директор Присуство,  

Фотографис

а-ње 

 

3.присиство 

састанцима 

ученичког 

парламента 

 

Све време 

трајања 

плана 

 

директор  

Увид у  

Документац

ију 

 

 

4.организова

-ње 

свечаности и 

излета 

Све време 

трајања 

плана 

 

директор Присуство,  

Фотографис

а-ње 
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16.ПЛАН  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  

 

План стручног усавршавања наставника у складу је са Правилником о сталном стручном 

усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника из Сл.гласника 

број 81/17 и број 48/18. 

 

Стручно усавршавање запослених вршиће се у различитим облицима (индивидуално и 

групно; унутар и ван установе), што је представљено у табели: 

 

Табела 1: Облици стручног усавршавања наставника 

 

Општи 

циљ 

Задаци Очековани 

исход и жељени 

резултат 

Планови 

деловања/ 

стратегија 

Потребна 

помоћ/потпора 

Временски  

оквир 

Индикатори 

успеха 

 

С
тр

у
ч
н

о
 у

са
в
р
ш

ав
ањ

е,
 у

н
ап

р
еђ

и
в
ањ

е 
к
в
ал

и
те

та
 у

 р
ад

у
, 

ст
и

са
њ

е 
н

о
в
и

х
 з

н
ањ

а,
 и

н
о
в
и

р
ањ

е 
н

ас
та

в
н

о
г 

п
р
о
ц

ес
а 

              

индивидуал

но 

усавршава

ње 

увођењем 

иновација у 

раду 

- примена 

иновација у  

наставном 

процесу 

- реализација 

огледних, 

угледних часова 

 (по 2 часа у 

оквиру стручног 

већа) 

- сарадња са 

стручним већем 

и психологом 

школе 

школска 

2021/22. 

 Евалуација: 

(анкетирање 

ученика); 

утисци 

наставника; 

разговор са 

психологом 

групно 

усавршава

ње-посета 

неком од 

програма 

стручног 

усавршава

ња 

- стицање знања 

из области 

методике, 

педагогије, 

психологије, 

струке... 

- реализација 

посете програму 

за што већи број 

учесника 

- сарадња са 

локалном 

заједницом 

Школска 

2021/ 2022. 

Евалуација 

(анкетирање 

наставника) 

групно 

усавршава

ње на 

нивоу 

стручног 

већа:обрада 

стручних 

тема 

- проширивање 

стручних знања 

из области 

предмета 

 

 

- обрада 

стручних тема 

унутар стручног 

већа 

-стручна 

литература, 

интернет... 

друго 

полугодишт

е 2020/21. 

Примена 

нових знања 

.у раду 

 

Индивидуа

лно 

усавршава

ње  

-стицање нових 

знања и 

вештина, 

примена 

наученог у раду 

са ученицима 

-посета 

вебинару 

-сарадња са 

директором и 

стр.сарадником 

Током 

шк.године 

-примена 

знања на 

часовима  

 

     С обзиром на то да наука и техника из дана у дан све више напредују, неопходно је уносити 

иновације у васпитно-образовни рад.  
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     Школа је увођењем интернета омогућила наставницима приступ великом броју информација. 

На тај начин наставници лакше и брже долазе до нових информација, што им омогућава да се 

квалитетније припреме за наставу. 

     Приоритет у стручном усавршавању имају запослени са најмањим бројем сати. 

     Наставници који реализују и учествују у развојним активностима школе добиће одређен број 

сати интерног стручног усавршавања према Интерном првилнику о вредновању сталног стручног 

усавршавања у школској  2021/22. години.   

      Стручно усавршавање ван установе, предметни наставници ће остварити похађањем 

акредитованих семинара у оквиру Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, 

васпитача и стручних сарадника Завода за унапређење образовања и васпитања из Београда, за 

школску 2021/2022. годину. 

 

                              Сваки наставник је сачинио лични план стручног усавршавања за школску 2021/22. годину што 

чини део Годишњег плана стручног усавршавања и налази се у прилогу. 

 

 

 

17. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

       За праћење реализације предвиђених задатака и послова предвиђених годишњим програмом 

рада школе, за школску 2021/2022. годину задужени су директор школе, стручни сарадник, 

председници стручних већа и стручних актива. 

       Наставничко веће, стручни активи, школски психолог и носиоци одређених задатака, пратиће 

израду и реализацију годишњих, месечних и дневних планова рада. 

      Рокови: годишњи планови и програми до 05. 09.  месечни планови до 5. у месецу. 

      Задужени: руководиоци стручних актива и школски психолог. 

      За остале носиоце послова планирање ће се вршити месечно и дневно, на бази програмских 

датих садржаја, на предвиђеним обрасцима. 

      Сви подаци сумираће се месечно, на класификационим периодима, крају првог и другог 

полугодишта и на крају школске године. 

       

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Николета Николић 
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