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1.1. Лична карта школе 
 

 

Назив школе: 
Техничка школа 

„Прота Стеван Димитријевић“ 

Место: Алексинац 

Телефон: 018/800-068, 018/800-069 

Tелефон: 
(педагог школе) 

018/807-787 

Радионица школе: 018/804-702 

Е-mail: tehskolaal@mts.rs 

Сајт школе: www.tehskolaal.edu.rs 

Општина: Алексинац 

Округ: нишавски 

Матични број школе: 07106912 

ПИБ школе: 100303430 

JБКЈС  
(Јединствени број корисника јавних средстава) 01923 

Шифре делатности: 8532, 1413, 2562, 8553, 9522 

Управа за трезор: 
(буџет) 

840-1798660-64 

Управа за трезор: 
(сопствена примања) 

840-1798666-46 

 
 

 

 

 

 

mailto:tehskolaal@mts.rs
http://www.tehskolaal.edu.rs/
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1.2. Полазне основе рада 

 

Уз активно залагање свих субјеката Школе (ученика и запослених), као и уже и шире 

заједнице, могу се очекивати позитивни резултати у оспособљавању младих за рад и даље 

школовање. 

У току реализовања Годишњег плана могућа су извесна одступања и корекције ради 

усклађивања са текућим радом и потребама. 

План и програм рада школе урађен је на основу: 

- Закона о основама система образовања и васпитања, 

- Закона о средњем образовању и васпитању, 

- Закона о раду, 

- Подзаконских аката (правилници, стручна упутства, пословници), 

- Школског развојног плана, 

- Школског програма, 

- Акционог плана за унапређење рада школе. 

 

Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради 

1. Закон о основама система образовања и васпитања,(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 

27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); 

2. Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 55/2013, 101/2017, 

27/2018 - др. закони и 6/2020, 52/2021-3, 129/2021-9 (др. закон), 129/2021-15; 

3. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 

75/2014,13/2017, одлука УС и 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење); 

4. Закон о уџбеницима (,,Службени гласник РС“ бр. 27/2018); 

5. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 45/2018 и 106/20); 

6. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима 

(„Службени гласник РС“ бр. 21/2015 и 92/2020); 

7. Правилник о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС“, бр. 76/2020 и 

94/2020); 

8. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. 

годину („Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 5/2022); 
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9. Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник РС“, бр. 

31/2006, 51/2006, 44/2013, 43/2015,48/2018, 37/2019 и 56/2019); 

10. Правилник о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС“, бр. 56/2019); 

11.Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, бр. 34/2012 и 

87/2019); 

12. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и 

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

1/92, 23/97, 2/2000 и 15/2019); 

13. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи („Службени гласник РС“ бр. 82/2015 

и 59/2020); 

14. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета 

у основној и средњој школи („Службени гласник РС“ бр. 46/2001); 

15. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

у образовно-васпитним установама, Република Србија, Министарство просвете, Београд 

2007. године; 

16. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање, („Службени гласник РС“ бр. 46/2019 и 104/2020); 

17. Правилник о извођењу екскурзије (,,Службени гласник РС“ бр.30 /2019); 

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

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Машинство и обрада метала, 

(,,Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 1/1994, 3/1995, 1/1996, 8/1996, 5/1997, 

20/1997, 6/1998, 8/1998, 3/1999, 1/2001,9/2002,9/2003, 22/2004, 1/2005, 72/2005, 12/2006, 

9/2013, 11/2013, 14/2013, 11/2015, 21/2015 11/2015, 21/2015 и 1/2016 - други правилник); 

19. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Машинство и обрада метала  (,,Службени гласник РС - 

Просветни гласник“ бр. 6/2014-296, 11/2015-497, 1/2016-1, 2/2016-5, 10/2016-2, 11/2016-552 

(др. правилник), 4/2017-1, 5/2017-926, 1/2018-140, 13/2018-6 (др. правилник), 13/2020-1 (др. 

правилник), 10/2022-1 (др. правилник); 

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

образовања у подручју рада Машинство и обрада метала, (,,Службени гласник РС - 

Просветни гласник“ бр.   6/2014-1, 11/2015-1, 1/2016-147, 5/2016-1, 10/2016-5, 13/2016-8 , 

4/2017-325, 4/2017-593, 1/2018-296, 4/2018-1, 2/2020-23, 5/2020-1, 13/2020-270 (др. 

правилник), 3/2021-38, 12/2021-248, 2/2022-153); 

21. 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 трајању у стручним школама у 

подручју рада Машинство и обрада метала (,,Службени гласник РС – Просветни гласник“ 

бр. 17/2015, 03/2022); 

22. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Електротехника (,,Службени гласник РС – Просветни гласник“ 

бр.11/2018, 7/2019, 9/2019, 13/2019 и 12/2020); 
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23. 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 трајању у стручним школама у 

подручју рада Електротехника (,,Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 16/2015, 

10/2016,11/2017, 4/2018 и 13/2018, 2/2020-40, 14/2020-180, 3/2022-1, 4/2022-191); 

24. Правилник о плану програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања и васпитања у у подручју рада Електротехника (,,Службени гласник 

РС – Просветни гласник“ бр. 11/2018,7/2019, 9/2019,13/2019 и 12/2020, 7/2021-7, 10/2022-1 

(др. правилник); 

25. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања и васпитања у подручју рада Економија, право и администрација 

(,,Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 6/2019-1, 9/2019-3, 2/2022-423, 10/2022-

1 и др. правилник); 

26. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 

образовања и васпитања у подручју рада Економија, право и администрација (,,Службени 

гласник РС – Просветни гласник“, бр. 6/2019-85, 9/2019-83, 2/2022-507); 

27. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Саобраћај (,,Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 

8/2018-340, 15/2018-352, 4/2019-17, 7/2019-450, 5/2020-351, 15/2020-259 (исправка), 8/2021-

439, 2/2022-333); 

28. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања и васпитања у подручју рада Саобраћај (,,Службени гласник РС – 

Просветни гласник“, бр.  8/2018-1, 7/2019-383, 13/2019-1, 8/2021-1, 2/2022-253, 10/2022-1 

др. правилник); 

29. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе, 

(,,Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 6/2003, 23/2004,9/2005 и 11/2016“); 

30. Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, 

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

гласник“ број 8/2015-1, 11/2016-544, 13/2016-10, 13/2016-10 (исправка), 2/2017-2, 2/2017-2, 

13/2018-66, 7/2019-512, 2/2020-38, 14/2020-162, 15/2020-257, 1/2021); 

31. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (,,Службени 

гласник РС – Просветни гласник” бр. 16/2015-195, 11/2016-546, 13/2016-9, 2/2017-3, 3/2017-

3, 8/2017-2, 4/2018-4, 18/2018-2, 1/2019-25, 9/2019-262, 2/2020-38, 1/2021-196); 

32. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника (,,Службени гласник РС 

–Просветни гласник, бр. 8/2015-41, 11/2016-550, 2/2017-4, 8/2017-3, 4/2018-5, 13/2018-69, 

2/2020-38, 14/2020-163, 1/2021-200, 2/2021-1); 

33. 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);  
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34. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај (,,Службени гласник РС – 

Просветни гласник”, бр. 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – 

др. закон); 

35. Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 63/2018); 

36. Правилник о програму свих облика рада рада стручних сарадника у средњој школи 

(„Службени гласник РС –Просветни гласник“ бр. 5/2012 и 6/2021-341); 

37. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, 

васпитача и стручних сарадника, (,,Службени гласник РС“ бр. 81/2017 и 48/2018, 109/2021-

49); 

38. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника,(„Службени 

гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022 ); 

39. Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 

2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. и 2022/2023. годину, Завод за унапређивање образовања 

и васпитања, Центар за професионални развој запослених; 

40. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих школа, 

министра просвете; 

41. Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања или вређања угледа, части или достојанства личности ( „Службени гласник РС“ 

65/2018); 

42. Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање ( „Службени гласник РС“ 74/18) 

43. Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“ –Просветни 

гласник, бр.14/2018); 

44. Правилник о обављању друштвено-корисног рада, односно хуманитарног рада 

(„Службени гласник РС“ 68/2018); 

45. Правилник о вредновању квалитета рада установе (,,Службени гласник РС – Просветни 

гласник бр. 10/2019); 

46. Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе (,,Службени 

гласник РС“, бр.112/2020). 

Општи акти школе 

- Статут Техничке школе ,,Прота Стеван Димитријевић“; 

- Пословник о раду Школског одбора; 

- Пословник о раду Наставничког већа; 

- Пословник о раду Савета родитеља; 
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- Пословник о раду Ученичког парламента; 

- Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Техничкој 

школи ,,Прота Стеван Димитријевић“; 

- Правилник о унутрашњој организацији рада школе; 

- Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика; 

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених; 

- Правилник о похваљивању и награђивању ученика; 

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

боравка у школи и свих активности које организује школа; 

- Правилник о раду у Техничкој школи ,, Прота Стеван Димитријевић“; 

- Правилник о оцењивању ученика у Техничкој школи ,,Прота Стеван Димитријевић“; 

- Правилник о ванредним ученицима; 

- Правила заштите од пожара; 

- Правилник о раду школске библиотеке Техничке школе ,,Прота Стеван Димитријевић“; 

- Правилник о коришћењу службеног возила; 

- Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи; 

- Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја на путевима; 

- Правилник о похваљивању и награђивању запослених у Техничкој школи; 

- Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки, 

праћење извршења уговора о набавкама у Техничкој школи; 

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању; 

- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања; 

- Правилник о испитима у Техничкој школи; 

- Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника Техничке школе; 

- Правилник о начину утврђивања запослених за чијим је радом престала потреба и 

запослених са непуним радним временом у Техничкој школи; 

- Правилник о заштити података о личности; 

- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију; 

- Правилник о условима и начину накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада 

запослених у Техничкој школи ,,Прота Стеван Димитријевић“; 

- Правилник о интерном финансијском управљању и контроли; 
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1.3. Уводне напомене 
 

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ у Алексинцу је образовно-васпитна 

установа с дугом традицијом, чији се корени везују за 1860. годину, када је 27. марта, на 

Цвети школа почела с радом, као Недељна школа за шегрте и калфе. У три разреда уписано 

је 115 ученика, а наставу су држили учитељи, свештеници и телеграфиста алексиначки. 

Нажалост, нема података колико је 

ученика ову школу завршило и до када је 

школа радила, с обзиром на то да су у то 

време занатлијске и трговачке радње 

радиле свакодневно, па је одлазак шегрта 

и калфи недељом у школу наилазио је на 

отпор њихових власника, а сва 

документација о школи уништена је за 

време турске окупације Алексинца 1876. и 

1877. године. 

Након затварања Недељне школе за шегрте и калфе, прва Занатско-трговачка школа 

у Алексинцу јавља се 1914. године, а имала је један разред са два одељења у којима је било 

45 ученика. Међутим, ова школа није дуго постојала, јер је њен рад био обустављен с 

почетком Првог светског рата. Ипак, када се Први светски рат завршио, Занатско-трговачка 

школа у Алексинцу обнавља рад и у школској 1919/20. години школа је уписала први разред 

са 63 ученика разних занимања, а број ученика се из године у годину повећавао. Школске 

1934/35. годне школа је добила нов назив и тада се звала Стручно-продужна школа, а радила 

је и за време немачке окупације.  

Од краја Другог светског рата школа је доживљавала промене, како у називима које 

је носила, тако и у самој организацији, задржавши, ипак, свој основни лик и суштину 

образовања ученика у одређеним областима. Школске 1946/47. године, школа добија назив 

„Школа за ученике у занатству и индустрији“ који брзо мења у „Стручну школу за ученике 

у привреди“. Године 1961. ова школа је трансформисана и основана је школа за образовање 

квалификованих радника из редова омладине и радника запослених у радним 

организацијама под називом Школски центар. 

Од школске 1977/78. године, школа добија 

квалификацију образовно-васпитне организације која 

почиње први пут образовање ученика четвртог степена и 

одатле се развија савремена Техничка школа у Алексинцу, 

која самостално функционише од 1990. године, а између 

1994. и 2003. године носила је име Електромашинска 

школа. С обзиром да се школа налази на имању које је 

поклонио прота Стеван Димитријевић, 2004. године 

Наставничко веће школе доноси одлуку да она носи име 

овог великог човека, са благословом Светог архијерејског 

синода Српске православне цркве, а то име школа и данас 

носи. 
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Прота Стеван Димитријевић рођен је у Алексинцу и представља значајну личност за 

очување српске државе и цркве, вршећи неуморно просветну и културну мисију. Оснивач 

је и први декан Православно-богословског факултета у Београду, који га је прогласио 

почасним доктoром богословије. Његов просветитељски дух и неуморна образовна 

делатност утрли су пут развоју школства, који се Техничка школа труди да из године у 

годину унапређује радом и залагањем ученика и свих запослених у школи. 

Техничка школа „Прота 

Стеван Димитријевић“ је 

савремена школа с кабинетском 

наставом и добро опремљеним 

радионицама. Настава се одвија у 

две одвојене школске зграде. 

Једна школска зграда налази се у 

улици  Тихомира Ђорђевића бб и 

располаже великим бројем 

разноврсних просторија за 

извођење наставе и осталих 

пратећих активности за живот и рад ученика школе. Друга школска зграда представља 

радионицу за реализацију практичне наставе у ул. Леле Поповић 23. Сазидана је 1935. 

године на иницијативу бројних добротвора и радила је као посебна образовна установа, која 

је претрпела више трансформација. Данас је ова зграда у саставу Техничке школе и у њој 

се реализује практична настава из области електротехнике, машинства и саобраћаја. У њој 

се налазе специјализоване радионице и 

лабораторије које обезбеђују адекватне 

услове за обављање практичне наставе и 

стицање нових знања на овом пољу.  

Кабинети, лабораторије и учионице 

у обе зграде Техничке школе „Прота 

Стеван Димитријевић“ су веома добро 

опремљени и из године у годину се 

унапређује њихова опремљеност и 

континуирано се ради на њиховом уређењу, тако 

да школа представља пријатно место за боравак 

ученика и утиче на њихово напредовање у учењу. 

Школа располаже савременим наставним 

средствима, која омогућавају стицање 

разнородних знања и олакшавају рад, а са друге 

стране нуде многобројне могућности за 

истраживање и обављање практичних задатака 

које образовни профили програмом обухватају. 

У непосредној близини школе налази се 

спортска хала, у којој се одвија настава физичке активности, а у школском дворишту се 

налазе спортски терени на којима се настава физичког васпитања одвија када то временски 

услови дозвољавају. У саставу школе налази се и библиотека са читаоницом, чији се 

књижни фонд сваке године обнавља и шири у складу с потребама наставе, али и 
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афинитетима и интересовањем ученика. Здравствени центар из Алексинца је у школи 

отворио стоматолошку амбуланту која ради у преподневној и поподневној смени. О 

безбедности ученика за време боравка у школи стара се школски полицајац, а школска 

зграда опремљена је видео надзором и алармним системом. 

Техничка школа „Прота Стеван 

Димитријевић“ данас је модерна образовно-

васпитна установа, која образује ученике за 

потребе привреде у областима машинства и 

обраде метала, електротехнике, трговине, 

економије, и саобраћаја и броји преко 600 

ученика уписаних у 23 одељења различитих 

образовних профила.  

У Техничкој школи „Прота Стеван Димитријевић“ заступљено је четири подручја 

рада трећег и четвртог степена стручности, као и петог степена стручности. У подручју рада 

Електротехника заступљени су следећи образовни профили: Електротехничар 

информационих технологија, Електортехничар рачунара, Електротехничар енергетике,  

Монтер ТК мрежа, Сервисер термичких и расхладних уређаја. У подручју рада Машинство 

и обрада метала заступљени су следећи образовни профили: Механичар моторних возила, 

Бравар/Заваривач, Техничар за компјутерско 

управљање CNC машина, Аутомеханичар, 

Заваривач, Машински техничар моторних 

возила. У подручју рада Саобраћај заступљен 

је образовни профил Техничар друмског 

саобраћаја, а у подручју рада Економија, 

право и администрација образовни профил 

Економски техничар.  

 С обзиром на то да се школа укључује у реформу средњег стручног образовања, 

активно конкуришемо за нове образовне профиле, како бисмо привукли ученике општине 

Алексинац и шире.  

Ученици школе житељи су града Алексинца, али и околних села, а имамо ученике и 

три других општина. Различита структура ученика и територијална распрострањеност 

сведоче о томе да, иако су принуђени да због редовне наставе путују, или бораве 

привремено у Алексинцу, ученици цене начин образовања и васпитања у Техничкој школи 

„Прота Стеван Димитријевић“, рачунајући да ће се квалитетно оспособити за будуће 

послове путем наставе која им се у школи пружа. 

Једна од специфичности школе је и социјална карта 

ученика. Већи број уписаних ученика је мушког пола у односу 

на број ученика женског пола, имамо ученике ромске 

националности, што све упућује на добре односе који у школи 

владају, на високо заступљену толеранцију и поштовање 

мултикултуралности. С друге стране Техничка школа „Прота 

Стеван Димитријевић“ профилише се као образовно-васпитна 

установа која задовољава различите потребе ученика, чак када 

су у питању тзв. „мушка“ и „женска“ занимања, с обзиром да 

су у школи углавном мешовита одељења, што се полне 



 

11 
 

структуре тиче. Већина ученика је из потпуних породица, али има и ученика који долазе из 

непотпуних породица, тако да се посебна пажња обраћа на њих и сви актери школског 

живота усмерени су на јачање личности ученика из различитих друштвених услова. 

Техничка школа „Прота Стеван 

Димитријевић“ поседује стручан и вредан 

образовни кадар, који стално ради на 

стручном напредовању и усавршавању. 

Велики број наставника ради у две и више 

школа, што може отежати усклађивање 

распореда часова, али се сви труде да дају 

свој максимум у раду, како би ученици 

имали оптимално најбоље педагошке услове 

и мотивацију за учење. 

Школа постиже запажене резултате на републичком нивоу, а ученици и професори 

носиоци су многих награда и признања. О квалитету образовања у Техничкој школи „Прота 

Стеван Димитријевић“ најбоље сведоче некадашњи ученици ове школе, који су данас 

успешни у свом послу без обзира о ком занимању је реч. Многи од њих наставили су своје 

школовање и постали угледни инжењери и носиоци посла у фабрикама или приватним 

радионицама, трговинама или малим предузећима. Захваљујући резултатима рада у 

протеклим годинама, професори наше школе се налазе у скоро свим форумима наставника 

и тимовима за израду и иновирање наставних планова и програма за образовне профиле. 

Као образовно-васпитна установа која стално унапређује свој рад Техничка школа 

„Прота Стеван Димитријевић“ посебно инсистира на 

изграђивању правилног односа према раду, учењу и 

формирању радних навика и љубави према будућем занимању 

код ученика, бавећи се васпитањем и оснаживањем младих за 

активно учешће у друштву и његовој демократизацији. 

Образовно-васпитним радом у школи развија се и подстиче 

самосталност, стваралаштво, истраживачке склоности и 

интелектуалне радозналости ка новим сазнањима у науци и 

техници, култури, уметности, спорту и др, неговање еколошке 

свести, љубави према човеку и осећања поштовања људске 

личности и уопште хуманих односа, као и навика културног 

понашања, развијање културних навика и потреба као и 

заштита културних добара и др. 

Посебно треба истаћи рад различитих секција у школи, које дају свој допринос 

развијању свестраних талената ученика кроз различите ваншколске активности. Често су 

наши ученици и професори награђени и посебно је примећен њихов рад у областима које 

нису у директној стручној вези с образовним профилима, као што су ликовна и музичка 

уметност, књижевност, фолклор, моделарство, екологија. Такође, успеси се нижу и на 

спортским теренима, јер наша школа активно прати и учествује у свим спортским 

дешавањима не само на нивоу локалне средине, већ и шире.  
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Да би се школски живот унапређивао посебно се 

инстистира на учешћу на конкурсима за нове образовне 

профиле, учешћу у новим пројектима, осавремењивању 

школског простора и побољшању услова рада у школи, 

интензивирању ваннаставних активности и друштвено 

корисног рада, побољшању међуљудских односа, активном 

учествовању родитеља у раду школе, сарадњи с медијима у 

циљу промовисања рада и резултата школе, као и 

приближавања школе ученицима основних школа. Такође, 

школа се развија и у смеру подршке и укључивања нових 

социјалних партнера, на пољу међународне сарадње, 

оснаживања ученика кроз интеркултурално и инклузивно 

образовање и изградње сигурне школе – школе без насиља, 

спровођењем превентивних и интервентних активности као и процеса медијације. 

 Техничка школа „Прота 

Стеван Димитријевић“ 

представља школу која прати 

тенденције савременог образовања 

у жељи да ученицима пружи што 

боље знање, практичну 

оспособљеност и услове за рад, па 

јој је због тога значајно порастао 

углед и међу ученицима и међу 

родитељима. Данас је то школа 

која ниже успехе на свим пољима и усмерава своју организацију на ученике и учење који 

изграђују будућност и оплемењују сврху живота у смислу стварања и рада. 

Све ово Техничку школу „Прота Стеван Димитријевић“ чини значајном установом 

у области образовања и васпитања, која доказује своју вредност свакодневним 

активностима и дугогодишњим трајањем, а најбољи сведок је чињеница да је углед ове 

школе међу осталим средњим школама и код родитеља и код ученика знатно порастао у 

послење време. 
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1.4. Општи подаци о школи 

 

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ образује ученике за потребе 

привреде у областима машинства и обраде метала, електротехнике, економије, права,  

администрације и саобраћаја, кроз рад у 23 одељења у редовној настави и кроз 

преквалификацију, доквалификацију и једногодишњу специјализацију ванредних ученика. 

У области електротехнике у школи се образује пет образовних профила, у области 

машинства и обраде метала шест, у области  економије, права и администрације један и у 

области саобраћаја један.  

Основни циљеви рада школе усклађени су са принципима савремено организоване 

стручне школе. Омогућава се свестрано образовање ученика по наставним плановима и 

програмима утврђеним за подручја електротехнике, машинства и обраде метала, економије, 

права и администрације и саобраћаја, од I до IV степена стручности, као и једногодишња 

специјализација. Након завршеног школовања ученици су спремни да одговоре захтевима 

посла у складу са европским стандардима, или да наставе школовање на неком од 

многобројних факултета. 

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ данас функционише као угледна и 

савремено опремљена образовно-васпитна установа, са ефикасном практичном наставом, 

која образује атрактивне кадрове у складу са потребама 

тржишта рада. У школи се негује атмосфера поверења, 

толеранције и уважавања и улаже се велики труд да знања 

и умећа која ученици стичу буду применљива и 

функционална и да омогућавају њихов бољи 

професионални развој. 

Јединствено васпитно деловање свих облика рада 

(настава, слободне активности, друштвено-користан рад, 

друштвене организације ученика и друго) доприноси 

остваривању општег циља васпитања (оспособљавања 

ученика за развијање и неговање квалитетног 

индивидуалног и друштвеног живота), посебно 

формирању аутономне, стваралачке, радне, слободне, 

критичке и одговорне личности. 

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ стара се да ученици добију оно 

најбоље што једна образовно-васпитна установа може да им пружи, како би кроз процес 

образовања и васпитања стасали у људе чије се мишљење уважава и вреднује и чије се 

практичне активности сагледавају у светлу напретка и стварања добре материјалне и 

духовне заоставштине за будућност. 

 

 

 

 



 

14 
 

1.5. Подручја рада 
 

У Техничкој школи „Прота Стеван Димитријевић“ заступљено је четири подручја 

рада трећег и четвртог степена стручности, као и петог степена стручности. 

Школа је верификована за образовање ученика у трогодишњем и четворогодишњем 

трајању и једногодишњу специјализацију за следећа подручја рада: 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

 

МАШИНСТВО 

И ОБРАДА МЕТАЛА 
 

 

 

ЕКОНОМИЈА, 

ПРАВО И 

АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

 

САОБРАЋАЈ 
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1.6. Образовни профили 
 

Техничка школа ,,Прота Стеван Димитријевић“ стално се укључује у реформу 

средњег стручног образовања, активно конкуришемо за нове образовне профиле, како 

бисмо привукли ученике атрактивношћу занимања која им се нуде за будуће образовање, 

али и унапређујемо постојеће различитим иновативним методама наставног рада, што 

школу чини актуелном на територији општине Алексинац и шире.  

У школској 2022/2023. години у редовном школовању заступљени су следећи 

образовни профили у 23 одељења, приказаних према подручијима рада: 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

• Електротехничар информационих технологија 

• Електротехничар 

енергетике 

• Монтер ТК мрежа 

• Сервисер термичких 

и расхладних уређаја 

• Електротехничар 

рачунара 
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МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

 

• Машински техничар моторних 

возила 

• Механичар моторних возила 

• Бравар-заваривач 

• Техничар за компјутерско 

управљање CNC машинама 

• Аутомеханичар 

• Заваривач 
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ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

 

 

 

• Економски техничар 

 

 

САОБРАЋАЈ 

 

Техничар друмског саобраћаја 
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1.7. Верификације 
 

Подручје 

рада 
Образовни профил 

Верификован 

решењем број 

Датум 

верификације 
Школовање 

Е
Л

Е
К

Т
Р

О
Т

Е
Х

Н
И

К
А

 

ТРЕЋИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

1. Електроинсталатер 

022-05-368/94-03 

25.05.1994. 

Редовно и ванредно 

(преквалификација и 

доквалификација) 

2. Електромонтер мрежа и постројења 25.05.1994. 

3. Аутоелектричар 25.05.1994. 

4. Електромеханичар за машине и опрему 12.02.1996. 

5. Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

за I разред 
26.09.1997. 

6. Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 

за II и  III разред 
21.06.2006. 

7. Монтер теклекомуникационих мрежа 08.11.2001. 

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

1. Електротехничар погона 

022-05-368/94-03 

25.05.1994. 
Редовно и ванредно 

(преквалификација и 

доквалификација) 

2. Електротехничар енергетике 08.11.2001. 

3. Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 25.05.1994. 

4. Електротехничар рачунара 21.06.2006. 

ПЕТИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ - СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

1. Електроенергетичар за мреже и постројења-

специјалиста  

022-05-368/94-03 

26.09.1997. 

Ванредно- 

доквалификација 

2. Електроенергетичар за електричне инсталације-

специјалиста 
26.09.1997. 

3. Аутоелектричар-специјалиста 26.09.1997. 

4. Електроенергетичар за машине и опрему- 

специјалиста 

022-05-00368/94-03 

11.12.2008. 

5. Електротехничар специјалиста за термичке и 

расхладне уређаје 
11.12.2008. 

6. Електротехничар специјалиста за 

телекомуникационе мреже 
11.12.2008. 
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Подручје 

рада 
Образовни профил 

Верификован 

решењем број 

Датум 

верификације 
Школовање 

M
A

Ш
И

Н
С

Т
В

О
 И

 О
Б

Р
А

Д
А

 

М
Е

Т
А

Л
А

 

ТРЕЋИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

1. Бравар 

022-05-368/94-03 

25.05.1994. 

Редовно и ванредно 

(преквалификација и 

доквалификација) 

2. Лимар 25.05.1994. 

3. Металостругар 25.05.1994. 

4. Машинбравар 25.05.1994. 

5. Аутомеханичар 25.05.1994. 

6. Механичар грејне и расхладне технике 12.12.1996. 

7. Алатничар 12.12.1996. 

8. Инсталатер 12.12.1996. 

9. Аутолимар 26.09.1997. 

10. Заваривач 26.09.1997. 

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

1. Машински техничар 

022-05-368/94-03 

12.02.1996. 

Редовно и ванредно 

(преквалификација и 

доквалификација) 

2. Погонски техничар машинске обраде 25.05.1994. 

3. Машински техничар за компјутерско 

конструисање 
23.07.1999. 

4. Машински техничар моторних возила 
022-05-00368/94-03 

25.05.2009. 

5. Техничар за компјутерско управљање 21.12.2011. 

ПЕТИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ-СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

1. Металостругар-специјалиста 

022-05-368/94-03 

26.09.1997. 

Ванредно- 

доквалификација 

2. Бравар-специјалиста 26.09.1997. 

3. Аутолимар-специјалиста 26.09.1997. 

4. Алатничар-специјалиста 26.09.1997. 

5. Аутомеханичар-специјалиста 26.09.1997. 

6. Заваривач-специјалиста 26.09.1997. 

7. Механичар алатних машина-специјалиста 26.09.1997. 

8. Инсталатер грејања и климатизације-

специјалиста 
26.09.1997. 
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Подручје рада Образовни профил 
Верификован 

решењем број 

Датум 

верификације 
Министарство 

САОБРАЋАЈ 

ТРЕЋИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

1. Возач моторних возила 022-05-368/94-03 21.06.2006. 
Министарство 

просвете и 

спорта 

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

2. Техничар друмског саобраћаја 022-05-00368/94-03 21.02.2013 

Mинистарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја 

ПЕТИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ - СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

1. Возач моторних возила-

специјалиста 

022-05-00368/94-

03 
11.12.2008. 

Министарство 

просвете 

2. Инструктор вожње-специјалиста 022-05-368/94-03 06.06.2016. 

Mинистарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја 

ТРГОВИНА, 

УГОСТИТЕЉСТВО И 

ТУРИЗАМ 

ТРЕЋИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

1. Трговац 022-05-368/94-03 18.02.2004. 
Министарство 

просвете и 

спорта 

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

1. Трговински техничар 
022-05-00368/94-

03 
25.05.2009. 

Министарство 

просвете 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И 

АДМИНИСТРАЦИЈА 

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

1. Економски техничар 022-05-368/94-03 21.01.2014. 

Mинистарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја 
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Подручје 

рада Образовни профил 
Верификован 

решењем број 

Датум 

верификације 
Министарство 

Е
Л

Е
К

Т
Р

О
Т

Е
Х

Н
И

К
А

 
ТРЕЋИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

022-05-

00368/94-03 

 

 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког развоја 

 

1.Електромонтер мрежа и постројења 

10. 01. 2020. 

 

 

 

2.Електричар 

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

1. Електротехничар рачунара 

2. Електротехничар информационих технологија 

3. Електротехничар енергетике 

4. Електротехничар обновљивих извора енергије 

М
А

Ш
И

Н
С

Т
В

О
 

И
 

О
Б

Р
А

Д
А

 М
Е

Т
А

Л
А

 ТРЕЋИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

1. Бравар-заваривач 

2. Механичар моторних возила 

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

1.Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 

С
А

О
Б

Р
А

Ћ
А

Ј
 ЧЕТВРТИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

1. Техничар друмског саобраћаја 
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Подручје 

рада Образовни профил 
Верификован 

решењем број 

Датум 

верификације 
Министарство 

Е
Л

Е
К

Т
Р

О
Т

Е
Х

Н
И

К
А

 

ТРЕЋИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

022-05-

00368/94-03 

 

 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

 

 

23. 11. 2020. 

 

 

 

 

 

Сервисер за расхладне и термичке уређаје 

 

 

 

Е
К

О
Н

О
М

И
Ј
А

 

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

 

 

 

Економски техничар 
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Подручје рада Образовни профил 
Верификован 

решењем број 

Датум 

верификације 
Министарство 

Е
Л

Е
К

Т
Р

О
Т

Е
Х

Н
И

К
А

 
ТРЕЋИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

022-05-

00368/94-03 

 

 

Министарство 

просвете, 

науке 

и технолошког 

развоја 

 

1.Монтер телекомуникационих мрежа 

16. 09. 2021. 

 

 

 

С
А

О
Б

Р
А

Ћ
А

Ј
 

ТРЕЋИ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ 

1. Возач моторних возила 
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2. ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ 

И ЦИЉЕВИ
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2.1. Основни циљеви и задаци образовања и 

васпитања 

 

 Образовање, као процес стицања знања, умења и навика и васпитање, као плански и 

организовани процес, којим се утиче на формирање личности младих, мора деловати 

јединствено. Техничкa школa „Прота Стеван Димитријевић“ труди се да максималном 

посвећеношћу и радом обезбеди оно најбоље што образовни систем ученицима и свим 

запосленима у школи може пружити. Циљ наше школе је настава доброг квалитета, заснована 

на исходима и стандардима, али и на сталном стручном усавршавању свих запослених и 

целоживотном учењу које је базирано на техничким и технолошким достигнућима, у складу 

са временом у којем млади одрастају и развијају се. Циљеви означавају исходишну тачку до 

које се жели доћи и према којој морају бити усмерени сви појединачни напори свих учесника 

у реализацији образовно - васпитне делатности. Посебни циљеви и задаци  наставних садржаја 

дати су у програмима појединачних предмета. Као најважније опште циљеве и задатке 

образовно - васпитног рада треба истаћи: 

➢ обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 

➢ обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, 

развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

➢ изграђивање правилног односа према раду, учењу и формирању радних навика и 

љубави према будућем занимању; 

➢ развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

➢ развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

➢ континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

➢ развијање и подстицање самосталности, стваралаштва, истраживачке склоности и 

интелектуалне радозналости ка новим сазнањима у науци и техници, култури, 

уметности, спорту и др. 

➢ развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се 

мења; 

➢ пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, 

ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 

интересовањима;  
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➢ развијање љубави према човеку и осећања поштовања људске личности и уопште 

хуманих односа; 

➢ неговање навика културног понашања, развијање културних навика и потреба као и 

заштита културних добара и др. 

➢ развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних 

компетенција и стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама 

тржишта рада и развојем савремене науке и технологије; 

➢ развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења; 

➢ оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота; 

➢ развијање позитивних људских вредности; 

➢ развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 

неговање другарства и пријатељства; 

➢ развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном 

друштву; 

➢ развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

➢ развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 

Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције 

и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности; 

➢ праћење и стимулисање континуираног свеобухватног развоја ученика како би дошло 

до завршавања образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним 

продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 
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2.2. Правци развоја школе у наредном периоду 

 

Реформа средњег стручног образовања 

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ спада у ред школа које су се 

укључиле у реформу средњег стручног образовања. Захваљујући резултатима рада у 

протеклим годинама, професори наше школе се налазе у скоро свим форумима 

наставника и тимовима за израду и иновирање наставних планова и програма за 

образовне профиле. 

С циљем даљег развоја и напредовања школе у свим сегментима рада, ставља се акценат на: 

✓ стручно усавршавање наставника, 

✓ узимање учешћа на конкурсима за нове образовне профиле, 

✓ узимање учешћа у новим пројектима, 

✓ уређење школског простора, 

✓ побољшање услова рада у школи констатном набавком савремених средстава и 

опреме, 

✓ јачање дигиталних компетенција, 

✓ развијање компетенција за целоживотно учење, 

✓ интензивирање ваннаставних активности и хуманитарног рада, 

✓ побољшање међуљудских односа, 

✓ активно учествовање родитеља у раду школе, 

✓ сарадњу с медијима, у циљу промовисања рада и резултата школе, као и 

приближавања школе ученицима основних школа, 

✓ подршку и укључивање нових социјалних партнера, 

✓ међународну сарадњу, 

✓ оснаживање ученика кроз интеркултурално и инклузивно образовање, 

✓ изградњу сигурне школе – школе без насиља, спровођењем превентивних и 

интервентних активности, као и процеса медијације. 
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3. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

И СТРУКТУРА ОДЕЉЕЊА 
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3.1. Материјално-технички услови рада 

Школски простор 
 

Редни 

број 
Школски  простор 

Број 

просторије 
Површина 

MАТИЧНА ШКОЛА И ШКОЛСКА РАДИОНИЦА 

1. Учионице 13 635,10m2 

2. Лабораторије – кабинети 25 1.523,50 m2 

3. Библиотека са читаоницом 1 78,10m2 

4. Остале просторије које школа користи 43 2.550,90m2 

5. Фискултурна сала 2 1.614,10m2 

6. Остале просторије које школа не користи 13 561,20 m2 

7. Спортски терени 5  1.674,46 m2 

8. Површина земљишта под зградама  5.799 m2 

9. Школско двориште 1 20.363m2 

10. Укупна површина земљишта  26.162 m2 
 

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ у Алексинцу је образовно-васпитна 

установа са дугом традицијом, чији се корени везују за 1860. годину када је на Цвети школа 

са 115 ученика почела са радом, као Недељна шегртска школа. Током времена мењала је 

имана, а од 2004. године добија назив „Прота Стеван Димитријевић“ јер се зграда школе 

налази на имању овог просветитеља и хуманисте.  

Прота Стеван Димитријевић рођен је у Алексинцу и представља значајну личност за 

очување српске државе и цркве вршећи неуморно просветну и културну мисију. 

Школа је регистрована код Привредног суда у Нишу решењем Фи број 1700/90 од броја 

регистарског улошка 1-620-00 од 06.12.1990. године. Промена назива регистрована је 

решењем Трговинског суда у Нишу Фи 1002 од 27.07.2004. године. 

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ је данас савремена школа са 

кабинетском наставом, добро опремљеним радионицама и угодним школским амбијентом и 

уређеним двориштем. Настава се одвија у две одвојене школске зграде. Једна школска зграда 

налази се у улици  Тихомира Ђорђевића бб и располаже великим бројем разноврсних 

просторија за извођење наставе и осталих пратећих активности за живот и рад ученика школе. 

Друга школска зграда представља радионицу за реализацију практичне наставе у ул. 

Леле Поповић 23.  Сазидана је 1935. године на иницијативу бројних добротвора и радила је 

као посебна образовна установа, која је претрпела више трансформација. Данас је ова зграда у 

саставу Техничке школе и у њој се реализује практична настава из области електротехнике, 

машинства и саобраћаја. У њој се налазе добро опремљене радионице и лабораторије које 
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обезбеђују адекватне услове за обављање 

практичне наставе и стицање нових знања на 

овом пољу. На часовима практичне наставе 

ученици израђују предмете од употребне 

вредности. 

Кабинети, лабораторије и учионице у обе 

зграде Техничке школе „Прота Стеван 

Димитријевић“ су веома добро опремљене и из 

године у годину се унапређује њихова 

опремљеност и континуирано се ради на њиховом уређењу, тако да школа представља 

пријатно место за боравак ученика и утиче на њихово напредовање у учењу. Школа располаже 

савременим наставним средствима, која омогућавају стицање разнородних знања и 

олакшавају рад, а са друге стане нуде многобројне могућности за истраживање и обављање 

практичних задатака које образовни профили програмом обухватају. 

У непосредној близини школе налази се спортска хала, у којој се одвија настава 

физичког васпитања и спортске активности. У саставу школе налази се и библиотека са 

читаоницом, чији се књижни фонд сваке године обнавља и шири у складу с потребама наставе, 

али и афинитетима и интересовањем ученика, где је место окупљања и организације 

различитих радионица и секција. Здравствени центар из Алексинца је у школи отворио 

стоматолошку амбуланту која ради у преподневној и поподневној смени. О безбедности 

ученика за време боравка у школи стара се школски полицајац, а школска зграда опремљена 

је видео надзором и алармним системом. 

У згради Техничке школе „Прота Стеван 

Димитријевић“ већ више година ради и некада 

Пољопривредна, сада Биотехнолошка школа 

„Шуматовац“, па се настава реализује у две смене, 

тако да се школе на недељу дана смењују у 

преподневној и поподневној смени, што представља 

отежавајућу околност за рад. 

Техничка школа „Прота Стеван 

Димитријевић“ представља школу која прати 

тенденције савременог образовања у жељи да ученицима пружи што боље знање, практичну 

оспособљеност и услове за рад. 
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3.2. План уписа ученика у школској 2022/2023. 

години 

 
 

 

 

 

 

 

 

Електротехника 
Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 
Укупно 

Електротехничар информационих технологија 28 29 29 28    114 

Електротехничар енергетике 31        31 

Монтер ТК мрежа  12       12 

Сервисер термичких и расхладних уређаја  13       13 

Електротехничар рачунара   29      29 

Укупно 59 54 58 28     199 

     199 

Машинство и обрада метала 
Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 
Укупно 

Машински техничар моторних возила 30 31 27 27 115 

Механичар моторних возила 15          15 

Бравар-заваривач 13     13 

Техничар за компјутерско управљање CNC машина  29  29       58 

Аутомеханичар   15   15 

Заваривач   12   12  

Укупно     58 60 54 56   228 

Економија, право и администрација 
Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 
Укупно 

Економски техничар 30 30 30 26 116 

Укупно 30 30 30      30 116 

Саобраћај 
Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 
Укупно 

Техничар друмског саобраћаја 30 30 30 28 118 

Укупно 30 30 30 28 118 

Свега     661 
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3.3. Одељења према образовном профилу у школској 

2022/2023. години 
 

 

 

 

 

Разред 

одељење 

Број 

ученика 
Образовни профил 

Oдељењски 

старешина 

Први разред 

I1 28 Електротехничар информационих технологија Радисав Насковић 

I2 31 Електротехничар енергетике Маја Нешић 

I3 30 Машински техничар моторних возила Александра Стојаковић 

 

I4 
15 

Механичар моторних возила 

Марија Игњатовић 

 13 Бравар-заваривач 

I5 30 Економски техничар Славчо Цеков 

I6 30 Техничар друмског саобраћаја Милан Симић 

Други разред 

II1 29 Електротехничар информационих технологија Весна Дагићевић 

II2 12 Монтер ТК мрежа  Бојан Лакић 

 13 Сервисер за термичке и расхладне уређаје  

II3 31 Машински техничар моторних возила  Ана Пејић 

II4 29 
Техничар за компјутерско управљање CNC 

машина 
 Миодраг Јовановић 

II5 30 Економски техничар  Марија Протић 

II6 30 Техничар друмског саобраћаја  Тијана Дамјановић 

Трећи разред 

III1 29 Електротехничар информационих технологија Нада Николић 

III2 29 Електротехничар рачунара Драгана Ранђеловић 

III3 27 Машински техничар моторних возила Иван Ногић 

III4 15 Аутомеханичар Милан Томић 

 12 Заваривач 

III5 30 Економски техничар Валентина Симић 

III6 30 Техничар друмског саобраћаја  Милан Марковић 

Четврти разред 

IV1 28 Електротехничар информационих технологија Мића Живковић 

IV2 27 Машински техничар моторних возила Виобран Рајић 

IV3 29 
Техничар за компјутерско управљање CNC 

машина 

Бојана Стевановић 

IV4 26 Економски техничар  Звездана  Вељковић 

IV5 28 
Техничар друмског саобраћаја Ана Младеновић 

Петровић 
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3.4. Састав ученика по одељењима, разредима, полу 
 

Разред 

Одељење 

Број 

ученика 

Пол 
Oдељењски старешина 

Мушки Женски 

Први разред 

I1 28 25 3 Радисав Насковић   

I2 31 27 4 Маја Нешић 

I3 30 22 8 Александра Стојаковић 

I4 28 27 1 Марија Игњатовић 

I5 30 4 26 Славче Цеков 

I6 30 18 12 Милан Симић 

Укупно 177 123 54  

Други разред 

II1 29 26 3 Весна Драгићевић 

II2 25 20 5 Бојан Лакић 

II3 31 21 10 Ана Пејић 

II4 29 25 4 Миодраг Јовановић 

II5 30 5 25 Марија Протић 

II6 30 11 19 Тијана Дамјановић 

Укупно 174 108 66  

Трећи разред 

III1  29 19 10 Нада Николић 

III2 29 21 8 Драгана Ранђеловић 

III3 27 21 6 Иван Ногић 

III4 27 27 0 Милан Томић 

III5 30 0 30 Валентина Симић 

III6 30 17 13 Милан Марковић 

Укупно 172 105 67  

Четврти разред 

IV1 28 26 2 Мића Живковић 

IV2 27 22 5 Виобран Рајић 

IV3 29 26 3 Бојана Стевановић 

IV4 26 2 24 Звездана Вељковић 

IV5 28 13 15 Aна Младеновић-Петровић 

Укупно 138 89 49  

Укупан број ученика у школи 

Други разред 

Други разред 

Други разред 

Други разред 

23 одељења 661 425 236  
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3.5. Социјална карта школе по одељењима у 

школској 2022/2023. години 

 

О
д

е
љ

е
њ

е
 

Б
р

о
ј у

че
н

и
ка

 Састав по 
полу 

Роми 
Стање 

породице 
Образовање родитеља 

M Ж M Ж ПП НП 
ОО СО ВО ВСС 

О М О М О М О М 

Први  разред  

I1 28 25 3 1 0 24 4 3 2 21 22 1 3 1 2 

I2 31 27 4 2 1 27 4 4 4 24 24 2 1 0 1 

I3 30 22 8 5 0 24 6 11 10 18 18 1 2 0 0 

I4 28 27 1 3 1 20 8 9 11 11 9 0 0 0 0 

I5 30 4 26 0 2 22 8 9 9 16 14 2 0 1 2 

I6 30 18 12 0 0 27 3 3 1 26 23 0 2 1 4 

 Други разред 

II1 29 26 3 0 0 23 6 0 1 17 17 5 6 2 3 

II2 25 20 5 1 0 23 2 16 11 8 13 0 0 0 0 

II3 31 21 10 4 4 25 6 2 3 26 27 0 0 2 1 

II4 29 25 4 0 0 24 5 0 0 18 19 3 2 3 3 

II5 30 5 25 0 1 24 5 0 1 14 19 4 3 2 4 

II6 30 11 19 1 3 27 3 8 4 20 23 1 2 2 1 

 Трећи разред 

III1 29 19 10 0 0 23 6 5 4 20 23 1 2 1 2 

III2 29 21 8 0 0 24 5 2 4 25 24 0 0 1 1 

III3 27 21 6 0 0 22 5 4 6 21 21 0 0 0 1 

III4 27 27 0 8 0 21 6 22 18 4 9 0 0 1 0 

III5 30 0 30 0 2 28 2 2 3 21 23 1 4 2 3 

III6 30 17 13 0 0 24 6 1 1 26 26 4 - - - 

 Четврти разред 

IV1 28 26 2 0 0 25 6 5 3 16 17 2 3 2 2 

IV2 27 22 5 1 0 22 5 7 6 16 18 1 0 2 2 

IV3 29 26 3 0 0 24 5 7 2 19 24 2 2 0 0 

IV4 26 2 24 0 1 20 6 1 4 25 21 0 0 0 1 

IV5 28 13 15 1 3 17 11 9 10 18 16 0 1 1 2 
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4.1. Општа организација рада школе 

 

Општа организација живота и рада школе подразумева глобално обликовање рада и 

стварање оптималних могућности за успешну реализацију образовно-васпитних циљева и 

задатака. Она обезбеђује унутрашњу организацију и артикулацију ове делатности и успешну 

интеракцију са друштвеном средином. Образовнo-васпитни рад у школи одвија се по 

утврђеном плану и програму у оквиру 23 одељења од првог до четвртог разреда. Први разред 

има 6 одељења, други разред 6 одељења, трећи разред 6 одељења и четврти разред 5 одељења.  

Школовање у Техничкој школи траје три и четири године. У четворогодишњем трајању 

школују се: електротехничар информационих технологија, електротехничар рачунара, 

електротехничар енергетике, техничар за компјутерско управљање CNC машина, машински 

техничар моторних возила, економски техничар и техничар друмског саобраћаја. По 

завршетку четвртог разреда ученици полажу матурски испит. 

У трогодишњем трајању школују се: механичар моторних возила, бравар/заваривач, 

монтер телекомуникационих мрежа, сервисер термичких и расхладних уређаја, заваривач и 

аутомеханичар. По завршетку трећег разреда, ученици полажу завршни испит. 

Матурски испит за образовне профиле који се образују према старим програмима састоји 

из два дела: заједничког и посебног дела. Заједнички део је за све такве образовне профиле 

израда писменог задатка из Српског језика и књижевности. Посебни део састоји се из израде 

и одбране матурског практичног рада и усменог испита из изборног предмета. Образовни 

профили који се образују по новим програмима према исходима учења састоји се од писменог 

испита из Српског језика и књижевности, испита за проверу стручно-теоријских знања и 

матурског практичног рада.  

У складу с развојем епидемиолошке ситуације изазване вирусом ковид 19 план рада школе 

за школску 2022/2023. годину усклађиваће се са одлукама и препорукама Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. Сходно развоју ситуације са вирусом Ковид 19, а према 

директним упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежне 

Школске управе настава се може одвијати у три модела:  

1. настава и учење у школи кроз непосредни рад, 

2. комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину, 

3. наставе и учења на даљину.  

Уколико се буде примењивао други или трећи модел, настава ће бити одржавана преко 

заједничке платформе „Гугл учионица” (Google classroom), којом су се и ученици и наставници 

већ служили у претходној школској години. 
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4.2. Табеларни преглед образовно-васпитног рада за 

школску 2022/2023. годину 

 

 

Напомена: У четвртак, 26. јануара 2023. године, настава се у свим школама изводи према 

распореду часова од петка. 
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Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси Правилник o календару 

образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. годину, а исти је 

објављен у ,,Службеном гласнику - Просветни гласник", број 5 од 14. јуна 2022. Овим 

правилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног 

рада (теоријска, практична настава и вежбе) и школског распуста у гимназији, уметничкој и 

стручној школи, за школску 2022/2023. годину. 

Опште напомене које се тичу остваривања образовно-васпитног рада у средњој 

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 

петодневних наставних седмица, односно 170 наставних дана. 

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

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

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

од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

У оквиру 37, односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у обавези 

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

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

су утврђени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени. 

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта. 

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

30. децембра 2022. године. Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2023. године, 

a завршава се у уторак, 20. јуна 2023. године. Друго полугодиште за ученике IV разреда 

гимназије завршава се у уторак, 23. маја 2023. године, а за ученике III разреда трогодишњег и 

IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у уторак, 30. маја 2023. године. 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 

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

јануара 2023. године. Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а 

завршава се у уторак, 18. априла 2023. године. За ученике I, II и III  четворогодишњих средњих 

стручних школа и ученике I и II разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи 

распуст почиње у среду, 21. јуна 2023. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. 

године. 

У школи се празнују и: 1) 21. октобар 2022. године, као Дан сећања на српске жртве у 

Другом светском рату; 2) 27. јануар 2023. године, Свети Сава – Дан духовности, школска 

слава; 3) 22. април 2023. године, као Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату; 4) 9. мај 2023. године, као Дан победе; 5) 28. јун 

2023. године, Видовдан – спомен на Косовску битку. 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 
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су наставни дани, изузев кад падају у дане када школа и иначе не ради. У школи се обележавају 

и: 1) 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника; 2) 21. фебруар 2023. године, као 

Међународни дан матерњег језика; 3) 10. април 2023. године, као дан сећања на Доситеја 

Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете.   

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

у дане одређених верских празника у складу са правилником, а реализовање екскурзије у 

наставним данима надокнађује се према годишњем плану. 

Термине саопштавања успеха, школа у складу са овим правилником доноси у свом 

годишњем плану, у делу План сарадње са родитељима. 

 

4.3. Ритам радног дана 

 

Настава у школи се одвија у две смене. Преподневна смена траје од 0710 – 1305 и 

поподневна смена од 1310 – 1905 часова. 

Смене се мењају на недељу дана. У школи се организује дежурство наставника. 

Дежурни наставници долазе 15 минута пре почетка наставе и за време дежурства налазе се у 

ходницима, холу и школском дворишту. 

Дежурни наставник стара се да настава почне на време и по распореду часова. Уколико 

неко од професора није дошао, предузима мере за замену часова. На час полази последњи. Сва 

запажања за време дежурства, почетак и завршетак часова, замену часова записује у књигу 

дежурства. У школи дежура и школски полицајац. 

Дежурство у школи употпуњено је и дежурством ученика. Они, пре свега,  евидентирају 

и легитимишу сваког посетиоца школе, али и остварују сарадњу са дежурним професорима. 

 

4.4. Распоред звоњења 

 

 

 

            

 

 

 

 

Мали одмор између часова је 5 минута. Велики одмор између трећег и четвртог часа је 

10 минута. Други велики одмор је 10 минута између петог и шестог часа. 

Часови Преподне Поподне 

1. час 0710 – 0755 1310 – 1355 

2. час 0800 – 0845            1400 – 1445 

3. час 0850 – 0935 1450 – 1535 

4. час 0945 – 1030 1545 – 1630 

5. час 1035 – 1120 1635 – 1720 

6. час 1130 – 1215 1730 – 1815 

7. час 1220 – 1305 1820 – 1905 
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4.5. Ритам рада у току школске 2022/2023. године 
 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ ТРАЈАЊЕ од–до 

Образовно-васпитни рад у првом полугодишту 01.09.2022 – 30.12.2022. 

Први класификациони период 12.11.2023. 

Образовно-васпитни рад у другом полугодишту 16.01.2023 – 20.06.2023. 

Образовно-васпитни рад у другом полугодишту за 

ученике III разреда трогодишњег и IV разреда 

четворогодишњег образовања 

16.01.2022 – 30.05.2022. 

Други  класификациони период  

(Утврђивање успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта) 

30.12.2022. 

Зимски распуст 
02.01.2023. – 13.01.2023. 

 

Образовно-васпитни рад у другом полугодишту 16.01.2023 – 20.06.2023. 

Трећи класификациони период 08.04.2023. 

Пролећни распуст 

10.04.2023 –  18.04.2022. 

01.05.2023 – 02.05.2022. 

 

Четврти класификациони период  

(Утврђивање успеха и дисциплине за завршне 

разреде на крају другог полугодишта) 

30.05.2023. 

Матурско вече 02 –04.06.2023. 

Четврти класификациони период  

(Утврђивање успеха и дисциплине ученика осталих 

разреда, завршетак другог полугођа) 

20.06.2023. 

Уручивање сведочанстава 28.06.2023. 

Летњи распуст 
21.06.2023 – 31.08.2023. 
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4.6. Образовно-васпитни рад 
 

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности школе којима се 

остварује школски програм и постижу прописани циљеви, исходи, стандарди постигнућа и 

компетенције. 

 

Облици образовно-васпитног рада 

 

Обавезни облици образовно-васпитног рада за редовног ученика су: настава – 

теоријска, практична и вежбе, додатнa, допунска настава и пракса када су одређени планом и 

програмом наставе и учења, припремна настава и друштвено-користан рад ако се у току 

школске године укаже потреба за њим. 

Обавезни облици образовно-

васпитног рада за ванредног ученика могу 

бити: настава, припремни и консултативно-

инструктивни рад. 

Ученик обавезно бира са листе 

изборних програма верску наставу или 

грађанско васпитање, који се оцењују 

описним оценама. Обавезно бира и предмет 

са листе општеобразовних или стручних 

предмета, на начин како је прописано 

наставним плановима и програмима 

одређеног образовног профила. Оцене ових изборних предмета су бројчане и улазе у општи 

успех.  

Факултативни облици образовно-васпитног рада су: настава језика националне мањине 

са елементима националне културе, другог, односно трећег страног језика и предмета 

потребних за даље школовање, стручно оспособљавање или развој ученика и ваннаставни 

облици – хор, оркестар, позориште, екскурзија, културно-уметничке, техничке, проналазачке, 

хуманитарне, спортско-рекреативне и друге активности. 

Факултативни облици образовно-васпитног рада обавезни су за ученике који се за њих 

определе. 
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Практична настава и професионална пракса 

 

Практична настава и професионална пракса остварују се: у школи, код послодавца или 

комбиновано, делом у школи, а делом код послодавца, у складу са планом и програмом наставе 

и учења. Практична настава и професионална пракса која се остварује код послодавца 

остварује се као учење кроз рад, у складу са законом којим се уређује дуално образовање. 

За ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом обезбеђује се прилагођавање радног 

места у односу на његове могућности и врсту инвалидитета у оквиру практичне наставе. 

Начин спровођења практичне наставе и професионалне праксе и друга питања везана 

за остваривање практичне наставе и професионалне праксе уређује министар. 

Ове године практична настава ће се одвијати по посебним индивидуалним плановима 

наставника и већа, као и организатора практичне наставе. 

 

Други облици непосредног образовно-васпитног рада 

 

Додатну наставу школа остварује за ученика који постиже изузетне резултате или 

показује интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета. 

Допунску наставу школа остварује са ученицима који имају тешкоће у савладавању 

програма из појединих предмета или са ученицима који желе да унапреде постигнућа у 

одређеној наставној области. 

Ученик је обавезан да остварује допунску наставу ако се процени да је то потребно. 

Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на полагање 

разредног испита, и за ванредног ученика. 

Припремна настава остварује се и за ученика који је упућен на полагање поправног 

испита, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на који је 

упућен на поправни испит. 

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

завршних испита, стручне матуре и завршног испита средњег стручног образовања, у обиму 

од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета из којих се полаже матурски, 

односно завршни испит, односно стручна матура и завршни испит средњег стручног 

образовања. 

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који су укључени у редован систем 

образовања и васпитања, остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним 

образовним планом. 
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4.7. Обавезни облици образовно-васпитног рада у 

школској 2022/2023. години 
 

I-1 - Електротехничар информационих технологија, разредно-часовна настава остварује 

се у 37 петодневних наставних недеља. 

I-2 - Електротехничар енергетике, разредно-часовна настава остварује се у 37 петодневних 

наставних недеља. 

I-3 - Машински техничар моторних возила, разредно-часовна настава остварује се у 37 

петодневних наставних недеља. 

I-4 - Механичар моторних возила, разредно-часовна настава остварује се у 35 петодневних 

наставних недеља, блок настава две недеље. 

I-4 -  Бравар-заваривач, разредно-часовна настава остварује се у 35 петодневних наставних 

недеља, блок настава две недеље. 

I-5 - Економски техничар, разредно-часовна настава остварује се у 37 петодневних 

наставних недеља. 

I-6 - Техничар друмског саобраћаја, разредно-часовна настава остварује се у 37 

петодневних наставних недеља. 

 

Други разред 

II-1 - Електротехничар информационих технологија, разредно-часовна настава остварује 

се у 36 петодневних наставних недеља, 1 недеља настава у блоку, 30 часова. 

II-2 - Монтер ТК мрежа, разредно-часовна настава остварује се у 37 петодневних наставних 

недеља. 

II-2 - Сервисер за термичке и расхладне уређаје, разредно-часовна настава остварује се у 

37 петодневних наставних недеља. 

II-3 - Машински техничар моторних возила, разредно-часовна настава остварује се у 37 

петодневних наставних недеља. 

II-4 - Техничар за компјутерско управљање CNC машина, разредно-часовна настава 

остварује се у 35 петодневних наставних недеља, две недеље блока. 

II-5 - Економски техничар, разредно-часовна настава остварује се у 36 петодневних 

наставних недеља, једна недеља блока. 

II-6 - Техничар друмског саобраћаја, разредно-часовна настава остварује се у 35 

петодневних наставних недеља, две недеље блока. 
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Трећи разред 

III-1 - Електротехничар информационих технологија, разредно-часовна настава остварује 

се у 35 петодневних наставних недеља, 2 недеља настава у блоку, 60 часова. 

III-2 - Електротехничар рачунара, разредно-часовна настава остварује се у 34 петодневних 

наставних недеља, 3 недеље настава у блоку, 90 часова. 

III-3 - Машински техничар моторних возила, разредно-часовна настава остварује се у 37 

петодневних наставних недеља. 

III-4 - Аутомеханичар, разредно-часовна настава остварује се у 32 петодневне наставне 

недеља, 2 недеље блок настава. 

III-4 - Заваривач, разредно-часовна настава остварује се у 32 петодневне наставне недеља, 2 

недеље настава. 

III-5 - Економски техничар, разредно-часовна настава остварује се у 35 петодневних 

наставних недеља, две недеље блока. 

III-6 - Техничар друмског саобраћаја, разредно-часовна настава остварује се у 35 

петодневних наставних недеља, две недеље блока. 

 

Четврти разред 

IV-1 - Електротехничар информационих технологија, разредно-часовна настава остварује 

се у 31 петодневних наставних недеља, 3 недеље настава у блоку, 90 часова. 

IV-2 - Машински техничар моторних возила, разредно-часовна настава остварује се у 32 

петодневне наставне недеља, две недеље наставе у блоку. 

IV-3 - Техничар за компјутерско управљање CNC машина, разредно-часовна настава 

остварује се у 31 петодневну наставну недељу, три недеље блока. 

IV-4 - Економски техничар, разредно-часовна настава остварује се у 31 петодневну 

наставну недељу, три недеље блока. 

IV-5 - Техничар друмског саобраћаја, разредно-часовна настава остварује се у 31 

петодневну наставну недељу, три недеље блока. 
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4.8. Наставни планови и програми према 

образовним профилима у школској 2022/2023. 

години 
 

Образовно-васпитни рад остварује сe у складу са циљевима који су дефинисани 

законом којим се уређују основе система образовања и васпитања, као и Законом о средњем 

образовању и васпитању. 

Образовање и васпитање обезбеђује услове да ученици постигну опште исходе 

образовања и васпитања, развијајући кључне и опште међупредметне компетенције за крај 

средњег образовања. 

План и програм наставе и учења доноси се у складу са утврђеним принципима, 

циљевима и стандардима образовних постигнућа, односно стандардима квалификације. 

Кључне компетенције и опште међупредметне компетенције се у плану и програму 

наставе и учења остварују у свим деловима програма наставе и учења. План и програм наставе 

и учења обухвата и изборне програме по нивоима и врстама образовања. 

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности школе којима се 

остварује школски програм и постижу прописани циљеви, исходи, стандарди постигнућа и 

компетенције. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада за редовног ученика су: настава – 

теоријска, практична и вежбе, додатнa, допунска настава и пракса када су одређени планом и 

програмом наставе и учења, припремна настава и друштвено-корисни рад ако се у току 

школске године укаже потреба за њим. 

Ученик обавезно бира са листе изборних програма верску наставу или грађанско 

васпитање, као и са листе планом и програмом за профил и разред предвиђених изборних 

општеобразовних и/или стручних предмета, на начин како је планом предвиђено.  

Планом и програмом за профил је предвиђен начин поделе ученика у групе по 

предметима. 

Факултативни облици образовно-васпитног рада обавезни су за ученике који се за њих 

определе. 

У школској 2022-2023. години у двадесет три одељења из четири подручја рада, 

редовна настава остварује се према наставним плановима и програмима који су у свим 

профилима по новом, са дефинисаним исходима образовања, сем смера Машински техничар 

моторних возила који се остварује у сва четири разреда, за који важи стари програм без исхода, 

као и у трогодишњим образовним профилима Аутомеханичар и Заваривач.   

У наставку су Планови програми рада свих образовних профила у школској 2022-2023. 

години.
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4.9. Електротехничар информационих технологија 
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4.10. Електротехничар енергетике 
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4.11. Машински техничар моторних возила 
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4.12. Механичар моторних возила 
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Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године 
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4.13. Бравар-заваривач 
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Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године 
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4.14. Економски техничар 
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4.15. Техничар друмског саобраћаја 
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4.16. Монтер телекомуникационих мрежа 
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4.17. Сервисер термичких и расхладних уређаја 
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4.18. Техничар за компјутерско управљање CNC машина 
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4.19. Електротехничар рачунара 
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4.20. Аутомеханичар/ Заваривач 
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4.21. Настава из области Основе система одбране 

РС 

 

 Чланом 79.а Закона о војној, радној и материјалној обавези ученици средњих школа 

дефинисани су као категорија грађана која се стицањем практичних знања и вештина кроз 

систем образовања и васпитања обучава за потребе одбране земље у условима ванредног и 

ратног стања, чиме ученици завршних разреда стичу основна знања о одбрани земље, 

правима и обавезама у систему одбране, а пре свега о развијању свести о потреби одбране 

земље и значају неговања патриотских осећања. 

 Према упутствима Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, 

као и Министарства одбране, а у циљу 

стицања знања и вештина кроз обучавање 

за потребе одбране земље у случају 

ванредног ратног стања у Техничкој 

школи „Прота Стеван Димитријевић“ за 

ученике завршних разреда спроводе се 

часови из области Основе система одбране 

у оквиру часова одељењске заједнице, 

како у првом тако и у другом 

полугодишту. Динамику извођења ове 

наставе одређују одељењски старешине, сходно интересовању и пажњи ученика.  

 Настава из области Основе система одрбране РС одвија се у оквиру четири 

теме:  

I група тема односи се на место, улогу и задатке војске Србије у систему 

безбедности и одбране Републике Србије, војну обавезу у Републици Србији, радну и 

материјалну обавезу у Републици Србији.  

II група тема говори о томе како постати професионално војно лице, како постати 

старешина (официр и подофицир) Војске Србије и о значају физичке спремности за војни 

позив.  

III група тема обухвата информације о служби осматрања и обавештавања, 

облицима неоружаног отпора, хемијском и биолошком оружју и запаљивим средствима, као 

и информације о цивилниј заштити.  

IV група тема обухвата низ података о тактичко-техничким зборовима.  

Кроз допуне тема ученици се усмеравају на промоцију концепта добровољног 

служења војног рока, као доминантног начина извршења војне обавезе.  
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На часовима ће бити коришћен материјал са сајта https://mpn.gov.rs/prosveta/srednje-

obrazovanje/materijali-za-realizaciju-casova-osnovi-sistema-odbrane-republike-srbije/, као и 

видео-материјали са сајта https://www.mod.gov.rs/cir/video/17193/nastavni-casovi-vojne-

akademije-17193. 

 Због могуће пандемије вируса ковид 19 настава из области Основе система одбране 

реализована ће се у складу са упутствима за организовање и остваривање образовно-

васпитног рада у средњој школи у школској 2022/2023. 

Настава из области Основе система одрбране РС може се изводити уз стручну помоћ 

представника територијалних органа Министарства одбране и резервних војних старешина, 

благовременим достављањем захтева за стручну помоћ.  

Без обзира на модел наставе, директор средње школе обезбедиће контакт са 

представницима центра Министарсрва одбране за локалну самоуправу, ради заједничке 

координације и извештавања о степену и начину реализације и наставе из области Основе 

система одрбране РС. 

  Овом наставом унапређује се ниво 

свести ученика о систему одрбране РС и значајно се 

утиче на развој патриотских осећања. Такође, овим 

путем указује се на националне вредности које 

треба поштовати и за које се треба залагати, са 

жељом да се ученици и након завршетка школовања 

понашају и владају у складу с општим животним 

вредностима, да знају ко су, ком народу припадају, 

одакле потичу и да њихова родољубива осећања 

буду трајна и постојана, а увек на службу и част 

својој земљи. 

 

 

  

https://mpn.gov.rs/prosveta/srednje-obrazovanje/materijali-za-realizaciju-casova-osnovi-sistema-odbrane-republike-srbije/
https://mpn.gov.rs/prosveta/srednje-obrazovanje/materijali-za-realizaciju-casova-osnovi-sistema-odbrane-republike-srbije/
https://www.mod.gov.rs/cir/video/17193/nastavni-casovi-vojne-akademije-17193
https://www.mod.gov.rs/cir/video/17193/nastavni-casovi-vojne-akademije-17193
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5. ОСТАЛИ АСПЕКТИ 

РАДА ШКОЛЕ 
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5.1. Ваннаставне активности 

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних 

склоности и интересовања и правилног коришћења слободног времена, школа је дужна да 

реализује слободне активности, које се спроводе кроз рад у секцијама и ваннаставним 

активностима. 

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

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

изложбе, концерте, спортска такмичења, научно-истраживачке активности, и друге 

активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културни 

развој школског окружења, као и заједничке културне активности са релевантним 

појединцима, установама и организацијама ради обогаћивања културног живота. 

5.2. Школске секције 
 

Редни 

број 
Секција 

Фонд 

часова 

Наставници задужени за 

рад секције 

1. Рецитаторска и драмска секција 32 

Драгана Милић Рајда 

Александра Стојаковић 

Драгана Ранђеловић 

Ана Пејић 

Катарина Петровић 

Милетић  

 

2. Новинарска секција 32 

Драгана Милић Рајда 

Александра Стојаковић 

Драгана Ранђеловић 

Ана Пејић 

Катарина Петровић 

Милетић 

3. Спортска секција 32 

Бобан Врбић 

Игор Делетић 

Небојша Ћирковић 

Милан Томић 

4. Ликовна секција 20 Лидија Бујић 



  

106 
 

5. Еколошка секција 32 Маријана Милошевић 

6. 

Остале секције на иницијативу  

стручних већа према областима 

предмета, стручних сарадника, 

библиотекара, наставника, уколико се 

укаже потреба 

32 

председници стручних 

већа,  

стручни сарадници, 

предметни наставници 

 

 Рецитаторска и драмска секција 

септембар ➢ избор руководства секција 

➢ формирање групе читача  

октобар 

новембар 

децембар 

➢ нивои читања и приповедања 

➢ рецитовање и казивање напамет 

➢ читање текстова из одређених књига, рецитовање, краћи драмски 

прикази у склопу других активности у школи и увежбавање 

интонације, дикције, акцента, аспеката сценског наступа 

јануар 

фебруар 

➢ припреме за пригодан програм поводом Савиндана 

➢ сценски наступ, анализа 

➢ тимски рад чланова свих секција и учесника свих других 

ваннаставних облика, као и појединаца као значајан фактор 

успешности пригодног програма на сцени  

март 

април 

мај 

➢ припрема за пригодне програме поводом прославе у школи 

➢ читање текстова из одређених књига у склопу других активности у 

школи 

➢ учествовање у кратким драматизацијама, рецитовањима или 

читањима уметничких текстова приликом промовисања здравих 

стилова живота, акција хуманитарног, јавног, културног, 

едукативног или другог значаја 

➢ акценат, интонација - увежбавање на тексту 

➢ учешће на општинском такмичењу рецитатора 

календар 

јавних 

наступа 

 

➢ пригодна свечаност – помен проти Стевану Димитријевићу 

➢ прослава Савиндана 

➢ општинско такмичење рецитатора 

➢  пригодна свечаност обележавања Дана сећања на Доситеја 

Обрадовића 10. априла 
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   Новинарска секција 
т
о
к

о
м

 ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

➢ избор нових чланова 

➢ формирање плана активности, задужења, носиоца и временске 

динамике 

➢ прикупљање података о реализовању свих активности у школи, 

фото материјала 

➢ прикупљање података о успеху ученика на такмичењима, избор 

награђених радова који ће бити уређени и објављени 

➢ прикупљање података о актуелним темама из школског живота, 

живота младих уопште, предлози тема из света рада, забаве, 

хобија, образовања, културе, око избора особе за интервју, 

најзначајнијих вести, занимљивих анкета и слично... 

➢ упутства око израде чланака 

➢ лекторисање 

➢ уређивање структуре, обрада, дизајн насловница и других 

страница, припрема за штампу 

 

 

 

 Спортска секција 

т
о
к

о
м

 ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

➢ пријем нових чланова 

➢ формирање тимова 

➢ припрема спортске опреме и реквизита 

➢ тренинзи 

➢ сарадња са локалним клубовима, школским тимовима 

➢ учешће у спортским играма 

➢ организовање спортског дана и пригодних акција које 

промовишу спортски дух 

➢ припрема за такмичења 

➢ учешће на такмичењима 

календар 

јавних 

наступа 

➢ током школске године према календару такмичења и осталих 

ваннаставних и других активности у школи 
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 Ликовна секција 
Т

о
к

о
м

 ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

➢ пријем нових чланова 

➢ припрема радова у различитим техникама и учешће на ликовним 

конкурсима 

➢ естетско уређивање школе 

➢ посета изложбама 

➢ сарадња са другим секцијама, помоћ при изради паноа, зидних 

новина, избор и припрема радова за школски часопис, учешће у 

организацији ваннаставних активности различитог карактера у 

школи 

 

календар 

јавних 

наступа 

➢ током школске године према терминима конкурса и осталих 

ваннаставних и других активности у школи, терминима 

изложби 

 

 

 

 

  Еколошка секција 

Т
о
к

о
м

 ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

➢ пријем нових чланова 

➢ развијање правилног, културног и свесног односа према природи 

➢ стицање знања о дужностима и обавезама очувања природних 

богатстава и радом створених вредности животне и културне 

средине као опште друштвене имовине 

➢ проширивање знања о хигијенско-техничким мерама у области 

заштите и унапређења животне средине 

➢ болести зависности 

➢ загађење и заштита животне средине: вода, ваздух, биљне 

културе 

➢ уређење школског простора 
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  Секције према предлозима стручних већа по областима предмета 
т
о
к

о
м

 ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

➢ пријем нових чланова 

➢ припрема за такмичења 

➢ израда практичних радова и/или презентације, панои, изложбе 

резултата рада 

➢ сарадња са другим секцијама на свим активностима у школи 

➢ учешће на такмичењима 

 

 

У складу са предлозима Стручних већа, по потреби. 

 

  Библиотечка секција 

т
о
к

о
м

 ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

 

➢ пријем чланова 

➢ предлажу, проналазе материјале за обележавање значајних 

датума, организују приказе, презентације, наступе, изложбе 

➢ сарађују у припреми и проналажењу материјала из различитих 

извора за рад секција, ваннаставних активности 

➢ врше анкете о читалачким афинитетима вршњака 

➢ промовишу читање кроз најразличитије акције 

➢ подржавају акције прикупљања књига и обнове фонда 

➢ учествују у организацији сарадње са другим установама, 

институцијама, школама, планирању сусрета и посета 

догађајима из културног и јавног живота 

➢ учествују у изради материјала који промовише читање, 

предлажу учешћа на конкурсе, смотре, манифестације из 

области језика, књижевности, културе... 
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5.3. Хуманитаран и користан рад 
 

Време 

реализације 

Врсте 

Активности 

Носиоци 

активности 
то

к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

уређење учионица, 

заједничких просторија (хол, 

степениште) 
• одељењске старешине 

• еколошка секција 

неговање зеленила у 

учионицама и холу 

акција добровољног давања 

крви 

• одељењске старешине 

• наставници задужени за 

сарадњу са локалном 

заједницом 

покретање акције ,,Друг-

другу“ 

• одељењске старешине 

• наставници задужени за 

сарадњу са локалном 

заједницом 

израда паноа и зидних 

новина 

• новинарска, библиотечка и 

друге секције 

• Ученички парламент 

 

акција ,,Поклони прочитану 

књигу библиотеци“ 

• библиотечка секција 

• библиотекари 

• одељењске старешине 

припрема и прослава 

школске славе Свети Сава 
• организациони одбор  

акција прикупљања 

школског прибора деци из 

осетљивих група и деци 

којој је потребна додатна 

подршка у духу светосавља 

• библиотекари и одељењске 

старешине 

изложба најбољих 

ученичких радова 

• наставници теоријске и 

практичне наставе 

 

учешће у мини пројектима, 

радионицама, акцијама 
• тимови наставника 
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5.4. Пројектне активности 
 

Техничка школа се радо укључује у пројектне активности. У току је учешће у 

пројекту „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског 

образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ који реализују 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ, уз подршку Европске 

уније. 

Пројекат: „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског 

образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ 

(Скраћени назив „Учимо сви заједно“) 

Компонента: Унапређивање капацитета запослених за инклузивно образовање и 

васпитање; 

ЦИП - Центар за интерактивну педагогију из Београда - партнерска организација на 

реализацији  компоненте; 

Кључни партнери: 

• Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 

• Завод за унапређивање образовања и васпитања; 

• Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; 

• Академске и истраживачке установе; 

• Институт за психологију, Филозофски факултет Београд; 

• ЦИП Центар – Центар за интерактивну педагогију; 

• Центар за социјалну политику; 

• 20 јединица локалне самоуправе; 

• 200 школа широм Србије. 

Упркос напретку у имплементирању инклузивног образовања и високој укупној 

стопи учешћа угрожене деце у образовању, постоји ризик да многа децу буду искључена. 

Деца са инвалидитетом, деца ромске националности, као и деца из сиромашних 

домаћинстава и руралних подручја, ређе имају могућност за укључивање у редовно 

квалитетно образовање од друге деце у Србији. Са континуираним делимичним затварањем 

школа, као и применом хибридног модела наставе (делом онлајн и делом похађањем 

наставе у учионицама) током зимског полугођа 2020/2021, повећање ризика од даљих 

негативних утицаја на децу са сметњама у развоју и децу из других осетљивих група се 

наставља. Такође, то може резултирати континуираним губицима у учењу који 

потенцијално доводе до повећаног искључивања из образовања. 
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Пројекат ,,Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског 

образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ има циљ да унапреди 

једнак приступ и квалитет предуниверзитетског образовања за децу из осетљивих група. 

Пројекат се фокусира на повећање броја деце са сметњама у развоју која су уписана у 

редовни систем образовања. Ово ће се постићи побољшањем квалитета учења и повећањем 

ресурса и додатне подршке деци и наставницима у редовним школама кроз изградњу 

повољног, подстицајног и подржавајућег окружења за учење.  

Интервенције су усмерене на изградњу капацитета наставника и стручних 

сарадника. Биће унапређени и капацитети локалних заједница и интересорних комисија да 

пружају добро осмишљену, одговарајућу и по мери детета осмишљену додатну подршку за 

свако дете коме је потребна додатна подршка. Очекује се да ће пројекат директно утицати 

на даљи развој и јачање институционалног, законског и стратешког оквира за спровођење, 

праћење и координацију инклузивног образовања у Србији.  

У току прошле школске године започета је обука „Наставници као носиоци 

квалитетног образовања за сву децу”. Обука се реализује у оквиру пројекта. Део  је 

свеобухватног програма јачања капацитета запослених у образовању који се реализује кроз 

различите активности у школи, пратећи савремени концепт јачања капацитета. Састоји се 

из три тренинг модула, од којих се први реализовао путем интернета, а други и трећи модул 

биће организовани комбиновано (путем интернета и уживо) у току школске 2022/2023. 

године, предвиђеном динамиком. 

5.5. Културна и јавна делатност школе 

Ученици Техничке школе „Прота Стеван Димитријевић“ учествоваће у обележавању 

и прослави значајних датума школе, града, као и међународних презника. Такође, даће свој 

допринос и у окивиру културне делатности, а у виду учешћа на другим манифестацијама, 

организовања приредби, академија, књижевних вечери итд. 

Такође, школа ће сарађивати и са Центром за културу и уметност у Алексинцу, 

Завичајним музејом, Градском библиотеком „Вук Караџић“, ОМШ „Владимир Ђорђевић“ 

и културно-уметничким друштвима из Алексинца и околине.  

Посебан сегмент културне и јавне делатности школе чиниће и сарадња с медијима, 

пре свега локалним, како би се промовисале активности школе, а и привукла пажња будућих 

ученика и њихових родитеља, чиме би се унапредио маркетинг школе. Са истим циљем 

формиран је и сајт, као и Фејбук и Инстаграм страна школе, а школа има и свој часопис 

„Пулс“, који излази једном годишње. 

Школа ће и ове године конкурисати за актуелне мини пројекте и наставити 

дугогодишњу сарадњу са: Домом здравља – Саветовалиштем за младе, Факултетима 

(Машински, Електронски, Економски), органима Општине Алексинац, Центром за 

социјални рад, Заводом за ментално здравље, МУП–ом Ниш, ПЈ Алексинац, Националном 

службом за запошљавање, Црвеним крстом, хуманитарном организацијом „Каритас“ и 

техничким школама у Републици. 
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5.6. Остале активности 
Заштита и унапређење здравља ученика 

У циљу унапређења здравља ученика биће организовано неколико предавања. 

Предавачи ће бити лекари из Дома здравља у Нишу и Алексинцу и Завода за ментално 

здравље. 

 Теме предавања које штите и унапређују здравље ученика су превенција нежељене 

трудноће и полно преносивих болести, наркоманија, алкохолизам, контрацепција, прва 

помоћ код ургентних стања и друго. 

На часовима биологије као и кроз рад Црвеног крста утицаће се на ученике да и сами 

буду носиоци заштите и унапређивања хигијенских услова и животне средине у школи. 

Васпитање за хумане односе међу људима 

Школа као организована институција у којој се ученици образују и васпитавају 

највише може да допринесе формирању хумане личности. Школа ће тај циљ остваривати 

рализацијом хуманитарних акција чији ће носиоци бити ученици. 

Школа има традиционалну сарадњу са Црвеним крстом, која ће се наставити и ове 

школске године. Носиоци ове сарадње биће наши ученици – активисти Црвеног Крста.  

Хуманитарне акције често предлажу и организују чланови Ученичког парламента. 

Школска библиотека 

Библиотека Техничке школе располаже са фондом од 11094 јединица библиотечке 

грађе. Библиотека ради сваког радног дана, од 07:00 до 19:00. Корисници библиотеке су 

ученици и наставници школе. 

Након смањења броја корисника за време онлајн наставе, број читалаца се повећава.  

Школа издваја значајна средства за обнову библиотечког фонда. У сарадњи са 

стручним већима за области предмета, а у складу са захтевима нових профила и планова и 

програма, набавља се актуелна стручна литература, а кроз акцију ,,Поклони библиотеци 

прочитану књигу“ обновиће се и фонд белетристике. Број лектира у великом проценту 

задовољава потребе наших ђака, а тежи се сталном увећавању и обнови фонда 

најзаступљенијих наслова у програмима.  

 Библиотека располаже бројним стручним часописима, збиркама, стручном 

литературом из области методике, психологије, педагогије, права, енциклопедије, речнике, 

као и солидан фонд белетристике домаће и светске књижевности. 

Ради се на промовисању читања кроз различите акције, прославе јубилеја 

посвећених поезији, матерњем језику, значајним писцима и догађајима из света 
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књижевности, културе, просвете. Кроз радионичарски приступ организовању ових акција, 

као и кроз планирање презентовања и промовисања резултата рада у виду приказа, паноа, 

летака, мини приредби и рецитала, остварује се сарадња више различитих секција, па се у 

читаоници окупљају у тимском раду и чланови ликовне, новинарске, рецитаторске и 

драмске секције. 

 Свима је омогућен приступ рачунару са интернетом, тако да је сем целокупног 

фонда, свим ученицима доступан и овај начин приступа информацијама. Читаоница је 

простор где ученици радо обнављају припрему за наставу и испите, проналазе литературу 

за сопствене школске, такмичарске и друге активности. 

У циљу повећања књижног фонда библиотеке и промоције књиге и читања, у току 

ове школске године,  организоваће се две школске акције: 

1. акција ,,У сусрет познатим писцима“, и 

2. акција прикупљања књига „Поклони библиотеци прочитану књигу“. 

 

5.7. Ученичке екскурзије 
 

Школа може уз сагласност Савета родитеља, да организује наставу у природи, 

екскурзију и студијско путовање. Програм екскурзије усаглашен је са плановима и 

програмима наставе и учења за средње образовање и васпитање и саставни је део годишњег 

плана рада установе. Екскурзија је облик образовно-васпитног рада који се остварује ван 

школе.  

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања 

образовно-васпитне улоге школе. Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у 

природи; уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима; развијање интересовања за природу и еколошке навике; упознавање начина 

живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним, 

културним и естетским вредностима, као и развијање позитивних социјалних вештина. 

Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовно-

васпитног рада и саставни су део школског програма и годишњег плана рада школе. 

Одељењска и стручна вeћа школе предлажу програм екскурзијe, који достављају 

наставничком већу, ради разматрања и усвајања. Екскурзија може да се реализује уколико 

је савет родитеља дао сагласност на програм екскурзије. Програм екскурзије садржи: 

образовно-васпитне циљеве и задатке; садржаје којима се постављени циљеви остварују; 

планирани обухват ученика; носиоце предвиђених садржаја и активности; трајање, путне 

правце, техничку организацију, начин финансирања и друга питања. 
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Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, 

односно другог законског заступника ученика по правилу за најмање 60% ученика истог 

разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Изузетно, 

екскурзија може да се организује за ученике одељења у којем писмену сагласност да 

најмање 60% родитеља ученика. Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује 

се са истим садржајем, по правилу истовремено. Ако нису испуњени наведени услови, 

екскурзија се не организује. Приликом извођења екскурзије нарочито се води рачуна о свим 

видовима заштите и безбедности ученика.  

Школским програмом је предвиђено организовање екскурзија у складу са 

епидемиолошким и другим условима и потребама. 

 

5.8. Стручне екскурзије 
 

На основу Закона о Средњој школи и наставних планова и програма, годишњим 

планом се предвиђају једнодневне стручне екскурзије ради реализације одређених 

наставних садржаја.  Стручна већа у зависности од својих наставних планова предлажу да 

стручне једнодневне екскурзије буду организоване до погона фабрика алата, мотора, 

делова, опреме, железара, електрана, разводних постројења, диспечерских центара, музеја, 

Народне банке Србије, сајма технике, сајма аутомобила, сајма пољопривреде, сајма књига 

и друго. Све стручне екскурзије су обавезне, а предлог стручних екскурзија доносе стручна 

већа по областима предмета. 
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6. КАДРОВИ 
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6.1. Кадрови школе 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ 
 

Презиме и име Радно место 
Завршена школа - 

факултет 

Цветковић Весна секретар Правни факултет 

 

СТРУЧНА СЛУЖБА 

 

Презиме и име Радно место 
Завршена школа - 

факултет 

Ђорђевић Марија психолог Филозофски факултет 

 Бујић Лидија педагог Филозофски факултет 

Стојаковић Александра библиотекар Филозофски факултет 

Ранђеловић Драгана библиотекар Филозофски факултет 

Јонић Слађана библиотекар 
Педагошко-технички 

факултет  

Жалац Горан 
организатор практичне 

наставе 
Технички факултет 

Недељковић Игор 
организатор практичне 

наставе 

Виша техничка школа – 

електроинжењер 

 

Презиме и име Радно место 
Завршена школа - 

факултет 

Петковић Драган директор Електронски факултет 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА 

Презиме и име Радно место 
Завршена школа - 

факултет 

Илић Снежана шеф рачуноводства Економски техничар 

Стојановић Бранкица 

финансијско-

административни 

радник 

Економски техничар 

 

ТЕХНИЧКО-ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 

 

 

  

Презиме и име Радно место 
Завршена школа - 

факултет 

Илић Братислав домар Средња школа 

Вељковић Драган  домар Средња школа 

Тасић Владица домар Средња школа 

Марковић Дејан 

техничар инвестиционог и 

техничког одржавања 

информационих система  

Средња школа 

Марковић 

Викторија 
чистачица Средња школа 

Аризановић 

Предраг 
чистачица Основна школа 

Васиљевић Чедомир чистачица Основна школа 

Илић Братислав чистачица Основна школа 

Мирковић Мирјана чистачица Основна школа 

Констадинов 

Наташа 
чистачица Средња школа 

Петровић Јелена чистачица Основна школа 

Радисављевић 

Биљана 
чистачица Основна школа 

Живковић Светлана чистачица Основна школа 

Рајић Бојана чистачица Основна школа 

Стојковић Снежана чистачица Основна школа 

Ћопић Горица чистачица Основна школа 
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НАСТАВНИЦИ 

Редни 

број 
Презиме и име Образовање 

1.  
Милић Рајда 

Драгана 
Филолошки факултет – српски језик и књижевност 

2.  Пејић Ана Филозофски факултет – српски језик и књижевност 

3.  
Стојаковић 

Александра 
Филозофски факултет –дипл. филолог за књижевност и 

српски језик 

4.  
Ранђеловић 

Драгана 
Филозофски факултет – дипл. филолог за књижевност и 

српски језик 

5.  
Милетић Петровић 

Катарина 
Филозофски факултет – дипл. филолог за књижевност и 

српски језик 

6.  Лакић Бојан Филозофски факултет – дипл. математичар 

7.  Гојковић Цвијета Природно-математички факултет – дипл. математичар 

8.  
Младеновић 

Петровић Ана 
Природно-математички факултет – дипл. математичар 

9.  Игњатовић Марија Природно-математички факултет – дипл. математичар 

10.  Вељковић Данијела 
Филозофски факултет – дипл. филолог за енглески језик и 

књижевност 

11.  
Китановска 

Слободанка 
Филозофски факултет – дипл. филолог за енглески језик и 

књижевност 

12.  Цупаћ Наталија 
Филозофски факултет – дипл. филолог за енглески језик и 

књижевност 

13.  Стевановић Бојана 
Филозофски факултет – дипл. филолог за енглески језик и 

књижевност 

14.  
Милосављевић 

Иван 
Филозофски факултет – дипл. филолог за енглески језик и 

књижевност 

15.  Ристић Драган Природно-математички факултет – дипл. физичар 

16.  Симић Братислав Природно-математички факултет – дипл. физичар 

17.  Јеремић Соња Природно-математички факултет – дипл. хемичар 

18.  Јовановић Марина Филозофски факултет – дипломирани хемичар 

19.  Ђурђевић Драгана Природно-математички факултет – дипл. хемичар 

20.  Нешић Маја Филозофски факултет – професор историје 

21.  Анастасов Милан Филозофски факултет – професор историје 

22.  Бошковић Тамара Филозофски факултет – професор историје 

23.  Милошевић Природно-математички факултет - дипломирани биолог 
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Редни 

број 
Презиме и име Образовање 

Маријана 

24.  Стаменовић Зорица Филозофски факултет – дипл. биолог 

25.  Јанковић Милена Филозофски факултет – дипл. филозоф 

26.  Стевановић Јелена Филозофски факултет – дипл. филозоф 

27.  Матић Маја Филозофски факултет – дипломирани социолог 

28.  Ђорђевић Марија Филозофски факултет – дипломирани психолог 

29.  Врбић Бобан Филозофски факултет – професор физичког васпитања 

30.  Делетић Игор Факултет за физичку културу – професор физичке културе 

31.  Ћирковић Небојша Факултет за физичку културу – професор физичке културе 

32.  Томић Милан 
Факултет за спорт и физичко васпитање – професор физичке 

културе 

33.  Бујић Лидија Факултет уметности – магистар вајарства 

34.  
Милошевић 

Кристина 
Мастер ликовни уметник 

35.  
Миловановић 

Миља 
Факултет уметности – дипл. музичар – педагог 

36.  Јовановић Ана Природно-математички факултет – професор географије 

37.  

Марјановић 

Петровић Милена 
Природно-математички факултет – професор географије 

Марковић Јелена Природно-математички факултет – професор географије 

38.  Стојановић Ана Природно-математички факултет – професор географије 

39.  Насковић Радисав Педагошки факултет – професор рачунарства и информатике 

40.  Јонић Слађана 
Педагошко технички факултет – професор рачунарства и 

информатике 

41.  Ђорђевић Јован Правни факултет – дипломирани правник 

42.  Петровић Славиша Технички факултет 

43.  Цветановић Иван Правни факултет - правник 

44.  Николић Милорад Електронски факултет – дипл. инж. електронике 

45.  
Марковић 

Братислав 
Електронски факултет – дипл. инж. електронике      

46.  Драгићевић Весна Електронски факултет – дипл. инж. електронике      

47.  Живковић Мића Електронски факултет – дипл. инж. електронике       

48.  Тодоровић Електронски факултет – дипл. инж. електронике      
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Редни 

број 
Презиме и име Образовање 

Братислав 

49.  Петковић Дејан Електронски факултет – дипл. инж. електронике 

50.  Николић Нада Електронски факултет – дипл. инж. електронике         

51.  Тодоровић Санела Електронски факултет – дипл. инж. електронике         

52.  Голубовић Драган Електронски факултет – дипл. инж. електронике         

53.  Јевтић Даница Факултет организационих наука 

54.  Стајић Иван Машински факултет – дипл. инж. машинства 

55.  Ногић Иван Машински факултет – дипл. инж. машинства 

56.  Јовановић Миодраг Машински факултет – дипл. инж. машинства 

57.  Марковић Ненад Машински факултет – маст. инж. машинства 

58.  Рајић Виобран Машински факултет – дипл. машински инжењер 

59.  
Ђорђевић 

Стојановић Весна 
Машински факултет – дипл. машински инжењер 

60.  Ристић Соња Машински факултет 

61.  Вељковић Звездана Економски факултет – дипл. економиста                    

62.  Цеков Славчо Економски факултет – дипл. економиста                   

63.  Симић Валентина Економски факултет – дипл. економиста 

64.  Протић Марија Економски факултет – дипл. економиста 

65.  
Радовановић 

Милица 
Економски факултет – мастер економиста 

66.  Петровић Милош Економски факултет 

67.  Дамјановић Тијана Технички факултет – дипл. саобраћајни инжењер 

68.  Марковић Милан Факултет техничких наука – мастер инжењер саобраћаја 

69.  Симић Милан Факултет техничких наука – мастер инжењер саобраћаја 

70.  Петковић Далибор Виша техничка школа – саобраћајни инжењер 

71.  Недељковић Игор Виша техничка школа – електроинжењер 

72.  Жалац Горан 
Технички факултет-дипломирани инжењер за управљање 

техничким системима одржавања машина 

73.  Савић Душан Виша школа за образ. рад. – наставник практичне наставе 

74.  Петковић Миљан Струковни инжењер машинства – пракса машинске струке 

75.  Миљковић Драган Металостругар специјалиста – пракса машинске струке 



  

122 
 

Редни 

број 
Презиме и име Образовање 

76.  Арсић Драган Виша техничка школа – машински инжењер 

77.  Рајковић Срђан Виша техничка школа – саобраћајни инжењер            

78.  Маринковић Ненад Возач моторних возила специјалиста – инструктор вожње 

79.  Станковић Весна Возач моторних возила специјалиста – инструктор вожње 
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7. СТРУКТУРА 

ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ 

РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 
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7.1. 5 % РАДНОГ ВРЕМЕНА 
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  Марјановић Петровић Милена у радном односу на неодређено време, 

распоређеној на радном месту наставника географије утврђује се статус у погледу рада са непуним 

радним временом, 5% у школској  2022/2023. год.  

 

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

1 37 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 0,5 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата / 0,5 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 1 39 

11. Припремање наставе 0,5 20 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/  

/ 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 0,5 20 

17. Стручно усавршавање / / 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство / / 

20. Остали послови по налогу директора / 9 

II (11-20) Укупно посредни рад 1 49 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
2 88 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 5% 
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 Марковић Јелена у радном односу на одређено време, распоређеној на радном 

месту наставника географије утврђује се статус у погледу рада са непуним радним временом, 5% 

у школској  2022/2023. год.  

 

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

1 37 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 0,5 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата / 0,5 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 1 39 

11. Припремање наставе 0,5 20 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/  

/ 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 0,5 20 

17. Стручно усавршавање / / 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство / / 

20. Остали послови по налогу директора / 9 

II (11-20) Укупно посредни рад 1 49 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
2 88 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 5% 
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 Милошевић Кристина у радном односу на одређено време, распоређеној на 

радном месту наставника ликовне културе утврђује се статус у погледу рада са непуним радним 

временом, 5% у школској  2022/2023. год.  

 

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

1 37 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 0,5 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата / 0,5 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 1 39 

11. Припремање наставе 0,5 20 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/  

/ 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 0,5 20 

17. Стручно усавршавање / / 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство / / 

20. Остали послови по налогу директора / 9 

II (11-20) Укупно посредни рад 1 49 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
2 88 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 5% 
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7.2. 10 % РАДНОГ ВРЕМЕНА 
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Јанковић Милена у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном 

месту наставника филозофије  утврђује се статус у погледу рада са непуним радним временом, 

10% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин 

2 74 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 2 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата / 2 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 2 78 

11. Припремање наставе 1 44 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/  

/ 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 0,5 20 

17. Стручно усавршавање 0,5 20 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство / 4 

20. Остали послови по налогу директора / 10 

II (11-20) Укупно посредни рад 2 98 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
4 176 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 10% 
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  Јовановић Марина у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном 

месту наставника технологије материјала утврђује се статус у погледу рада са непуним радним 

временом, 10% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

2 74 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 2 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата / 2 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 2 78 

11. Припремање наставе 1 44 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/  

/ 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 0,5 20 

17. Стручно усавршавање 0,5 20 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство / 4 

20. Остали послови по налогу директора / 10 

II (11-20) Укупно посредни рад 2 98 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
4 176 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 10% 
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  Петровић Милош у радном односу на одређено време, распоређеном на радном 

месту наставника пословне економије утврђује се статус у погледу рада са непуним радним 

временом, 10% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

2 74 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 2 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата / 2 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 2 78 

11. Припремање наставе 1 44 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/  

/ 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 0,5 20 

17. Стручно усавршавање 0,5 20 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство / 4 

20. Остали послови по налогу директора / 10 

II (11-20) Укупно посредни рад 2 98 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
4 176 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 10% 
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 Петровић Славиша у радном односу на неодређено време, распоређеном на 

радном месту наставника грађанског васпитања, утврђује се статус у погледу рада са непуним 

радним временом, 10% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

2 74 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 2 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата / 2 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 2 78 

11. Припремање наставе 1 44 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/  

/ 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 0,5 20 

17. Стручно усавршавање 0,5 20 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство / 4 

20. Остали послови по налогу директора / 10 

II (11-20) Укупно посредни рад 2 98 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
4 176 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 10% 
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Стаменовић Зорица у радном односу на неодређено време, распоређеном на 

радном месту наставника биологија утврђује се статус у погледу рада са непуним радним 

временом, 10% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

2 74 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 2 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата / 2 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 2 78 

11. Припремање наставе 1 44 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/  

/ 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 0,5 20 

17. Стручно усавршавање 0,5 20 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство / 4 

20. Остали послови по налогу директора / 10 

II (11-20) Укупно посредни рад 2 98 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
4 176 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 10% 
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 Стевановић Јелена у радном односу на одређено време, распоређеној на радном 

месту наставника логике са етиком утврђује се статус у погледу рада са непуним радним 

временом, 10% у школској  2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

2 74 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 2 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата / 2 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 2 78 

11. Припремање наставе 1 44 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/  

/ 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 0,5 20 

17. Стручно усавршавање 0,5 20 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство / 4 

20. Остали послови по налогу директора / 10 

II (11-20) Укупно посредни рад 2 98 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
4 176 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 10% 

 

 



  

135 
 

 

 

 

 

 

 

7.3. 15 % РАДНОГ ВРЕМЕНА 
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  Анастасов Милан у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном 

месту наставника историје, утврђује се статус у погледу рада са непуним радним временом, 15% 

у школској  2022/2023. год. 

  

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

3 111 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине и  одељ. 

заједнице 

/ / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / 4 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 18 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 4 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 0,5 19 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 4 156 

11. Припремање наставе 1 44 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 20 

17. Стручно усавршавање 0.5 10 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство / 10 

20. Остали послови по налогу директора 0.5 24 

II (11-20) Укупно посредни рад 2 108 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
6 264 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 15% 
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Миловановић  Миљи  у радном односу на неодређено време, распоређеној на 

радном месту наставника музичке уметности, утврђује се статус у погледу рада са непуним 

радним временом, 15% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

3 111 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / 4 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 18 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 4 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 0,5 19 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 4 156 

11. Припремање наставе 1 44 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 20 

17. Стручно усавршавање 0.5 10 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство / 10 

20. Остали послови по налогу директора 0.5 24 

II (11-20) Укупно посредни рад 2 108 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
6 264 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 15% 
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7.4. 20 % РАДНОГ ВРЕМЕНА 
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  Јеремић Соња у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном месту 

наставника  хемије и комерцијалног познавања робе утврђује се статус у погледу рада са 

непуним радним временом, 20% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин 

4 148 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 2 

6. Допунска настава / 2 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 5 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 0,5 19 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 5 195 

11. Припремање наставе 2 88 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/  

/ 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 30 

17. Стручно усавршавање 0,5 15 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 0,5 15 

20. Остали послови по налогу директора / 9 

II (11-20) Укупно посредни рад 3 157 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
8 352 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 20% 
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 Китановски Слободанка у радном односу на неодређено време, распоређеној на 

радном месту наставника енглеског језика утврђује се статус у погледу рада са непуним радним 

временом, 20% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин 

4 148 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 2 

6. Допунска настава / 2 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 5 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 0,5 19 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 5 195 

11. Припремање наставе 2 88 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/  

/ 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 30 

17. Стручно усавршавање 0,5 15 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 0,5 15 

20. Остали послови по налогу директора / 9 

II (11-20) Укупно посредни рад 3 157 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
8 352 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 20% 
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Симић Братислав у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном 

месту наставника физике утврђује се статус у погледу рада са непуним радним временом, 20% у 

школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин 

4 148 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 2 

6. Допунска настава / 2 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 5 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 0,5 19 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 5 195 

11. Припремање наставе 2 88 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/  

/ 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 30 

17. Стручно усавршавање 0,5 15 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 0,5 15 

20. Остали послови по налогу директора / 9 

II (11-20) Укупно посредни рад 3 157 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
8 352 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 20% 
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Цупаћ Наталија у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном 

месту наставника енглеског језика утврђује се статус у погледу рада са непуним радним 

временом, 20% у школској  2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин 

4 148 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 2 

6. Допунска настава / 2 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 5 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 0,5 19 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 5 195 

11. Припремање наставе 2 88 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/  

/ 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 30 

17. Стручно усавршавање 0,5 15 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 0,5 15 

20. Остали послови по налогу директора / 9 

II (11-20) Укупно посредни рад 3 157 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
8 352 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 20% 
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7.5. 30 % РАДНОГ ВРЕМЕНА 
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  Ћирковић Небојша у радном односу на неодређено време, распоређеном на 

радном месту наставника физичког васпитања утврђује се статус у погледу рада са непуним 

радним временом, 30% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

6 222 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 4 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 10 

8. Припрема за матурски, завршни испит / / 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 10 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 27 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 7 273 

11. Припремање наставе 3 111 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 8 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 0,5 22 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 0,5 19 

20. Остали послови по налогу директора / 51 

II (11-20) Укупно посредни рад 5 255 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
12 528 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 30% 
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7.6. 40 % РАДНОГ ВРЕМЕНА 
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  Ђурђевић Драгана у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном 

месту наставника хемије, утврђује се статус у погледу рада са непуним радним временом, 40% у 

школској  2022/2023. год. 

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин 

8 296 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 5 

6. Допунска настава / 5 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит 0,5 10 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 18 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 10 390 

11. Припремање наставе 4 176 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / 21 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 21 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 0,5 22 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 0,5 22 

20. Остали послови по налогу директора / 98 

II (11-20) Укупно посредни рад 6 404 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
16 704 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 40% 
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  Ристић Драган у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном 

месту наставника физике утврђује се статус у погледу рада са непуним радним временом, 40% у 

школској  2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин 

8 296 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 5 

6. Допунска настава / 5 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит 0,5 10 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 18 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 10 390 

11. Припремање наставе 4 176 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / 21 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 21 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 0,5 22 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 0,5 22 

20. Остали послови по налогу директора / 98 

II (11-20) Укупно посредни рад 6 404 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
16 704 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 40% 
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7.7.  45 % РАДНОГ ВРЕМЕНА 
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  Милошевић Маријана у радном односу на неодређено време, распоређеној на 

радном месту наставника биологије, екологије и заштите животне средине, и грађанског 

васпитања утврђује се статус у погледу рада са непуним радним временом, 45% у школској  

2022/2023. год. 

  

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

9 333 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 4 

6. Допунска настава / 4 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит 0,5 18 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 4 

10. Секције / 10 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 11 429 

11. Припремање наставе 4 176 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем 1 44 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 0,5 19 

17. Стручно усавршавање 0,5 18 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 69 

II (11-20) Укупно посредни рад 7 363 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
18 792 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 45% 
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Стојановић Ана у радном односу на одређено време, распоређеној на радном месту 

наставника географије и грађанског васпитања утврђује се статус у погледу рада са непуним 

радним временом, 45% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

9 333 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 4 

6. Допунска настава / 4 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит 0,5 18 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 4 

10. Секције / 10 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 11 429 

11. Припремање наставе 4 176 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем 1 44 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 0,5 19 

17. Стручно усавршавање 0,5 18 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 69 

II (11-20) Укупно посредни рад 7 363 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
18 792 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 45% 
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7.8. 50% РАДНОГ ВРЕМЕНА 
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  Врбић Бобан у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном месту 

наставника физичког васпитања, утврђује се статус у погледу рада са непуним радним временом, 

50% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

10 370 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 10 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 13 

10. Секције 0,5 19 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 12 468 

11. Припремање наставе 5 220 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења 0,5 19 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 0,5 19 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 73 

II (11-20) Укупно посредни рад 8 412 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
20 880 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 50% 
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 Делетић Игор у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном месту 

наставника физичког васпитања, утврђује се статус у погледу рада са непуним радним временом, 

50% у школској  2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

10 370 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 10 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 13 

10. Секције 0,5 19 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 12 468 

11. Припремање наставе 5 220 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења 0,5 19 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 0,5 19 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 73 

II (11-20) Укупно посредни рад 8 412 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
20 880 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 50% 
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Матић Маја у радном односу на одређено време, распоређеној на радном месту 

наставника социологије са правима грађана и социологије утврђује се статус у погледу рада са 

непуним радним временом, 50% у школској  2022/2023. год.    

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

10 370 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 10 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 13 

10. Секције 0,5 19 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 12 468 

11. Припремање наставе 5 220 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења 0,5 19 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 0,5 19 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 73 

II (11-20) Укупно посредни рад 8 412 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
20 880 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 50% 
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Милосављевић Иван у радном односу на неодређено време, распоређеном на 

радном месту наставника енглеског језика, утврђује се статус у погледу рада са непуним радним 

временом, 50% у школској  2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

10 370 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 10 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 13 

10. Секције 0,5 19 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 12 468 

11. Припремање наставе 5 220 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења 0,5 19 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 0,5 19 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 73 

II (11-20) Укупно посредни рад 8 412 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
20 880 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 50% 
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Нешић Маја у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном месту 

наставника историје, утврђује се статус у погледу рада са непуним радним временом, 50% у 

школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

10 370 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 10 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 4 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата / 10 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 12 468 

11. Припремање наставе 5 176 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем 1 44 

15. Припрема за такмичења 0,5 19 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 0,5 19 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 73 

II (11-20) Укупно посредни рад 8 412 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
20 880 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 50% 
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Петровић Милетић Катарина у радном односу на одређено време, распоређеној 

на радном месту наставника српског језика и књижевности утврђује се статус у погледу рада са 

непуним радним временом, 50% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

9 333 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  1 37 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 10 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 13 

10. Секције / 19 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 12 468 

11. Припремање наставе 5 220 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења 0,5 19 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 0,5 19 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 73 

II (11-20) Укупно посредни рад 8 412 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
20 880 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 50% 
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7.9. 60 % РАДНОГ ВРЕМЕНА 
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Бошковић Тамара у радном односу на одређено време, распоређеној на радном 

месту наставника историје и грађанског васпитања утврђује се статус у погледу рада са непуним 

радним временом, 60% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

12 444 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

5. Додатна настава / 9 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 9 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 10 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 14 546 

11. Припремање наставе 7 308 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 27 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 50 

II (11-20) Укупно посредни рад 10 510 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
24 1056 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 60% 
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7.10. 70 % РАДНОГ ВРЕМЕНА 
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  Ђорђевић Јован у радном односу на одређено време, распоређеном на радном 

месту наставника правне групе предмета (устав и права грађана, право) и грађанско васпитање, 

утврђује се статус у погледу рада са непуним радним временом, 70% у школској  2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

14 518 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / 17 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 17 

9. Припремни и друштвено-корисни рад 1 37 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 17 663 

11. Припремање наставе 8 352 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ 22 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 70 

II (11-20) Укупно посредни рад 11 569 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
28 1232 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 70% 
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7.11. 80 % РАДНОГ ВРЕМЕНА 
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  Стевановић Бојана у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном 

месту наставника енглеског језика утврђује се статус у погледу рада са непуним радним 

временом, 80% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

14 518 

2. Писмени задаци 2 74 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 18 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 20 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 19 741 

11. Припремање наставе 9 396 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 44 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 20 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 82 

II (11-20) Укупно посредни рад 13 667 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
32 1408 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 80% 
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7.12. 90 % РАДНОГ ВРЕМЕНА 
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  Радовановић Милица у радном односу на неодређено време, распоређеној на 

радном месту наставника економске групе предмета (пословна економија, економско пословање, 

предузетништво, статистика)  утврђује се статус у погледу рада са непуним радним временом, 90% 

у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

19 703 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 22 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 22 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 22 858 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 56 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 137 

II (11-20) Укупно посредни рад 14 726 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
36 1584 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 90% 
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7.13. 100 % РАДНОГ ВРЕМЕНА 
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  Арсић Драган у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном месту 

наставника практичне наставе у машинској струци, утврђује се статус у погледу рада са пуним 

радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

26 962 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 30 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад 1 37 

10. Секције / 30 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 30 1170 

11. Припремање наставе 8 352 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 50 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 44 

17. Стручно усавршавање / 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 19 

II (11-20) Укупно посредни рад 10 590 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Бујић Лидији у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном месту 

наставника ликовне културе 20% и стручног сарадника-педагога 80%, утврђује се статус у 

погледу рада са пуним радним временом, у школској  2022/2023. год.  

  

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

4 148 

2. Рад са ученицима 5 207 

3. Сарадња са наставницима  5 207 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Аналитичко истраживачки рад 1 44 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

10 370 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 39 

9. Припремни и друштвено-корисни рад 1 44 

10. Секције 1 37 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 30 1170 

11. Припремање наставе 8 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 50 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање / 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство / / 

20. Остали послови по налогу директора / 44 

II (11-20) Укупно посредни рад 10 590 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Вељковић Данијела у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном 

месту наставника енглеског језика утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 

100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

18 666 

2. Писмени задаци 2 74 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава 0,5 19 

6. Допунска настава 0,5 19 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит 0,5 19 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 46 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем 1 38 

15. Припрема за такмичења 1 37 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 216 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Вељковић Звездана у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном 

месту наставника економске групе предмета (принципи економије, рачуноводство и маркетинг)  

утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 8 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 20 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 44 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Голубовић Драган у радном односу на одређено време, распоређеном на радном 

месту наставника електро групе предмета (веб програмирање, примењене информационе 

технологије, електротехника и електроника, оперативни системи, рачунарске мреже и интернет 

сервиси, софтверски алати), утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у 

школској  2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава 1 37 

6. Допунска настава 1 37 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 18 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 20 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 10 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 2 82 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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  Дамјановић Тијана у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном 

месту  наставника практичне наставе саобраћајне струке-инструктор вожње,  утврђује се 

статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

26 962 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 23 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 30 1170 

11. Припремање наставе 8 352 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 50 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 44 

17. Стручно усавршавање / 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 19 

II (11-20) Укупно посредни рад 10 590 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Драгићевић Весна у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном 

месту наставника електро групе предмета (рачунарска логика, електроника, основе 

електротехнике), утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  

2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 8 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 20 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 44 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Ђорђевић Марији у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном 

месту наставника саобраћајне психологије 10% и стручног сарадника-психолога 70%, утврђује 

се статус у погледу рада са непуним радним временом, 80% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

2 74 

2. Рад са ученицима 5 185 

3. Сарадња са наставницима  5 203 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Аналитичко истраживачки рад 1 44 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

2 88 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад 1 44 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 19 749 

11. Припремање наставе 8 296 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / / 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 44 

19. Дежурство / / 

20. Остали послови по налогу директора / 149 

II (11-20) Укупно посредни рад 13 659 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
32 1408 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 80% 
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 Ђорђевић Стојановић Весна у радном односу на одређено време, распоређеноj 

на радном месту наставника машинске групе предмета (техничко цртање, машински елементи, 

технологија машинске обраде, експлоатација и одржавање моторних возила, ТОП заваривач) 

утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 19 

6. Допунска настава / 19 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 10 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 37 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 44 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 104 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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  Жалац  Горан у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном месту 

наставника практичне наставе у машинској струци 50% и организатор практичне наставе 50%, 

утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

13 481 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 17 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 17 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 17 663 

11. Припремање наставе 5 220 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 44 

 

13. Организација практичне наставе 13 572 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења 1 44 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 44 

20. Остали послови по налогу директора / 85 

II (11-20) Укупно посредни рад 23 1097 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Живковић Мића у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном 

месту наставника електро групе предмета (микроконтролери и микрорачунари, базе података, 

пројектно техничка документација, оперативни системи) утврђује се статус у погледу рада са пуним 

радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 8 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 10 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 10 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 66 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 37 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 144 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 

 

 

 

   



  

178 
 

Игњатовић Марија у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном 

месту наставника математике утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% 

у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

18 666 

2. Писмени задаци 2 74 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 19 

6. Допунска настава 0,5 19 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 19 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 9 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем 1 38 

15. Припрема за такмичења 1 37 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 216 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Јевтић Даница у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном месту 

наставника електро групе предмета (веб програмирање, примењене информационе технологије, 

заштита информационих система, веб дизајн), утврђује се статус у погледу рада са пуним радним 

временом, 100% у школској  2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава 1 37 

6. Допунска настава 1 37 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 18 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 20 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 10 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 2 82 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Јовановић Миодраг у радном односу на неодређено време, распоређеном на 

радном месту наставника машинске групе предмета (технолошки поступци са контролом, 

машински елементи, програмирање за компјутерски управљане машине, пројектовање 

технолошких система)) утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у 

школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 8 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 20 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 44 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Јонић Слађана у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном месту 

наставника рачунарства и информатике, пословне информатике, рачунарска графика и 

мултимедија и стручног сарадника библиотекара, утврђује се статус у погледу рада са пуним радним 

временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

16 592 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Рад у библиотеци 4 148 

5. Додатна настава 0,5 19 

6. Допунска настава 0,5 18 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 18 

8. Припрема за матурски, завршни испит 0,5 19 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 48 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 2 88 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 97 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Лакић Бојан у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном месту 

наставника математике утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у 

школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

18 666 

2. Писмени задаци 2 74 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 28 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 20 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем 1 37 

15. Припрема за такмичења 1 37 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 51 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 210 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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 Маринковић Ненад  у радном односу на неодређено време, распоређеном на 

радном месту наставника практичне наставе саобраћајне струке-инструктор вожње утврђује 

се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

28 1036 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава 0,5 34 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 34 

8. Припрема за матурски, завршни испит 0,5 34 

9. Припремни и друштвено-корисни рад 0,5 34 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 31 1209 

11. Припремање наставе 8 352 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 30 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 30 

17. Стручно усавршавање / 30 

18 Менторски рад / 30 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 42 

II (11-20) Укупно посредни рад 9 551 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Марковић Братислав  у радном односу на одређено време, распоређеном на 

радном месту наставника практичне наставе електро групе предмета утврђује се статус у 

погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

  

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

26 962 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 30 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад 1 37 

10. Секције / 30 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 30 1170 

11. Припремање наставе 8 352 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 50 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 44 

17. Стручно усавршавање / 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 19 

II (11-20) Укупно посредни рад 10 590 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Марковић Милан у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном 

месту наставника саобраћајне групе предмета (регулисање и безбедност саобраћаја, терет у 

саобраћају, организација превоза, моторна возила, саобраћајна инфраструктура, предузетништво) 

утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин 

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 8 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 20 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 44 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Марковић Ненад  у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном 

месту наставника машинске групе предмета (машински материјали, технолошки поступци са 

контролом, машински елементи, термодинамика, експлоатација и одржавање моторних возила, 

основи машинства, организација рада, предузетништво) утврђује се статус у погледу рада са пуним 

радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава 1 37 

6. Допунска настава 1 37 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 18 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 20 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 10 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 38 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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 Милић Рајда Драгана у радном односу на неодређено време, распоређеној 

на радном месту наставника српског језика и књижевности утврђује се статус у погледу 

рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

18 666 

2. Писмени задаци 2 74 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава 0,5 19 

6. Допунска настава 0,5 19 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит 0,5 19 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 46 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 2 76 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења 1 37 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 216 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Миљковић Драган у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном 

месту наставника практичне наставе машинске струке, утврђује се статус у погледу рада са 

пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

26 962 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 30 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад 1 37 

10. Секције / 30 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 30 1170 

11. Припремање наставе 8 352 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 50 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 44 

17. Стручно усавршавање / 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 19 

II (11-20) Укупно посредни рад 10 590 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Младеновић Петровић Ани у радном односу на неодређено време, распоређеној 

на радном месту наставника математике, утврђује се статус у погледу рада са пуним радним 

временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

18 666 

2. Писмени задаци 2 74 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 10 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 10 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 8 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 38 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења 1 37 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 216 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Насковић Радисав  у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном 

месту наставника рачунарства и информатике, утврђује се статус у погледу рада са пуним 

радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  1 37 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 28 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 44 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 

 

 

 

   

 



  

191 
 

Недељковић Игор у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном 

месту наставника електро групе предмета,50% и организатор практичне наставе 50% утврђује се 

статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

13 481 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 17 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 17 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 17 663 

11. Припремање наставе 5 220 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 44 

 

13. Организација практичне наставе 13 572 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења 1 44 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 44 

20. Остали послови по налогу директора / 85 

II (11-20) Укупно посредни рад 23 1097 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Николић Милорад  у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном 

месту наставника електро групе предмета (електричне инсталације, основе електротехнике, 

расхладни уређаји, електрична мерења и електроника, електротехника и електроника), утврђује се 

статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  1 37 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 28 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем 1 44 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Николић Нада у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном месту 

наставника електро групе предмета (програмирање), утврђује се статус у погледу рада са пуним 

радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 8 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 20 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 44 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Ногић Иван у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном месту 

наставника машинске групе предмета (механика, техничка механика, техничко цртање, мотори 

СУС, технологија обраде, хидраулика и пнеуматика, аутоматизација производње и флексибилни 

производни системи), утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у 

школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  1 37 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 28 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Пејић Ана у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном месту 

наставника српског језика и књижевности утврђује се статус у погледу рада са пуним радним 

временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

18 666 

2. Писмени задаци 2 74 

3. Час  одељењског старешине  1 37 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 28 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 20 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем 1 37 

15. Припрема за такмичења 1 37 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 51 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 210 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Петковић Далибор у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном 

месту наставника практичне наставе саобраћајне струке утврђује се статус у погледу рада са 

пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

26 962 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 30 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад 1 37 

10. Секције / 30 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 30 1170 

11. Припремање наставе 8 352 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем 1 44 

15. Припрема за такмичења / 50 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 44 

17. Стручно усавршавање / 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 19 

II (11-20) Укупно посредни рад 10 590 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Петковић Дејан у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном 

месту наставника електро групе предмета (рачунарске мреже, примењене информационе 

технологије, рачунарске мреже и интернет сервиси, програмирање) утврђује се статус у погледу 

рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 19 

6. Допунска настава / 19 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 10 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 37 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 44 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 148 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Петковић Миљан у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном 

месту наставника практичне наставе машинске струке утврђује се статус у погледу рада са 

пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

  

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

26 962 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 30 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад 1 37 

10. Секције / 30 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 30 1170 

11. Припремање наставе 8 352 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 50 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 44 

17. Стручно усавршавање / 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 19 

II (11-20) Укупно посредни рад 10 590 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 

 

 

 

   

 



  

199 
 

Протић Марији у радном односу на одређено време, распоређеној на радном месту 

наставника економске групе предмета (економско пословање, електронско пословање 

статистика) утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  

2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин 

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 8 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 20 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем 1 44 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 44 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Рајић Виобран у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном месту 

наставника машинске групе предмета (техничко цртање са нацртном геометријом, техничко 

цртање, технологија браварских радова, технологија образовног профила заваривач, 

технологија машинске обраде и моторна возила) утврђује се статус у погледу рада са пуним 

радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  1 37 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 28 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 44 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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 Рајковић Срђан у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном 

месту наставника практичне наставе саобраћајне струке-инструктор вожње утврђује се статус 

у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

28 1036 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава 0,5 34 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 34 

8. Припрема за матурски, завршни испит 0,5 34 

9. Припремни и друштвено-корисни рад 0,5 34 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 31 1209 

11. Припремање наставе 8 352 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 30 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 30 

17. Стручно усавршавање / 30 

18 Менторски рад / 30 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 42 

II (11-20) Укупно посредни рад 9 551 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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 Ранђеловић Драганa у радном односу на неодређено време, распоређеној на 

радном месту наставника српског језика и књижевности 72% и стручног сарадника – 

библиотекара 28%,  утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  

2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

13 481 

2. Писмени задаци 1 37 

3. Час  одељењског старешине  1 37 

4. Рад у библиотеци 6 222 

5. Додатна настава / 28 

6. Допунска настава / 20 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ / 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 440 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

2 88 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења 1 44 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 127 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Ристић Соња у радном односу на одређено време, распоређеној на радном месту 

наставника машинске групе предмета (основе мотора са унутрашњим сагоревањем, компјутерска 

графика, мерење и контролисање, програмирање за компјутерскио управљање машине, елементи 

аутоматизације моторних возила, техничка механика) утврђује се статус у погледу рада са пуним 

радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава 1 37 

6. Допунска настава 1 37 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 20 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 28 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем 1 44 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Савић Душан у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном месту 

наставника практичне наставе машинске струке утврђује се статус у погледу рада са пуним 

радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

26 962 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 30 

6. Допунска настава / / 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад 1 37 

10. Секције / 30 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 30 1170 

11. Припремање наставе 8 352 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 50 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 44 

17. Стручно усавршавање / 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 19 

II (11-20) Укупно посредни рад 10 590 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Симић Валентина у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном месту 

наставника економске групе предмета (пословна коресподенција и комуникација, јавне финансије, 

пословна економија, банкарство, предузетништво) утврђује се статус у погледу рада са пуним 

радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин 

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 8 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 20 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем 1 44 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 44 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 

 

 

 

   

 



  

206 
 

Симић Милан у радном односу на нeoдређено време, распоређеном на радном месту 

наставника саобраћајне групе предмета (саобраћајни системи, моторна возила, саобраћајна 

инфраструктура, интегрални транспорт, организација превоза, предузетништво, интелигентни 

транспрортни системи) утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у 

школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин 

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 8 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 20 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 44 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Стајић Иван у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном месту 

наставника машинске групе предмета (техничко цртање са нацртном геометријом, техничко 

цртање, компјутерска графика, технолошки поступци са контролом, пројектовање технолошких 

система) утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. 

год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 19 

6. Допунска настава / 19 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 10 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем 1 37 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад 1 44 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 104 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Станковић Весна у радном односу на одређено време, распоређеној на радном месту 

наставника практичне наставе саобраћајне струке-инструктор вожње утврђује се статус у 

погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

28 1036 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / / 

6. Допунска настава 0,5 34 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 34 

8. Припрема за матурски, завршни испит 0,5 34 

9. Припремни и друштвено-корисни рад 0,5 34 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 31 1209 

11. Припремање наставе 8 352 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 30 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима / 30 

17. Стручно усавршавање / 30 

18 Менторски рад / 30 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 42 

II (11-20) Укупно посредни рад 9 551 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Стојаковић Александра у радном односу на неодређено време, распоређеној на 

радном месту наставника српског језика и књижевности 50% и стручног сарадника – 

библиотекара 50%,  утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  

2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

9 333 

2. Писмени задаци 1 37 

3. Час  одељењског старешине  1 37 

4. Рад у библиотеци 10 370 

5. Додатна настава / 28 

6. Допунска настава / 20 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ / 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 440 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

2 88 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења 1 44 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 83 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Тодоровић Братиславу у радном односу на неодређено време, распоређеном на 

радном месту наставника електро групе предмета (телекомуникационе инсталације, мерења у 

телекомуникацијама, приступне мреже и уређаји, рачунарски системи, рачунарске мреже и 

интернет сервиси, програмирање, електротехника и електроника) утврђује се статус у погледу рада 

са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава 1 47 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 45 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 10 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 10 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 44 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 66 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 137 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Тодоровић Санели у радном односу на одређено време, распоређеној на радном 

месту наставника електро групе предмета (примењене информационе технологије, веб 

програмирање, веб дизајн) утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у 

школској  2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 8 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 10 

9. Припремни и друштвено-корисни рад 2 84 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем 1 44 

15. Припрема за такмичења / 66 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 137 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Томић Милан у радном односу на одређено време, распоређеном на радном месту 

наставника физичког васпитања утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 

100% у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  1 37 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

1 37 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 28 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 2 88 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења / 100 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 103 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Цветановић Иван у радном односу на одређено време, распоређеном на радном 

месту учитеља веронауке утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у 

школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 8 

8. Припрема за матурски, завршни испит / 10 

9. Припремни и друштвено-корисни рад 2 84 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) / / 

14. Руковођење стручним већем 1 44 

15. Припрема за такмичења / 66 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 2 88 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 137 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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 Гојковић Цвијета у радном односу на неодређено време, распоређеној на радном 

месту наставника математике, утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% 

у школској  2022/2023. год.  

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

18 666 

2. Писмени задаци 2 74 

3. Час  одељењског старешине  / / 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава 0,5 19 

6. Допунска настава 0,5 19 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

0,5 19 

8. Припрема за матурски, завршни испит 0,5 19 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / 46 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 2 74 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

/ / 

 

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 2 76 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења 1 37 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 216 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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Цеков Славчо у радном односу на неодређено време, распоређеном на радном месту 

наставника економске групе предмета (пословна економија, рачуноводство и статистика) 

утврђује се статус у погледу рада са пуним радним временом, 100% у школској  2022/2023. год.   

 

Р.бр. Послови и радни задаци 
Недељно 

часова 
Годишње часова 

1. Часови обавезних предмета  

 45 мин  

20 740 

2. Писмени задаци / / 

3. Час  одељењског старешине и  одељ. 

заједнице 

2 74 

4. Изборни програми / / 

5. Додатна настава / 10 

6. Допунска настава / 10 

7. Припремни рад за разредне, поправне и 

ванредне испите 

/ 28 

8. Припрема за матурски, завршни испит 1 37 

9. Припремни и друштвено-корисни рад / / 

10. Секције / / 

11. Подршка ученицима преко веб алата 1 37 

I (1-10) Укупно непосредни рад са ученицима 24 936 

11. Припремање наставе 10 370 

12. Сарадња са родитељима и педагошка 

документација 

1 38  

13. Руковођење кабинетом  (лабораторијом) 1 37 

14. Руковођење стручним већем / / 

15. Припрема за такмичења 1 37 

16. Рад у стручним већима, активима и тимовима 1 44 

17. Стручно усавршавање 1 44 

18 Менторски рад / / 

19. Дежурство 1 37 

20. Остали послови по налогу директора / 217 

II (11-20) Укупно посредни рад 16 824 

I+II УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА СВИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
40 1760 

ПРОЦЕНАТ РАДНОГ АНГАЖМАНА 100% 
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8. ПЛАНОВИ И 

ПРОГРАМИ РАДА 

ОРГАНА ШКОЛЕ 
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Стручни органи 

 

Школа има поред органа управљања, руковођења и стручне и саветодавне 

органе, у складу са законом, оснивачким актом и Статутом. 

Стручни органи школе су: 

1. Наставничко веће 

2. Одељењско веће 

3. Стручно веће за области предмета 

4. Стручни актив за развојно планирање 

5. Стручни актив за развој школског програма 

6. Тим за инклузивно образовање 

7. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

8. Тим за самовредновање квалитета рада школе 

9. Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе 

10. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

11. Тим за професионални развој 

12. Тим за каријерно вођење и саветовање 

13. Педагошки колегијум 

Поред ових органа предвиђених статутом, у школи постоје и следећи тимови: 

14. Тим за стручно усавршавање 

15. Тим за израду годишњег плана рада школе 

16. Тим за промоцију и маркетинг школе 

17. Тим за одржавање школског сајта и Фејсбука 

18. Тим за израду часописа 

19. Тим за развој спорта 

 

Опште надлежности рада стручних органа 

 

 Стручни органи доносе свој план и програм рада за сваку школску годину и подносе 

извештаје о њиховом остваривању.  

Старају се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада, 

прате остваривање школског програма. Вреднују резултате рада наставника и стручних 

сарадника, прате и утврђују резултате рада ученика. 

 Предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима, као и друга важна 

питања образовно-васпитног рада. 
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8.1. Школски одбор 

 
Орган управљања у школи јесте Школски одбор. Школски одбор има девет чланова 

укључујући и председника. Школски одбор чине по три представника из реда запослених у 

установи, родитеља, односно других заступника ученика и три представника на предлог 

јединице локалне самоуправе. Чланове органа управљања установе именује и разрешава 

скупштина општине Алексинац, а председника бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда 

родитеља - Савет родитеља школе, тајним изјашњавањем. Из реда запослених, члан 

Школског одбора може бити и лице које није члан Наставничког већа, а из реда родитеља 

и родитељ или заступник који није члан Савета родитеља. Статутом је ближе одређено која 

лица према Закону не могу бити чланови органа управљања, дефинисано је трајање мандата 

од четири године, као и престанак дужности Школског одбора и детаљне надлежности, рад 

и одговорност. 

Надлежности, рад и одговорност Школског одбора 

Орган управљања установе доноси статут, правила понашања у школи, пословник о 

свом раду и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији 

послова. Доноси школски, развојни план школе, годишњи план рада школе, усваја 

извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању. Одлучује о статусној 

промени и о промени назива и седишта школе, разматра поштовање општих принципа, 

остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за 

побољшавање услова рада, учествује у самовредновању квалитета рада Школе, усваја 

извештај о самовредновању. Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета 

Републике Србије, доноси финансијски план установе, одлучује о пословању школе и 

коришћењу њених средстава, одлучује о давању у закуп и на коришћење школског 

простора, одлучује о коришћењу средстава остварених радом или прикупљеним од 

родитеља ученика. Доноси одлуке по предлозима Савета родитеља, усваја извештај о 

пословању школе, годишњи обрачун, извештај о извођењу екскурзија, усваја извештаје о 

раду директора и школе, расписује конкурс за избор директора и бира чланове и 

председника комисије за избор директора, даје мишљење и предлаже министру избор 

директора, расписује конкурс за избор директора, закључује са директором уговор о раду и 

анексе, одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора, образује комисију за 

вођење дисциплинског поступка против директора и доноси одлуку о одговорности 

директора за повреде дефинисане Статутом, одлучује по жалби на решење директора. Даје 

овлашћења ради  замене одсутног или спреченог директора да то учини, именује чланове 

Стручног актива за развојно планирање, доноси план стручног усавршавања запослених и 
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усваја њихов извештај, као и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и 

статутом. 

План рада Школског одбора 

Време 

реализације  

Активности / теме, 

садржаји  

Носиоци 

реализације  

Начин  

реализације  

Начин  

праћења  

активности  

Септембар  Усвајање програма и 

плана рада ШО за 

2022/2023. годину;  

Усвајање извештаја о 

раду ШО за школску 

2021/2022. годину; 

Разматрање и усвајање 

следећих извештаја: 

- Извештај о реализацији 

Годишњег плана школе за 

2021/2022. годину; 

- Извештај о раду 

директора школе за 

2021/2022. годину; 

- Извештај о 

самовредновању школе за 

2021/2022. годину; 

- Извештај o раду школе 

за 2021/2022. годину; 

- Извештај о Акционом 

плану школе за школску 

2021/2022. годину; 

- Извештај о стручном 

усавршавању за школску 

2021/2022. годину; 

- Извештај о плану 

стручног усавршавања за 

школску 2022/2023. 

годину; 

- Извештај о Школском 

програму за школску 

2021/2022. годину; 

- Извештај о 

припремљености школе 

за почетак нове школске 

2022/2023. године; 

Разматрање и усвајање 

Годишњег плана рада за 

шк. 2022/2023. годину; 

Разматрање и усвајање 

Акционог плана школе за 

Директор  

Председник 

ШО  

Чланови ШО  

Записник са 

претходне 

седнице ШО, 

извештаји о раду, 

планови рада, 

дискусија  

Извод из 

записника  

са претходне 

седнице ШО,  

информисање 

запослених  

путем огласне 

табле,  

сајта школе  
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школску 2022/2023. 

годину; 

Организација рада школе 

у школској 2022/2023. 

сходно епидемиолошким 

условима; 

Именовање чланова за 

све школске тимове и 

активе;  

Информација о 

запосленима за чијим је 

радом престала потреба и 

њихово збрињавање; 

Информацију о пријему 

(упут на одређено време 

или преузимање) 

запослених из других 

школа у оквиру решавања 

проблема запослених за 

чијим је радом престала 

потреба; 

Друга актуелна питања;  

Октобар  Спровођење мера 

заштите здравља ученика 

и запослених; 

Информација о 

расписивању конкурса за 

наставно особље; 

Могућност одласка на 

Сајам књига;  

Стручно усавршавање 

наставника;  

Текућа питања; 

Директор  

Председник 

ШО  

Чланови ШО  

Дискусија, план 

стручног 

усавршавања 

наставника, 

записник са 

претходне 

седнице ШО, 

извештаји, 

правилници  

Извод из 

записника  

са претходне 

седнице ШО,  

информисање 

запослених  

путем огласне 

табле,  

сајта школе  

Новембар  

 

Успех, изостајање и 

дисциплина ученика на 

крају првог 

класификационог 

периода; 

Стручно усавршавање 

наставника;  

Текућа питања; 

Директор  

Председник 

ШО  

Чланови ШО  

Записник са 

седнице НВ, 

записник са 

претходне 

седнице ШО, 

дискусија  

Извод из 

записника  

са претходне 

седнице ШО,  

информисање 

запослених  

путем огласне 

табле,  

сајта школе  

Децембар Предлог плана уписа 

ученика за наредну 

годину;  

Формирање мишљења о 

кандидатима по 

расписаним конкурсима 

за наставнике и 

сараднике; 

Директор  

Председник 

ШО  

Шеф 

рачуноводства  

Чланови ШО 

Записник са 

седнице НВ, 

записник са 

претходне 

седнице ШО, 

дискусија  

Извод из 

записника  

са претходне 

седнице ШО,  

информисање 

запослених  

путем огласне 

табле,  
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Формирање комисија за 

годишњи попис;  

Коришћење средстава за 

инвестиције; 

Текућа питања; 

сајта школе  

Јануар/ 

фебруар  

Анализа успеха и 

дисциплине у првом 

полугодишту и предлог 

мера за побољшање;  

Разматрање жалби 

ученика и родитеља на 

закључне оцене и 

васпитно-дисциплинске 

мере; 

Анализа рада школе у 

сходно епидемиолошкој 

ситуацији у првом 

полугодишту;  

Разматрање и усвајање: 

- Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада 

школе за 2022/2023. 

годину и 

- Извештаја о раду 

директора школе за 

2022/2023. годину; 

Усвајање пописа за 2022. 

годину;  

Разматрање завршног 

рачуна за 2021.годину; 

Усвајање финансијског 

плана за 2021.годину; 

Текућа питања; 

Директор  

Председник 

ШО  

Шеф 

рачуноводства  

Чланови ШО  

Записник са 

претходне 

седнице ШО, 

извештаји (о 

успеху и 

дисциплини, 

попису)  

дискусија  

Извод из 

записника  

са претходне 

седнице ШО,  

информисање 

запослених  

путем огласне 

табле,  

сајта школе  

Март / април  Успех, изостајање и 

дисциплина ученика на 

крају трећег 

класификационог 

периода; 

Организација стручних 

излета и екскурзија;  

Текућа питања; 

Директор  

Председник 

ШО  

Чланови ШО  

Записник са 

претходне 

седнице ШО, 

правилници, 

извештаји, 

дискусија  

Извод из 

записника  

са претходне 

седнице ШО,  

информисање 

запослених  

путем огласне 

табле,  

сајта школе  

Мај Информација о 

матурским и завршним 

испитима  

(организација испита);  

Припрема уписа ученика 

у први разред; 

Директор  

Председник 

ШО  

Чланови ШО  

Записник са 

претходне 

седнице ШО, 

правилници, 

извештаји, 

дискусија  

Извод из 

записника  

са претходне 

седнице ШО,  

информисање 

запослених  
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Разматрање извештаја о 

учешћу ученика на 

такмичењима, смотрама и 

конкурсима; 

Награђивање ученика -

обезбеђивање средстава 

за награде;  

Текућа питања; 

путем огласне 

табле,  

сајта школе  

Јун  / јул Информисање ШО о 

упису ученика;  

Остваривање годишњег 

плана рада ШО;  

Анализа успеха и 

дисциплине у другом 

полугодишту и предлог 

мера за побољшање; 

Разматрање жалби 

ученика и родитеља на 

закључне оцене и 

васпитно-дисциплинске 

мере; 

Анализа рада школе у 

сходно епидемиолошкој 

ситуацији у другом 

полугодишту;  

Доношење предлога 

плана рада ШО за 

наредну годину;  

Разно; 

Директор  

Председник 

ШО  

Чланови ШО  

План рада и 

извештај о раду 

ШО, записник са 

претходне 

седнице ШО, 

дискусија  

Извод из 

записника  

са претходне 

седнице ШО,  

информисање 

запослених  

путем огласне 

табле,  

сајта школе  

Август  Усвајање плана ШО за 

наредну школску годину; 

Усвајање извештаја о 

раду ШО за 2022/2023.  

 

Директор  

Председник 

ШО  

Чланови ШО 

План рада и 

извештај о раду 

ШО, записник са 

претходне 

седнице ШО, 

дискусија 

Извод из 

записника  

са претходне 

седнице ШО,  

информисање 

запослених  

путем огласне 

табле,  

сајта школе 

 

Напомена: План рада Школског одбора биће допуњен тачкама дневног реда и евентуалним 

ванредним седницама у складу са указаним потребама у току школске године 
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8.2. Савет родитеља 
 

Савет родитеља чини по један представник родитеља, односно други законски 

заступник ученика сваког одељења.  

Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на првом 

родитељском састанку, а избор се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да 

поднесе сваки родитељ, одлука се доноси на основу већине гласова од укупног броја 

родитеља. 

Надлежности Савета родитеља 

 

Надлежности Савета родитеља су бројне. Предлаже представнике родитеља или 

законских заступника ученика у Школски одбор, предлаже свог представника у Стручни 

актив за развојно планирање и обавезне тимове, учествује у планирању ваннаставних 

активности и програма школе.  

Савет родитеља учествује у поступку избора уџбеника, разматра предлог школског 

програма, развојног плана, годишњег плана рада школе. Разматра извештаје о остваривању 

програма образовања и васпитања, развојног и годишњег плана, спољашњег вредновања, 

самовредновања, о завршном испиту, резултатима тестирања и спровођења мера за 

обезбеђивање и унапређивање квалитета рада. 

 Разматра и намену коришћења средстава од донација и проширене делатности, 

предлаже намену средстава прикупљених радом ученичке задруге или од родитеља. Прати 

услове за рад, безбедност и заштиту ученика, учествује у поступку прописивања мера, 

начина и поступка заштите и безбедности.  

Даје сагласност на програм и организовање екскурзије, наставе у природи, предлаже 

представника за Локални савет родитеља, сарађује својим питањима и предлозима са 

директором, Школским одбором, Ученичким парламентом и стручним органима школе 

који су на то обавезни да се изјасне и доставе одговор овом органу. Савет родитеља доноси 

пословник о своме раду и разматра и друга питања утврђена статутом. 
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План рада Савета родитеља 

 

• Конституисање Савета, избор председника, заменика, записничара, избор за 

чланове школских тимова и актива, органа; 

• Предлагање представника и његовог заменика за Локални савет родитеља, 

осигурање ученика, припремљеност школе за почетак наставе;  

• Упознавање са извештајем о раду школе у протеклој години, упознавање са 

Годишњим планом рада школе и осталим актима које разматра у оквиру своје 

надлежности; 

• Учествовање у избору уџбеника, предлагање ваннаставних активности, 

учествује у разматрању питања везаних  за екскурзије; 

• Учешће родитеља у акцијама школе, сарадња са школом и локалном 

средином у организацији;  

• Успех и владање ученика на крају првог класификационог периода; 

• Питања од значаја за наставне и ваннаставне активности и успех ученика; 

• Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта и разматрање 

извештаја из своје надлежности; 

• Припрема прославе школске славе - Св.Саве; 

• Присуствовање родитеља значајним прославама школе; 

• Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода, успех 

на такмичењима, разматрање извештаја из своје надлежности; 

• Учешће у културним, слободним и другим активностима, непосредно 

укључивање родитеља;  

• Укључивање родитеља у акцију промоције школе;  

• Укључивање родитеља ученика којима је потребна додатна подршка у 

питања од значаја за напредовање, инклузију и остале активности; 

• Успех и владање ученика на крају другог полугодишта, на завршним и 

матурским испитима; 

• Учешће у реализацији програма професионалне оријентације ученика; 

• Извештај са реализованих излета, екскурзија и других извештаја из 

надлежности. 

Напомена: План се може усклађивати у складу са околностима и потребама, а према 

индивидуалним плановима носилаца активности. Праћење врши директор и стручна слзжба 

увидом у активности и пратећу документацију. 
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8.3. Директор 
 

        Статутом школе ближе су дефинисани услови за избор директора школе у складу са 

законом, као што су одговарајуће образовање, услови за пријем у радни однос, дозвола за 

рад наставника, васпитача, стручног сарадника, обука и положен испит за директора 

установе и најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања, у установи, 

након стеченог образовања. 

Конкурс за избор директора расписује се најраније шест, а најкасније четири месеца 

пре истека мандата актуелног директора. Чланове комисије за избор директора бира 

Школски одбор и прибавља мишљење Наставничког већа. Школски одбор на основу 

извештаја комисије, сачињава образложену листу и предлог министру који бира директора 

у року од тридесет дана од пријема. Директор се бира на период од четири године. Школски 

одбор са директором склапа уговор на одређено време, под условима прописаним важећим 

законима и актима. 

Надлежност директора 

        Директор руководи радом школе. Заступа и представља школу, даје овлашћење 

лицу које ће га заменити у случају привремене одсутности или спречености. Планира и 

организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности школе, 

одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање и стварање услова за спољашње 

вредновање, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета рада. Директор 

је одговоран и за реализацију развојног плана школе, одлучује о коришћењу средстава 

предвиђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих 

средстава. Сарађује са органима локалне самоуправе, пружа подршку за остваривање 

предузетничког образовања. Организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати 

квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе, планира и прати стручно 

усавршавање запослених, одговоран је за регуларност спровођења свих испита у школи.  

Предузима мере у случају повреда забрана дефинисаних законом, мере ради 

извршења налога просветног инспектора и других инспекцијских органа. Одговоран је за 

благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података у установи, као и да 

благовремено информише запослене, ученике, родитеље, стручне органе. Сазива и 

руководи седницама Наставничког већа, без права одлучивања. Образује стручна тела и 

тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа. Сарађује са родитељима и Саветом 

родитеља. Одлучује о правима и обавезама запослених и ученика у складу са законом. 

Доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, сарађује са ученицима и 

Ученичким парламентом. Одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор 

кандидата за пријем у радни однос. Обавља и друге послове у складу са законом. Директор 

је одговоран за законитост рада и успешно обављање делатности школе. За свој рад 
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одговара министру и Школском одбору. Престанак дужности директора настаје истеком 

мандата, на лични захтев, навршавањем 65 година, разрешењем, што је ближе дефинисано 

статутом. Одлуку о престанку дужности доноси министар. 

План рада директора 

Директор ће усмерити план рада у школској 2022/2023. години ка руковођењу 

процесом образовања и васпитања, проширивању планирања, организовања и контроли 

рада установе, континуираној сарадњи с родитељима и старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом, унапређивању финансијског и 

административног управљања радом установе и напредовању у обезбеђивању законитости 

рада установе. 

Свој рад директор школе ће организовати интегрисањем стручности, способности, 

вештина и система вредности, а у складу са досадашњим искуством и знањима о 

савременим начинима управљања школом стеченим у претходном периоду, посебно у 

оквиру реализације Програма реформе средњег стручног образовања и Пројекта увођења 

система квалитета. У оквиру оперативног планирања и реализације својих функција, 

ослањаће се на састанке са својим колегијумом који чине: помоћници директора, 

организатор практичне наставе, стручни сарадници, секретар, шеф рачуноводства и, по 

потреби, интерни носилац промена, као и други запослени. Директор школе ће реализовати 

послове из своје надлежности кроз обављање следећих садржаја и активности: 

 

• Рад на обезбеђивању услова за реализацију активности и примену мера 

заштите и безбедности здравља; 

• Студијско – аналитички рад; 

• Организационе послове; 

• Педагошко – инструктивни рад; 

• Педагошки рад и контрола; 

• Рад са ученицима и ученичким организацијама; 

• Сарадња са родитељима; 

• Рад на развијању правилних међуљудских односа; 

• Сарадња са друштвеном средином; 

• Лично стручно – педагошко усавршавање; 

• Културна и јавна делатност школе; 

• Подстицање, усмеравање и координирање рада стручних органа школе; 
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• Старање о остваривање Развојног плана школе и Школског програма; 

• Спровођење процеса самовредновања рада школе у појединим сегментима; 

• Спровођење плана и програма;  

СЕПТЕМБАР 

I недеља 
 

• Припремање Годишњег плана за усвајање на седници Школског одбора 

• Кадровска питања  

• Промовисање школе у медијима 

• Заказивање седнице Школског одбора 

• Формирање испитног одбора и комисија за испите 

• Разматрање ученичке екскурзије 

II 

недеља 

• Помоћ у планирању Школске заједнице 

• Организовање састанка Савета родитеља 

• Програм и поделу предмета доставити Министарству 

• Контрола решења о структури четрдесеточасовне радне недеље 

• Припрема седнице Наставничког већа, 

• Контрола педагошке документације 

• Састанак са председницима Одељењских заједница 

III 

недеља 
• Рад са ванредним ученицима 

• Израда решења за ванредне ученике 

• Обезбеђивање исправности ватрогасних апарата и громобранске 

инсталација 

• Педагошко-инструктивни рад (планирање, наставна средства, корелација) 

• Преглед матичних књига 

• Посета часовима 
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IV 

недеља 
• Упознавање са радом секција 

• Педагошко-инструктивни рад (планирање, наставна средства и 

корелација) 

• Праћење реализације развојног плана, месечних, годишњих планова рада 

и наставе као резултата тимског рада 

• Посета часовима 

 

ОКТОБАР 

I недеља • Педагошко-инструктивни рад (коришћење наставних средстава, 

оцењивање, допунска настава) 

• Праћење планирања и реализације блок наставе 

• Припрема седнице Наставничког већа 

• Посета часовима 

II недеља 
• Педагошко-инструктивни рад (коришћење наставних средстава, 

оцењивање) 

• Праћење редовности похађања наставе 

• Сарадња са Ученичким парламентом 

• Анализа рада  

• Састанак са председницима Одељењских заједница 

• Посета часовима ( посета часу где има ученика који прате наставу по 

ИОП-у ) 

III 

недеља 

• Педагошко-инструктивни рад (коришћење наставних средстава, 

оцењивање) 

• Уређење школске средине 

• Промовисање школе у медијима 

• Праћење рада секција 

• Самовредновање Годишњег плана рада школе 

• Посета часовима 
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IV 

недеља 

• Педагошко-инструктивни рад (коришћење наставних средстава, 

оцењивање) 

• Праћење рада Стручних већа 

• Преглед евиденције образовно-васпитног рада 

• План усаглашавања нормативних аката 

• Извештај о финансијском пословању 1-9 

• Контрола реализације планова рада наставника за 9. и 10. месец 

• Посета часовима 

 

НОВЕМБАР 

I недеља 

 

• Педагошко-инструктивни рад (оцењивање, слободне активности) 

• Посета часовима 

II 

недеља 

 

• Сарадња са родитељима 

• Праћење рада ненаставног особља – анализа и унапређење 

• Припрема седнице Наставничког већа 

• Састанак са председницима Одељењских заједница 

• Посета часовима 

III 

недеља 
• Педагошко-инструктивни рад 

• Припрема састанка Савета родитеља 

• Седница Школског одбора 

• Припрема елемената за самовредновање са школским тимом 

• Посета часовима 
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IV 

недеља 

• Праћење припреме и реализације блок наставе 

• Педагошко-инструктивни рад 

• Промовисање школе у медијима 

• Посета часовима 

 

  

ДЕЦЕМБАР 

I недеља 
• Педагошко-инструктивни рад 

• Посета часова приправника  

• Посета часовима 

II недеља 
• Припрема састанка Педагошког колегијума 

• Припреме за завршни и матурски испит 

• Анализа коришћења наставних средстава 

• Састанак са председницима Одељењских заједница 

• Посета часовима 

III недеља 
• Педагошко-инструктивни рад 

• Припреме за одржавање седница Одељењских већа и Наставничког 

већа 

• Посета часовима 

IV 

недеља 

• Педагошко-инструктивни рад (организација часа) 

• Предлог плана уписа за следећу школску годину 



  

231 
 

 

 

 ЈАНУАР  

 

I и 

II недеља 

• Рад са ванредним ученицима 

• Контрола реализације планова 

• Испити 

 

 

III и 

IV недеља 

 

 

• Припрема седнице Наставничког већа 

• Педагошко-инструктивни рад 

• Припреме за прославу Светог Саве 

• Израда потребних анализа и извештаја 

• Припрема за рад у другом полугодишту 

 

 

 

 

ФЕБРУАР 

I недеља 
• Припрема седнице Наставничког већа 

• Анализа испитног рока ванредних ученика 

• Службена путовања и радне посете 

• Увид у остварење плана практичне наставе 

• Педагошко-инструктивни рад 

• Састанак са председницима Одељењских заједница 

• Посета часовима 

II 

недеља 

• Праћење реализације блок наставе 

• Активности на процесу самовредновања заједно са школским тимом 

• Посета часовима 
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III 

недеља 

• Педагошко инструктивни рад 

• Преглед педагошке документације 

• Промовисање школе у медијима 

• Посета часовима 

IV 

недеља 

• Педагошко-инструктивни рад 

• Посета часовима 

 

МАРТ 
 

I недеља 
• Педагошко инструктивни рад 

• Наставничко веће - предлог тема за завршни и матурски испит  

• Преглед педагошке документације 

• Сарадња са Домом здравља 

• Испити, ванредни ученици 

II 

недеља 

• Састанак са представницима матураната 

• Контрола реализације планова рада наставника 

• Анализа рада стручних већа са анализом спровођења задатака из 

развојног плана 

III 

недеља 

• Промовисање школе у медијима 

• Организација курсева за обуку на рачунарима 

IV 

недеља 

• Припрема седнице Наставничког већа 

• Састанак са председницима Одељењских заједница 

• Посета часовима 

  АПРИЛ 

 

I недеља 

• Посета часова приправника 

• Анализа успеха и дисциплине ученика 

• Посета часовима 



  

233 
 

 

 

III  

недеља 

• Педагошко-инструктивни рад 

• Организовање спортског дана 

• Организација набавке књига за одличне ученике и друге награде 

• Седница Наставничког већа 

• Састанак са председницима Одељењских заједница 

• Посета часовима, педагошко-инструктивни рад 

• Активности на процесу самовредновања заједно са школским тимом 

 

IV недеља 

     

•  Преглед педагошке документације 

•  Посета часова ( посета часу где има ученика који прате наставу по 

ИОП-у ) 

• Састанак са представницима матураната 

• Промовисање школе у медијима 

• Посета часовима 

 

 MAJ  
 

 

II 

   недеља 

• Педагошко-инструктивни рад 

• Формирање испитног одбора за завршни и матурски испит 

• Припреме за упис ученика 

 

III 

  недеља 

• Припреме за израду Годишњег плана 

• Припрема седнице Наставничког већа 

Организација матурске вечери 

 

IV 

   недеља 

 

• Формирање документације за завршне и матурске испите 

• Утврђивање распореда полагања завршног и матурског испита 

• Праћење реализације Развојног плана школе 

• Промоција школе и маркетиншка кампања пред упис ученика у средње 

школе 
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• Састанак са председницима Одељењских заједница 

• Посета часовима 

 

 

ЈУН 
 

I недеља 
• Израда динамике послова у јуну 

• Испити 

 

II 

недеља 
• Праћење тока завршног и матурског испита 

• Припрема седнице Наставничког већа 

III 

недеља 

• Састанак са председницима Одељењских заједница 

• Упис 

 

IV 

недеља 

• Поправни и разредни испити за завршне разреде 

 

 

 

 

ЈУЛ 

 

 

Током 

месеца 

• Организација кречења школа 

• Реализација уписа ученика 

• Припрема седнице Наставничког већа 
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АВГУСТ  

I 

      недеља 

• Организација поправних, завршних, матурских и ванредних 

испита 

• Формирање испитних комисија 

II 

      недеља 

• Израда Годишњег плана рада 

• Подела предмета и других задужења на наставнике 

• Решавање кадровских питања 

 

          III  

     недеља 

• Утврђивање предлога уџбеника за наредну школску годину 

• Усвајање распореда часова 

• Припрема седница Наставничког већа 

 

         IV 

     недеља 

• Одређивање смена 

• Набавка наставних средстава и уџбеника 
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8.4. Организатор практичне наставе 
Организатор практичне наставе и вежби организује, прати, анализира и координира 

реализацију практичне наставе, обавља послове наставника или наставника практичне 

наставе, у складу са решењем директора. 

План рада организатора практичне наставе 

Подручје рада и радни задаци 
Време 

реализације 

Планирање oрганизације рада у школској радионици 

Т
о

к
о

м
 ш

к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е
 

Планирање сопственог рада 

Планирање рада наставника и сарадника 

Организација и праћење практичне наставе у школи 

Организација и праћење практичне наставе ван школе 

Праћење остваривања наставних планова 

Праћење и обезбеђење исправности школских машина 

Организовање и координација Тима, вођење и ажурирање техничко-

технолошке документације 

Координирање рада наставника практичне наставе, инструктивно-

педагошки рад са наставницима 

Помоћ наставницима у припреми наставних часова и обезбеђивању услова 

рада и заштите на раду ученика на практичној настави 

Организовање блок наставе и завршних испита 

Рад у стручним органима школе 

Вођење и ажурирање сопствене радне документације, сарадња са службом 

рачуноводства 

Стручно усавршавање 

Планирање и координација опремања радионица, кабинета и лабораторија 

практичне наставе 

Сарадња са привредом 

Израда извештаја о практичној настави 
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8.5. Секретар 
 

Правне послове у школи обавља секретар. Секретар мора да има образовање из области 

правних наука и дозволу за рад секретара за коју је прописан услов полагања испита за лиценцу. 

Министарство одређује комисију која прописује ближе услове за рад секретара, програм испита 

за лиценцу, начин увођења у посао и друго. Министарство издаје лиценцу за рад секретара. 
Секретар  у школи обавља различите послове. Стара се о законитом раду школе, 

указује директору и Школском одбору на неправилности у раду школе. Води управне 

послове у школи, израђује опште и појединачне правне акте школе, води правне и друге 

послове за потребе школе, израђује уговоре које закључује школа. Ради правне послове у 

вези са статусним променама, правне послове у вези са уписом деце и ученика, правне 

послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом у школи. Пружа 

стручну помоћ у вези са избором Школског одбора, пружа стручну помоћ и координира рад 

комисије за избор директора. Прати прописе и о томе информише запослене. Ради и друге 

правне послове по налогу директора. Школа је дужна да секретару обезбеди приступ 

јединственој бази правних прописа.  

План рада секретара школе 

• Учествује у техничкој и стручној изради нацрта и измена нормативних аката; 

• Припрема седнице стручних органа; 

•  Учествује у њиховом раду и благовремено спороводи одлуке органа школе; 

• Прати прописе и о њима обавештава раднике школе; 

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

вођење у складу са Законом о средњој школи и непосредно се ангажује око уписа 

ученика; 

• Обавља послове око спровођења конкурса и огласа; 

• Непосредно израђује другостепена решења поводом приговора, односно жалбе 

уложене на првостепено решење, а на основу спроведене процедуре и коначне 

одлуке надлежних органа школе; 

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

које у поступку донесе надлежни орган школе; 

• Учествује у изради или непосредно ради на изради свих врста уговора које закључује 

школа у складу са донетим одлукама надлежних органа школе; 

• Обавља све административне послове у оквиру кадровских послова; 
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ОКТОБАР 

• Примање, завођење поште 

• Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

• Издавање потврда запосленом особљу 

• Рад у Школском одбору 

• Организација рада помоћних радника и ложача 

• Сви остали послови по налогу директора 

• Унос података у Јединствени информациони систем - ЈИСП 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

• Пријава радника (социјално, пензионо, Завод за запошљавање) 

• Решења о пријему у радни однос 

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

• Решења запосленима о 40-часовној радној недељи 

• Примање, завођење поште 

• Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

• Издавање потврда запосленом особљу 

• Рад у Школском одбору 

• Организација рада помоћних радника и ложача 

• Вођење статистичких података, рад на изради Извештаја о раду и Плана рада 

школе. 

• Сви остали послови по налогу директора 

• Унос података у Јединствени информациони систем - ЈИСП 
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НОВЕМБАР 

• Примање, завођење поште 

• Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

• Издавање потврда запосленом особљу 

• Рад у Школском одбору 

• Организација рада помоћних радника и ложача 

• Сви остали послови по налогу директора 

• Унос података у Јединствени информациони систем - ЈИСП 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

• Овера здравствених књижица запосленим радницима 

• Примање, завођење поште 

• Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

• Издавање потврда запосленом особљу 

• Рад у Школском одбору 

• Организација рада помоћних радника и ложача 

• Сви остали послови по налогу директора 

• Унос података у Јединствени информациони систем - ЈИСП 

 

 

ЈАНУАР 

• Пријем, пријава за полагање ванредних испита и давање информација о истим 

• Примање, завођење поште 

• Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 
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• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

• Издавање потврда запосленом особљу 

• Рад у Школском одбору 

• Организација рада помоћних радника и ложача 

• Сви остали послови по налогу директора 

• Унос података у Јединствени информациони систем - ЈИСП 

 

 

 

ФЕБРУАР 

• Примање, завођење поште 

• Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

• Издавање потврда запосленом особљу 

• Рад у Школском одбору 

• Организација рада помоћних радника и ложача 

• Сви остали послови по налогу директора 

• Унос података у Јединствени информациони систем - ЈИСП 
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МАРТ 

• Примање, завођење поште 

• Пријем пријава за ванредне испите и давање информација о истим 

• Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

• Издавање потврда запосленом особљу 

• Рад у Школском одбору 

• Организација рада помоћних радника и ложача 

• Сви остали послови по налогу директора 

• Унос података у Јединствени информациони систем - ЈИСП 

 

 

 

 

АПРИЛ 

• Примање, завођење поште 

• Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

• Издавање потврда запосленом особљу 

• Рад у Школском одбору 

• Организација рада помоћних радника и ложача 

• Сви остали послови по налогу директора 

• Унос података у Јединствени информациони систем - ЈИСП 
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МАЈ 

• Пријем пријава за матурске испите 

• Примање матурских радова 

• Завођење свих докумената које издаје школа 

• Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

• Издавање потврда запосленом особљу 

• Рад у Школском одбору 

• Организација рада помоћних радника и ложача 

• Сви остали послови по налогу директора 

• Унос података у Јединствени информациони систем - ЈИСП 

 

 

 

ЈУН 

• Пријем пријава за полагање ванредних испита 

• Примање, завођење поште 

• Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

• Издавање потврда запосленом особљу 

• Рад у Школском одбору 

• Организација рада помоћних радника и ложача 

• Сви остали послови по налогу директора 

• Унос података у Јединствени информациони систем - ЈИСП 
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ЈУЛ 

• Пријем пријава за полагање разредних испита 

• Расписивање конкурса/огласа за упражњена радна места 

• Примање, завођење поште 

• Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

• Издавање потврда запосленом особљу 

• Рад у Школском одбору 

• Организација рада помоћних радника и ложача 

• Сви остали послови по налогу директора 

• Унос података у Јединствени информациони систем - ЈИСП 

АВГУСТ 

• Пријем пријава за полагање поправних испита 

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

• Пријем конкурсне документације по расписаним конкурсима/огласима 

• Завођење сведочанстава за ученике, који су положили поправне испите 

• Примање, завођење поште 

• Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

• Издавање потврда запосленом особљу 

• Рад у Школском одбору 

• Организација рада помоћних радника и ложача 

• Сви остали послови по налогу директора 

• Унос података у Јединствени информациони систем - ЈИСП 
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9. ПЛАНОВИ РАДА 

СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 
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Стручни сарадници 

Задаци стручног сарадника су да, у оквиру своје надлежности, ради на: 

1) унапређивању образовно-васпитног рада у установи; 

2) праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју детета и ученика у 

домену физичких, интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагању 

мера у интересу развоја и добробити детета; 

3) пружању стручне подршке наставнику и директору за: 

(1) стварање подстицајне средине за учење уз примену савремених научно 

заснованих сазнања; 

(2) јачање компетенција и професионални развој наставника и стручних сарадника; 

(3) развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и 

васпитања; 

4) развоју инклузивности установе; 

5) стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој 

деце и ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености деце, односно 

ученика; 

6) праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за повећање 

квалитета образовно-васпитног рада; 

7) остваривању сарадње са децом и ученицима, родитељима, односно другим 

законским заступницима и другим запосленима у установи; 

8) остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим 

органима и организацијама; 

9) координацији сарадње и обезбеђивању примене одлука савета родитеља установе 

и локалних савета родитеља; 

10) спровођењу стратешких одлука Министарства у установи, у складу са својим 

описом посла. 

Стручни сарадник остварује задатке на основу стандарда компетенција за стручне 

сараднике. 

Стручни сарадници у школи: 

• психолог; 

• педагог; 

• библиотекар. 
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9.1. План рада рада стручног сарадника – 

психолога 

 

I  Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног 

рада 

Подручје рада и радни задаци 
Време 

реализације 

Израда глобалног годишњег и оперативних планова рада школског 

психолога 

август, 

септембар 

Учешће у изради годишњег програма рада школе 
август, 

септембар 

Учешће у упису ученика и формирању одељења 

 

август, 

септембар 

Учествује у унапређивању и : 

▪ прати прилагођеност програмских садржаја појединих предмета 

сазнајним и индивидуалним могућностима ученика,  

▪ прати процес прилагођавања и напредовања ученика у 

савладавању плана и програма образовања, 

▪ прати оптерећеност ученика (дневну оптерећеност), 

▪ прати успешне облике мотивисаности за учење и рад наставника 

и ученика и исте саветује, 

▪ прати реализацију и координацију рада на професионалној 

оријентацији и ментално-хигијенској заштити ученика, 

▪ прати одређеним инструментима (тестови, упитници, анкете), 

ефекте васпитно-образовног рада, а то су успех и понашање 

ученика, 

▪ учествује у изради неких инструмената, а неке и сам израђује 

(врши истраживања у функцији праћења васпитно-образовног 

рада), 

▪ рад у Тиму за инклузивно образовање и извештавање 

Наставничког већа о резултатима. 

 

Т
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II Учешће у унапређивању, реализацији и праћењу образовно-васпитног рада 

Подручје рада и радни задаци 
Време 

реализације 

Учешће у одабирању и примени ефикасних система, облика, метода и 

средстава рада са ученицима у зависности од личности, способности, 

мотивације и предзнања ученика 

Т
о
к
о
м

 ш
к
о
л
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е 
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Рад на психолошкој зависности оцењивања ученика ради 

елиминисања субјективних фактора оцењивања 

Сарађује са предметним професорима у укључивању ученика за 

додатни рад (избор садржаја) 

Сарађује у укључивању ученика и формирању група за допунски рад  

Сарађује са наставницима у избору наставних тема и јединица које ће 

максимално активирати интелектуални потенцијал ученика и повећати 

ниво креативности ученика 

Учествује у избору садржаја ваннаставних облика рада, у циљу 

подстицања општег интелектуалног развоја ученика 

Информисање наставника и ученика о резултатима својих испитивања 

у циљу побољшања успеха, адаптације и интеграције у школску 

средину свих ученика, као и оних којима је потребна додатна подршка 

или припадају осетљивим групама 

Сарађује са одељењским старешинама у организацији и реализацији 

рада одељењских заједница, одељења и родитељских састанака 

Пружање помоћи приправницима у планирању наставних тема и у 

оквиру психолошког усавршавањ а за рад са адолесцентима 
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III Рад са ученицима 

Подручје рада и радни задаци 
Време 

реализације 

Формира досије ученика 

Т
о
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Обавља психолошка тестирања применом психолошких мерних 

инструмената испитује: 

➢ особине личности ученика 

➢ опште интелектуалне способности 

➢ вредносну оријентацију и ставове ученика 

➢ узроке интерперсоналних сукоба 

➢ групну динамику одељења и статус појединца 

➢ интересовања ученика за рад у ваннаставним активностима. 

Израђује инструменте за наведено испитивање са аспекта струке 

(упитник, евиденционе листе...) 

Припрема и реализација тема и предавања из психологије и менталне 

хигијене према узрасним карактеристикама адолесцената (како учити, 

дрога - шта треба да знаш, сида - шта треба да знаш, како решити 

конфликте, ненасилна комуникација, насиље и коме се обратити за помоћ, 

превенција нежељене трудноће и полно преносивих болести) 

Учествује у избору и формирању група за поједине облике ваннаставног 

рада 

Води психолошко саветовање ученика код којих су евидентне сметње: 

➢ у адаптацији на нову средину 

➢ неуспех у школи 

➢ емоционални проблеми 

➢ проблеми у физичком и психомоторном развоју 

➢ криза идентитета 

➢ повреда кућног реда школе 

➢ породични проблеми 

➢ додатна подршка 

Рад на превенцији и превазилажењу интерперсоналних конфликата 

Психолошки рад са неуспешним ученицима 

Испитивање професионалних жеља и планова ученика завршних разреда 

Прати напредовање испитиваних ученика 



  

249 
 

 

 

IV Сарадња и саветодавни рад са родитељима 

Подручје рада и радни задаци 
Време 

реализације 

Консултативни контакти са родитељима ради упознавања са 

проблемима детета и психосоцијалне климе у породици, као и 

осталих података, у циљу праћења развоја ученика 

Т
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Психолошко образовање родитеља ради бољег разумевања 

адолесцентних проблема (родитељски састанци) 

Саветодавни индивидуални рад са родитељима ученика који су на 

психолошком третману или им је потребна додатна подршка 

Психолошки групни рад са родитељима ученика који имају сличне 

развојне проблеме 

Професионално информисање родитеља 

Рад у Савету родитеља 

 

 

Организује радионице 

Прати и подстиче напредовање даровитих ученика 

Рад са ученицима носиоцима акција - ликовна колонија, хуманитарне 

акције, прославе... 
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V Аналитичко-истраживачки рад 

Подручје рада и радни задаци 
Време 

реализације 

Израда извештаја, анализа, анкета и упитника спроведених у току 

школске године 

Током школске 

године 

Учешће у истраживањима које спроводи стручна служба МПНТР 

РС, факултети... 

Организовање и реализовање „мини“ истраживања: 

➢ почетне мотивације за занимање ученика I разреда 

➢ начин организовања слободног времена ученика и жеља за 

укључивање у ваннаставне активности 

➢ испитивање матураната о аутоперцепцији будућег занимања 

➢ ставови и мишљења ученика о актуелним питањима 

релевантним за школу, за потребе Наставничког већа 

➢ анализа предлога заснованих на објективном испитивању 

 

 

VI Остали послови 

Подручје рада и радни задаци 
Време 

реализације 

Рад у стручним органима (Наставничко веће, одељењска 

већа) 

Т
о
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

Сарадња са стручним институцијама: образовним, 

здравственим, социјалним (Завод за ментално здравље, 

Саветовалиште за младе, Центар за социјални рад и друго) 

Припрема за рад 

Стручно усавршавање 

Вођење документације о раду школског психолога (дневник 

рада, досије ученика и друго) 
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9.2. Програм и план рада стручног сарадника – 

педагога 

 
Програм рада стручног сарадника у овој школској години обухвата: 

 

• планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног 

рада; 

• учешће у реализацији садржаја наставног плана и програма; 

• рад са ученицима; 

• сарадња и саветодавни рад са родитељима; 

• аналитичко-истраживачки рад; 

• остали послови. 

 

План рада стручног сарадника - педагога 

 

СЕПТЕМБАР 

• Анкетирање ученика о социо-економском статусу породице 

• Саветодавни рад са наставницима 

• Сарадња са директором школе 

• Сарадња са родитељима ученика 

• Учешће у раду стручних актива 

• Предузимање одговарајућих мера и избор методологије за њихову реализацију за 

ученике које заостају у раду и учењу 

• Сарадња са ученицима који испољавају тешкоће у прилогођавању на живот и рад у 

школи 

• Рад са вандредним ученицима 

• Издавање потврда о ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

 

 



  

252 
 

ОКТОБАР 

• Сарадња са родитељима ученика који имају социо-економске проблеме 

• Учешће у раду стручних актива 

• Сарадња са директором школе 

• Рад са ванредним ученицима 

• Издавање потврда о ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

 

 

НОВЕМБАР 

• Учешће у раду одељењских и разредних већа поводом првог класификационог 

периода, опомена 

• Сарадња са стручним активима 

• Информације о успеху и дисциплини ученика који се налазе у стању потребе 

помоћи, којима је потребна додатна подршка 

• Сарадња са родитељима ученика 

• Сарадња са директором школе 

• Рад са ванредним ученицима 

• Издавање потврда о ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

• Учешће у раду стручних актива 

• Сређивање педагошке документације ванредних ученика 

• Рад са ванредним ученицима 

• Учешће у раду одељењских, разредних и Наставничког већа поводом завршетка 

првог полугодишта 

• Издавање потврда о ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

 

 

ЈАНУАР 

• Саветодавни рад са ученицима и родитељима око побољшања успеха у другом 

полугодишту 

• Анализа рада у првом полугодишту 

• Сарадња са директором школе 
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• Учешће у припреми и обележавању Светог Саве 

• Рад са ванредним ученицима 

• Издавање потврда о ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

 

 

ФЕБРУАР 

• Учешће у раду стручних актива 

• Сарадња са одељењским старешинама и школском Заједницом ученика 

• Сарадња са директором школе 

• Рад са ванредним ученицима и сређивање педагошке документације 

• Издавање потврда о ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

 

 

МАРТ 

• Сарадња са стручним активима 

• Припрема за други период опомена 

• Педагошко- инструктивни рад са ученицима који имају недовољан успех 

• Утврђивање узрока поремећених односа у породицама ученика и настојање да 

се евидентирани проблеми реше 

• Рад са ванредним ученицима 

• Издавање потврда о ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

 

 

 

АПРИЛ 

• Учешће у раду одељењских и разредних већа поводом трећег класификационог 

периода, опомена 

• Сарадња са стручним активима 

• Информације о успеху и дисциплини ученика којима је потребна помоћ 

• Сарадња са родитељима ученика 

• Сарадња са директором школе 

• Издавање потврда о ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

• Сарадња са одељењским заједницама и школском Заједницом ученика 

• Сарадња са директором и одељењским старешинама 
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МАЈ 

• Сарадња са одељењским заједницама и школском Заједницом ученика 

• Сарадња са директором и одељењским старешинама 

• Учешће у раду стручних актива 

• Рад са вандредним ученицима 

• Издавање потврда о ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

 

 

 

ЈУН 

• Учешће у анализи рада одељењских заједница 

• Анализа рада стручних актива 

• Сарадња са директором школе 

• Учешће у раду стручних органа школе 

• Сређивање педагошке документације 

• Рад са вандредним ученицима школе 

• Издавање потврда о ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

 

 

АВГУСТ 

• Приство седницама стручних органа школе 

• Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године 

• Саветодавни рад са наставницима око израде планова и програма и увид у 

планове рада наставника 

• Рад са ванредним ученицима 

• Издавање потврда о ванредном школовању 

• Издавање дупликата диплома, сведочанстава 
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9.3. Програм и план рада стручног сарадника – 

библиотекара 

 

Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, 

доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у средњим школама, 

реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада 

школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као 

и библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката 

образовања.  

Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун 

допринос развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и 

наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског 

библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што 

омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих 

информација и перманентност учења током читавог живота.  

Задаци 

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и 

васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске 

библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у 

пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, 

односно целокупног образовног процеса. 

 Као члан школских тимова има задатке:  

- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,  

- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,  

- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,  

- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање 

током целог живота,  

- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,  
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- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 

склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом 

професионалном развоју,  

- пружања помоћи надареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, 

а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе 

у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним 

институцијама,  

- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 

расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности 

и креативности код ученика,  

- обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, 

како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих 

технологија,  

- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним 

потребама и посебним способностима,  

- вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, 

каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови),  

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,  

- заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.  
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План рада стручног сарадника – библиотекара 
 

Годишњи план рада обухвата следећа подручја: 

 

 

ОБЛАСТИ РАДА 
ВРЕМЕ 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за 

ученике, наставнике и стручне сараднике 

септембар, 

током године 

2. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова 
јун, 

током године 

3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској 

библиотеци 

септембар, 

октобар 

4. Израда програма рада библиотечке секције јун 

5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке 

грађе потребне за реализацију наставе и образовно – васпитног 

рада 

септембар 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

септембар, 

током године 

1. Учешће у изради Годишњег плана рада и самовредновања рада 

установе 

2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у 

наставне планове и програме рада школе 

то
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне 

образовно-васпитне активности (теоријска и практична настава, 

допунски и додатни рад, ваннасвне активности ученика и друго) 

4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно 

проверене методе и резултата сопственог истраживачког рада 

5. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености 

корисника развијањем критичког односа према различитинм 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске 

вредности 
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РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства 

кроз све облике образовно-васпитног рада 

то
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално 

коришћење разних извора информација 

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској 

библиотеци 

4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде 

лектире, и коришћења наставничко-сарадничког дела школске 

библиотеке 

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о 

новоиздатим књигама, стручним часописима и другој грађи, у вези 

са појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено 

и писмено приказивање појединих књига и часописа 

РАД СА УЧЕНИЦИМА  

1. Учлањивање ученика у школску библиотеку и формирање 

чланских картона, упознавање ученика првог разреда у сарадњи са 

предметним наставницима Српског језика и књижевности са 

библиотеком, фондом, секцијом, правилима 

септембар 

2. Припрема (обучавање) ученика за самостално коришћење 

различитих извора сазнања и свих врста информација у настави и 

ван ње 

то
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 3. Пружа помоћ око усвајања метода самосталног рада на тексту и 

другим материјалима свим ученицима, а посебно онима којима је 

потребна додатна подршка, или припадају осетљивим групама 

4. Помоћ ученицима у припреми и обради задате теме 

5. Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања 

и библиографског цитирања 

6. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности 

разумевања текста и упућивању на истраживаче методе рада 

(употреба лексикона, енциколопедија, речника и друго) и 

омогућавању претраживања и употреби свих извора и 

оспособљавању за самостално коришћење 
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7. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају 

библиотечку грађу, да развијају навику долажења у школску и 

јавну бибилиотеку и да узимају учешћа у њеним културно – 

просветним активностима у складу сањиховим интересовањима и 

потребама (часови библиотекарства и упознавање са радом 

школских секција, читање, беседништво, стваралаштво, 

такмичења, квизови о прочитаним књигама, развијање 

комуникације код ученика и слично) 

8. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке 

писмености ученика, развијањем истраживачког духа и критичког 

односа према различитим информацијама и изворима сазнања и 

осећаја за естетске вредности 

то
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

9. Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике и на 

реализацији школских пројеката (Толеранција, Школа без насиља, 

Дечија права и друго), прати рад свих секција и активности у 

школи, прославе јубилеја и важних датума, прави збирке 

едукативних материјала добијених у тим активностима, штампа 

збирке литерарних радова, прави изложбе паноа и других 

резултата рада 

РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  

1. Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о 

читалачким интересовањима и потребама ученика, ради развијања 

читалачких и других навика ученика и формирању личних и 

породичних библиотека 

то
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 

го
д

и
н

е 

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем 

читалачких навика ученика и обнове фонда даривањем књига 

библиотеци 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА  

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и 

директором школе у вези са набавком и коришћењем књижне и 

некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске 

библиотеке 

то
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 

го
д

и
н

е 

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о 

набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичко-

методичке и педагошке-психолошке литературе 
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3. Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплираних 

пројеката, изложби, креативних радионица, за организовање 

књижевних сусрета и других културних догађаја, као и еколошких 

пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих 

облика зависности 

4. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску 

библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни 

сарадници, сарадња са издавачким кућама  

5. Припремање и организовање културних активности школе 

(књижевне трибине, сусрети, разговори, акције прикупљања књига 

и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, 

обележавање значајнијих јубилеја везаних за школу и просвету: 

„Међународни дан писмености“ (8. септембар), „Месец књиге и 

писане речи“ ( октобар) ,  „Међународни дан матерњег језика“( 21. 

фебруар), „Светски дан књиге и ауторских права“ (23. април), ,,Дан 

сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и 

првог српског министра просвете“ (10. април), као и  јубилеја 

школских библиотека и школских библиотекара и друго 

РАД СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

1. Рад у школским тимовима на изради Годишњег и Развојног плана 

школе и Школског програма, на реализацији наставе засноване на 

истраживању - пројектне наставе 

то
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 

го
д

и
н

е 

2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора 

3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања, школе и 

прикупљања средстава за обнову књижног фонда 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

1. Сарадња са другим школама, школском, народном и другим 

библиотекама на територији локалне самоуправе, управног округа 

и Републике Србије по питању размене и међубиблиотечке 

позајмице 

то
к
о
м

 ш
к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада 

библиотеке и школе 

3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим 

установама, (новинско-издавачким предузећима, радио и 

телевизијским центрима, филмским и позоришним кућама, 

домовима културе и културно-просветним заједницима и 

организацијама које се баве радом и слободним временом 

омладине и другим образовним установама) 
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4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других 

стручних друштава у локалној самоуправи и Републици Србији 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
 

1. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 

библиотеци 

током 

школске 

године 

2. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског 

библиотекара – анализе и вредновање рада школске библиотеке у 

току школске године 

3. Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и 

другим скуповима на којима узимају учешће и школски 

библиотекари 

 

 

      
Оперативни план рада библиотекара 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

              САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

1. Израда годишњег програма рада 

2. Одабирање и припремање 

литературе и друге грађе за разне 

образовно-васпитне активности 

3. Планирање набавке нових књига 

4. Међународни дан писмености (8. 

септембра) 

5. Евидентирање нових књига 

6. Издавање књига 

7. Сарадња са Библиотеком „Вук 

Караџић“ у Алексинцу  

• библиотекари 

• педагог 

• директор 

• стручно веће 

страних језика 

ОКТОБАР 

1. Сарадња са наставницима на 

промовисању читања (Књига мог 

детињства), обележавање ,,Месеца 

књиге и писане речи“ 

2. Организовање наставних часова у 

библиотеци 

3. Библиотечки одбор 

4. Посета Сајму књига 

5. Издавање књига, вођење евиденције 

• библиотекари 

• наставници 

 

НОВЕМБАР 

1. Коришћење ресурса библиотеке у 

процесу наставе и стручног 

усавршавања наставника 

• библиотекари 

• наставници 
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2. Пригодне свечаности – изложба 

поводом помена проте Стевана 

Димитријевића 

3. Пружање помоћи ученицима у 

припреми и обради задате теме 

4. Издавање књига, вођење евиденције 

• педагог 

  

ДЕЦЕМБАР 

1. Навикавање ученика да пажљиво 

користе и чувају библиотечку грађу 

2. Сарадња са наставницима на 

промовисању читања (радионице о 

здрављу, правима или неки јубилеј) 

3. Издавање књига, вођење евиденције 

4. Старање о акцијама прикупљања 

поклона у виду прочитаних књига 

библиотеци, као и о хуманитарним 

и другим акцијама у школи 

  

• библиотекари 

• наставници 

• одељењске 

старешине 

  

ЈАНУАР 

1. Учешће у културним активностима 

школе, хуманитарна акција у духу 

светосавља 

2. Учешће у припреми прилога за сајт 

школе 

3. Издавање књига, вођење евиденције 

• библиотекари, 

одељењске 

старешине, 

тимови 

ФЕБРУАР 

1. Припрема изложби и културних 

догађаја 

2. Сарадња са градском Библиотеком 

,,Вук Карацић“ и Библиотеком 

Биотехнолошке школе 

,,Шуматовац“ 

3. Дан матерњег језика (21. фебруар) 

4. Стручно усавршавање - праћење 

стручне литературе 

5. Припрема предлога набавке књига 

за различите сврхе 

6. Издавање књига, вођење евиденције 

• библиотекари 

  

МАРТ 

1. Помоћ наставницима око 

одржавања часова 

2. Обележавање Светског дана поезије 

21. марта - Вече поезије у 

библиотеци (Моја омиљена песма) 

3. Издавање књига, вођење евиденције 

• библиотекари 
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АПРИЛ 

1. Обележавање ,,Светског дана књиге 

и ауторских права“ и ,,Дана сећања 

на Доситеја Обрадовића“ 

2. Праћење читаности књига 

3. Издавање књига, вођење евиденције 

4. Сарадња са издавачким кућама, 

директором, органима, већима око 

набавке књига за награде и похвале 

ученика 

  

• библиотекари 

• наставници 

МАЈ 

1. Сарадња са наставницима на 

промовисању читања (толеранција, 

јубилеј) 

2. Вођење документације о раду 

шкoлске библиотеке 

3. Издавање књига, вођење евиденције 

• библиотекари 

  

ЈУН 

1. Израда годишњег извештаја о раду 

библиотеке и библиотекара 

2. Текући послови 

3. Враћање књига у библиотеку 

• библиотекари 

АВГУСТ 

1. Анализа рада школске библиотеке у 

току школске године 

2. Текући послови- припрема за нову 

школску годину 

• библиотекари 

• директор 

• наставници 
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10. ПЛАНОВИ РАДА 

СТРУЧНИХ ВЕЋА 
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Наставничко веће 

 
Наставничко веће чине наставници, стручни сарадници и координатори 

практичне наставе. Начин рада Наставничког већа ближе је уређен статутом. За свој рад 

Наставничко веће одговара директору школе.  

Директор руководи седницама без права одлучивања, одређује време и место 

одржавања седница, припрема седницу, сазива, утврђује испуњеност услова за 

одржавање седнице, доноси одлуку о прекиду и одлагању седнице у складу са законом, 

предлаже усвајање дневног реда, предлаже доношење одлука, заузимање ставова, 

давање мишљења, утврђује да је одлука донета и друго. Даје и одузима реч, предузима 

мере о неометаном току одвијања седнице, мере у случају нарушавања рада на седници, 

прати извршавање одлука Наставничког већа, закључује седницу. Седница 

Наставничког већа може да се одржи ако је присутно више од половине наставника, 

стручних сарадника и координатора практичне наставе. Ближе су дефинисани у статуту 

школе начини сазивања седнице, дискусија, одлучивање по тачки дневног реда, начини 

доношења одлуке јавним гласањем, случајеви када је потребно давање мишљења на 

гласачком листићу, тајним гласањем,  као у случајевима давања мишљења о 

кандидатима за директора и предлагања чланова Школског одбора из реда запослених.  

Наставничко веће доноси две врсте одлука, одлуке по тачкама дневног реда и закључке. 

Одлука по тачки дневног реда треба да садржи јасан и потпун одговорна питање по тачки 

дневног реда, лице одговорно за извршење одлуке, начин, рок и праћење извршења 

одлуке. Закључак има исте елементе. Одлуке се доносе на предлог директора. Члан 

Наставничког већа може гласати за, против доношења одлуке, или остати уздржан. На 

седници се води записник, а предвиђено је да се он усваја на следећој седници, одлука о 

усвајању записника може да садржи измене и допуне.     

Надлежности Наставничког већа 
Наставничко веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 

органа, обавља бројне послове. Стара се о остваривању програма образовања и 

васпитања, анализира извршавање задатака образовно-васпитног рада, планира и 

организује облике ваннаставних активности, предлаже поделу разреда на одељења и 

број ученика у одељењу, даје мишљење директору за одређивање одељењских 

старешина, припрема календар такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово 

припремање. Врши надзор над радом других стручних органа, разматра извештаје 

директора, одељењских старешина и других стручних органа. Наставничко веће даје 

мишљења и предлоге о питањима из надлежности стручних органа. Доноси одлуку о 

похваљивању и награђивању ученика, изриче васпитно-дисциплинске мере ,,укор 

Наставничког већа“ и ,,искључење ученика из школе“. Доноси одлуку о ослобађању 

ученика од наставе физичког васпитања. Именује чланове Стручног актива за развој 

школског програма. Предлаже чланове Школског одбора из реда запослених, предлаже 

чланове Стручног актива за развојно планирање из редова наставника и стручних 

сарадника. Даје мишљење за избор директора. 
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10.1.  План рада Наставничког већа 
СЕПТЕМБАР 

Редни 

број 
Активност Носилац посла 

1. 

разматрање Годишњег плана рада, Акционог плана и 

Акционог плана инклузивног образовања и осталих 

извештаја 

➢ директор и  

➢ сарадници 

2. 

усвајање предлога плана рада директора, стручних 

актива, стручних сарадника, ваннаставних активности и 

секција 

3. носиоци плана уписа 

4. усвајање извештаја о раду школе у протеклој години 

5. усвајање захтева ванредних ученика 

6. давање мишљења о кандидатима за избор директора 

 

ОКТОБАР 

Редни 

број 
Активност Носилац посла 

1. 
сагледавање могућности за организовање допунске и 

блок наставе и ваннаставних активности 

➢ одељењска већа 

➢ oдељењске 

старешине 

➢ директор  

➢ секретар 

➢ благајник 

2. 
успех ученика 1. разреда из основне школе, мини 

истраживање 

3. ослобађање ученика од наставе физичког васпитања 

4. 
разматра извештаје других стручних органа - уџбеници, 

набавка, такмичења, мере, успех, тимови 

 

НОВЕМБАР 

Редни 

број 
Активност Носилац посла 

1. 
анализа похађања наставе (изостајање као фактор 

успеха ученика) ➢ одељењска већа 

➢ oдељењске 

старешине 

➢ директор  

 

2. извештај о успеху ученика на крају првог тромесечја 

3. изрицање васпитно-дисциплинских мера ученика 

4. оцењивање - фактори оцењивања 

5. 

праћење реализације Годишњег плана рада 

(реализација наставних планова по предмету, секција, 

слободних активности) 
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ДЕЦЕМБАР 

Редни 

број 
Активност Носилац посла 

1. предлог плана уписа за наредну школску годину 

➢ директор 

➢ задужени 

наставници 

➢ одељењске 

старешине 

➢ стручни 

сарадници 

2. организација  

3. 
анализа рада секција и комисије за културну и јавну 

делатност школе 

4. испитивање узрока неуспеха појединих одељења  

5. 
анализа успеха, изостајања и владања на крају првог 

полугођа 

6. 
проглашење најбољих ученика одељења и разреда, 

похваљивање 

7. изрицање васпитно-дисциплинских мера 

8. 
организовање састанака са родитељима и упознавање са 

успехом на крају првог полугођа 

 

ЈАНУАР 

Редни 

број 
Активност Носилац посла 

1. прослава школске славе Свети Сава 

➢ директор 

➢ ученици 

➢ учесници 

програма 

➢ Наставничко веће 

➢ стручни сарадници 

2. 

анализа рада секција и комисије за културну и јавну 

делатност школе, разматрање извештаја тимова, актива, 

стручних органа 

3. организовање испита свих врста 

 

ФЕБРУАР 

Редни 

број 
Активност Носилац посла 

1. 
учешће наставника на семинарима - дани просветних 

радника 
➢ директор 

➢ наставници  

➢ стручни сарадници 

➢ координатор 

практичне наставе 

2. 
анализа остварених резултата у образовно-васпитном 

раду, ваннаставне активности секције 

3. 

организовање предавања – актуелне теме из културних, 

друштвених, ваннаставних, тимских, пројектних и 

других активности 

4. 
утврђивање распореда за полагање завршног и 

матурског испита 
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МАРТ 

Редни 

број 
Активност Носилац посла 

1. организовање испита за ванредне ученике ➢ организатор 

наставе 

➢ предметни 

наставници 

➢ стручни 

сарадници 

2. разматрање реализација блок наставе 

3. 
разматра припреме, учешћа и резултате такмичења, 

смотри, конкурса 

 

АПРИЛ 

Редни 

број 
Активност Носилац посла 

1. 
анализа успеха и изостајања на трећем 

класификационом периоду 
➢ директор 

➢ стручни 

сарадници 

➢ одељењске 

старешине 

➢ организатор 

практичне наставе 

2. похваљивање ученика и изрицање мера 

3. састанци са родитељима, саопштавање успеха 

4. 

припреме за Републичка такмичења, разматрање 

тимских, ваннаставних, пројектних, као и активности из 

културне и јавне делатности, маркетинга 

5. реализација блок наставе 

 

МАЈ 

Редни 

број 
Активност Носилац посла 

1. усвајање распореда значајних послова у мају и јуну 
➢ директор 

➢ стручни 

сарадници 

➢ одељењске 

старешине 

➢ организатор 

практичне наставе 

2. припреме за упис ученика (пријаве, молбе и остало) 

3. 
формирање испитног одбора за завршни матурски 

испит 

4. 
анализа успеха и изостајања на трећем 

класификационом периоду 

5. похваљивање ученика и изрицање мера 

6. састанци са родитељима, саопштавање успеха 

 

ЈУН 

Редни 

број 
Активност Носилац посла 

1. седница одељењских већа - свођење оцена 
➢ директор, 

сарадници 

➢ организатор 

практичне наставе 

2. успех и дисциплина ученика на крају наставне године 

3. испити свих врста 

4. упис ученика 

5. подела награда и похвала, документације 

6. формирање комисије за упис ученика у први разред 
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АВГУСТ 

Редни 

број 
Активност Носилац посла 

1. распоред поправних испита 

➢ директор 

➢ стручни сарадници 

2. 
формирање комисија за поправне, ванредне, завршне, 

матурске испите 

3. израда Годишњег плана рада 

4. подела предмета и осталих задужења на наставнике 

 

Записничар Наставничког већа: 

• Драгана Ранђеловић 

 

Сталне комисије Наставничког већа 

 

Ученички парламент и школска Заједница ученика 

1. Јован Ђорђевић, наставник 

2. Катарина Петровић Милетић, наставник 

3. Данијела Вељковић, наставник 

 

 

 

Израда Годишњег плана рада школе 

1. Драган Петковић, директор  

2. Весна Цветковић, секретар 

3. Иван Ногић, наставник 

4. Александра Стојаковић, наставник и библиотекар 

5. Драгана Ранђеловић, наставник 

 

Ученичка питања – редовни ученици 

1. Драган Петковић, директор 

2. Весна Цветковић, секретар 

3. Марија Ђорђевић, психолог 

4. Лидија Бујић, педагог 
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Распоред часова 

1. Драган Петковић, директор 

2. Иван Ногић, наставник 

 

 

Екскурзије 

1. Санела Тодоровић, наставник 

2. Соња Ристић, наставник 

3. Валентина Симић, наставник 

4. Далибор Петковић, наставник 

5. Ана Младеновић Петровић, наставник 

 

 

 

Комисија за признавање испита 

1. Нада Николић, наставник 

2. Бујић Лидија, педагог 

3. Иван Стајић, наставник 

4. Звездана Вељковић, наставник 

5. Милан Марковић, наставник 

 

Комисије за упис ученика у први разред 

1. Слађана Јонић, наставник 

2. Нада Николић, наставник 

3. Дејан Марковић, администаративни радник 

4. Одељењске старешине првог разреда 

 

 

 

Комисија за организацију хуманитарних акција 

1. Драган Петковић, директор 

2. Јован Ђорђевић, наставник 

3. Катарина Петровић Милетић, наставник 

4. Данијела Вељковић,  наставник 

5. Ученички парламент, представници 
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Одељењско веће 

 

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и 

одељењски старешина и када не изводи наставу у том одељењу. 

Надлежности рада Одељењског већа 

Одељењско веће и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља 

многе послове. Анализира резултате рада наставника, анализира успех и владање 

ученика на крају тромесечја, полугођа и школске године.  

Утврђује распоред часова, као и распоред писмених задатака. Усклађује рад 

наставника у одељењу, као и рад ученика у одељењу. На предлог предметног 

наставника, утврђује оцене из наставних предмета, а на предлог одељењског старешине 

оцену из владања. Предлаже додељивање похвале ученик генерације и награђивање 

ученика. Изриче ученицима васпитну меру укор Одељењског већа. 

На предлог предметног наставника бира ученике који ће учествовати на 

такмичењима, ученике за које треба организовати допунску и додатну наставу. 

Предлаже план стручног усавршавања наставника, програм екскурзија и календар 

такмичења. 

 

10.2.  План рада Одељењских већа 
 

СЕПТЕМБАР 

Редни број Активност Носилац посла 

1. израда годишњег програма рада већа 

одељењски 

старешина,  

предметни наставник, 

руководиоци већа 

2. план одржавања родитељских састанака 

3. 
одабир и усвајање уџбеника за текућу школску 

годину 

4. 
предлог и усвајање плана стручног усавршавања, 

распоред писмених задатака 

5. 
предлог стручних екскурзија за текућу школску 

годину 

 

ОКТОБАР 

Редни број Активност Носилац посла 

1. усвајање распореда писаних задатака 
руководиоци већа, 

психолог,  

одељењски 

старешина,  

предметни наставник 

2. социјално-економски услови породица ученика 

3. изостајање са наставе 

4. изрицање васпитно-дисциплинских мера 

5. 
доношење одлуке о организовању допунске 

наставе 
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НОВЕМБАР 

Редни број Активност Носилац посла 

1. анализа коришћења књига и приручне литературе одељењски 

старешина, 

наставници 

руководиоци већа 

2. 
утврђивање успеха ученика на крају првог 

тромесечја 

3. изостајање са наставе 

 

ДЕЦЕМБАР 

Редни број Активност Носилац посла 

1. изостајање ученика са наставе 

одељењски 

старешина, 

руководиоци већа, 

остали наставници 

2. утврђивање оцене из владања 

3. изрицање васпитно-дисциплинских мера 

4. 
утврђивање успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 

5. 
доношење одлуке о организовању допунске или 

додатне наставе 

 

 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

Редни број Активност Носилац посла 

1. анализа успеха ученика у настави 
одељењски 

старешина, 

руководиоци већа, 

остали наставници 

2. изостајање ученика са наставе 

3. мере за побољшање успеха 

4. 
анализа учешћа у ваннаставним и другим 

активностима, предлози ученика за такмичења 

 

 

МАРТ/АПРИЛ 

Редни број Активност Носилац посла 

1. изостајање са наставе 

одељењски 

старешина,  

директор,  

предметни наставник 

2. 
припрема организације завршног и матурског 

испита 

3. припреме за републичка такмичења 

4. 
анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

трећег тромесечја 

5. изрицање васпитно-дисциплинских мера, похвале  

 

 

МАЈ /ЈУН 

Редни број Активност Носилац посла 

1. шта ученици цене, а шта не код својих професора 

психолог, одељењски 

старешина, 

руководиоци већа 

2. похађање наставе 

3. 
изрицање васпитно-дисциплинских мера, похвала, 

предлог награда 

4. 
анализа успеха и владања на крају другог 

полугодишта за завршне разреде, а затим и остале 

5. саопштавање успеха родитељима, документација 

6. разредни, поправни, завршни, матурски испити 
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АВГУСТ 

Редни број Активност Носилац посла 

1. припремна настава 

психолог, 

одељењски 

старешина, 

руководиоци већа 

2. разредни, поправни, завршни и матурски испити 

3. 
анализа успеха и владања на крају године за 

завршне разреде, а затим и остале 

4. саопштавање успеха родитељима, документација 

5. упис у следећи разред, припреме за почетак 

 

Записничар Одељењског већа: 

Ана Пејић 

  

Руководиоци разредних већа: 

• Први разред: Милан Симић 

• Други разред: Бојан Лакић 

• Трећи разред: Милан Томић 

• Четврти разред: Ана Младеновић Петровић 
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Стручна већа за области предмета 

 

Стручна већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе 

сродних предмета. 

У школи постоји 10 стручних већа за области предмета: 

 

• Стручно веће наставника Српског језика и књижевности, 

• Стручно веће наставника Енглеског језика, 

• Стручно веће наставника Физичког васпитања, Ликовне културе, Музичког 

васпитања, Грађанског васпитања и Верске наставе, 

• Стручно веће наставника Математике, Рачунарства и информатике; 

• Стручно веће наставника Физике, Хемије и Биологије, 

• Стручно веће наставника Историје, Географије, Социологије, Социологије са 

правима грађана, Устава, Филозофије и Психологије, 

• Стручно веће наставника електро групе предмета, 

• Стручно веће машинске групе предмета, 

• Стручно веће економске групе предмета, 

• Стручно веће саобраћајне групе предмета. 

Стручно веће за области предмета, у оквиру и поред послова из опште 

надлежности стручних органа, обавља посебно и друге послове. Припрема предлог 

директору за поделу предмета на наставнике за наредну годину, као и основе Годишњег 

плана рада школе. Утврђује распоред остваривања наставних тема и наставних јединица 

и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја предмета. Утврђује облике, 

методе и средства коришћења одговарајуће школске опреме и наставних средстава. 

Предлаже примену нових метода и начина извођења наставе, прати остваривање 

програма, анализира уџбеничку и приручну литературу, предлаже чланове испитних 

комисија. 

Седнице стручног већа за области предмета сазива и њима руководи председник, 

кога између себе, јавним гласањем, већином гласова, бирају чланови тог органа. За свој 

рад стручно веће за области предмета одговара Наставничком већу. 

10.3.  Програм и план рада стручних већа 
Садржај програма: 

• Израда Годишњег плана рада; 

• Усаглашавање планова рада; 

• Договор о заједничком приступу при изради плана рада допунске и додатне 

наставе; 
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• Договор о времену одржавања састанака стручних већа, усаглашавање тема за 

писмене задатке, организација додатне и допунске наставе; 

• Договор о предлогу набавке књига према потребама струке;  

• Договор о утврђивању критеријума за вредновање знања; 

• Осмишљавање структуре часа; 

• Минимум захтева за писање припреме за час; 

• Усклађивање распореда одржавања писмених задатака; 

• Израда периодичних анализа о реализацији програма; 

• Предлог садржаја рада са надареним ученицима; 

• Утврђивање критеријума за предлагање ученика за похађање допунске наставе; 

Договор о секцијама које могу успешно да раде на основу информација о 

интересовањима. 

План рада стручних већа  за школску  2022/2023. годину 

 

 

Месец 

 

Активности / теме 

Носиоци 

активности 

 

Извори доказа 

С
еп

т
ем

б
а

р
 

Организовање рада наставника 

по предметима и образовним 

профилима 

Руководство школе 

Чланови стручног 

већа 

Психолог школе 

Записник са састанка 

већа наставника  

Израда глобалних, оперативних 

и индивидуалних планова рада 

Директор 

Психолог и педагог 

школе 

Чланови већа 

Записник са састанка 

већа наставника  

 

Избор уџбеника, приручника и 

друге литературе 

О
к

т
о
б
а
р

/н
о
в

ем
б
а
р

 

Усаглашавање критеријума 

оцењивања ученика 

Чланови већа 

наставника 

Психолог школе 

Записник са састанка 

већа наставника  

Усаглашавање критеријума за 

ванредне ученике (испитна 

питања, задаци и оцењивање) 

Планирање и организација 

додатне и допунске наставе 

Чланови већа 

наставника 

Стручна служба 

Записник са састанка 

већа наставника  

Анализа додатне и допунске 

наставе 
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Д
ец

ем
б

а
р

 
Формирање тимова после 

доношења Закона о основама 

система образовања и 

васпитања 

Руководство школе 

Чланови већа 

наставника 

Психолог школе 

Записник са састанка 

већа   

Извештај са педагошког 

колегијума 

Размењивање искустава о 

примени савремених метода и 

облика рада у настави 

Излагање са стручних 

усавршавања 

Ј
а

н
у

а
р

/ф
еб

р
у
а

р
 

Анализа успеха и изостајање са 

наставе ученика на крају другог 

класификационог периода 

 

Чланови стручног 

већа 

Психолог школе 

Записник са састанка 

већа 

 

Предузимање мера за пружање 

помоћи ученицима који 

заостају у раду и стимулисање 

ученика који брже напредују 

Излагање са стручних семинара 

и усавршавање 

Припрема ученика за школска 

такмичења и реализација истих 

А
п

р
и

л
 

Извештавање са реализованих 

школских такмичења 

Руководство школе 

Чланови стручног 

већа 

Психолог школе 

Записник са седнице 

већа 

Извештај психолога 

школе 

 

Професионална оријентација и 

развој 

Каријерно вођење и саветовање 

М
а

ј/
 

ју
н

 

Анализа успеха на крају другог 

полугодишта за ученике 

завршних разреда 

Руководство школе 

Чланови стручног 

већа 

Психолог школе 

Извештај са састанка 

већа наставника  

 Реализација припремне наставе 

за полагање разредних и 

поправних испита за ученике 

завршних разреда 

 Анализа успеха ученика на 

разредним, поправним  и 

матурским испитима  

 Анализа успеха и изостајање са 

наставе ученика I, II, III 

разредана крају другог 

полугодишта  

 

 

 Предлог поделе предмета на 

наставнике 

 

 

 

Избор председника стручног 

већа за наредну школску годину  

 

А
в

г
у
ст

 

  

Реализација припремне наставе 

за полагање разредних и 

поправних испита 

Руководство школе 

Чланови стручног 

већа 

Психолог школе 

Записници у књизи 

допунски и додатне 

наставе 

Записници са састанака 

већа наставника  
Организовање разредних, 

поправних и матурских испита 
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Анализа успеха ученика на 

разредним, поправним и 

матурском испиту 

Извештај председника 

већа 

Анализа рада стручног већа у 

школској 2022/2023. години 

 

 

Председници стручних већа за области предмета: 

 

У току школске 2022/2023. године председници стручних већа су: 

1. Стручно веће наставника Српског језика и књижевности – Ана Пејић 

2. Стручно веће наставника Енглеског  језика – Данијела Вељковић 

3. Стручно веће наставника Физичког васпитања, Ликовне културе, 

Музичког васпитања, Грађанског васпитања и Верске наставе – Иван 

Цветановић 

4. Стручно веће наставника Математике и Рачунарства и информатике – 

Бојан Лакић 

5. Стручно веће наставника Физике, Хемије и Биологије – Маријана 

Милошевић 

6. Стручно веће наставника Историје, Географије, Социологије, 

Социологије са правима грађана, Устава и права грађана, Права, 

Филозофије и Психологије – Маја Нешић 

7. Стручно веће наставника електро групе предмета – Санела Тодоровић 

8. Стручно веће наставника економске групе предмета – Валентина Симић 

9. Стручно веће наставника машинске групе предмета – Соња Ристић 

10. Стручно веће наставника саобраћајне групе предмета – Далибор 

Петковић 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

278 
 

 

 

 

 

11. ПЛАНОВИ РАДА 

СТРУЧНИХ АКТИВА 
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  11.1. Стручни актив за развојно планирање 
 

Установа има развојни план. 

Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе који садржи 

приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, 

критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја 

за развој установе. 

Развојни план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и 

извештаја о спољашњем вредновању, најкасније 30 дана пре истека важећег развојног 

плана установе. 

Развојни план доноси орган управљања, на предлог Стручног актива за развојно 

планирање, за период од три до пет година. 

У поступку вредновања квалитета рада установе вреднује се и остваривање 

развојног плана установе. 

Школа доноси развојни план у складу са Законом о основама система образовања 

и васпитања и Законом о средњем образовању. 

На основу извештаја о самовредновању у целини, извештаја о остварености 

стандарда образовних постигнућа и других индикатора квалитета рада, школа доноси 

развојни план. 

Развојни план школе садржи: 

1) приоритете у остваривању образовно-васпитног рада; 

2) план и носиоце активности; 

3) критеријуме и мерила за самовредновање планираних активности; 

4) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата 

ученика на испитима којима се завршава средње образовање; 

4а) мере унапређивања сарадње са послодавцима у сектору коме припадају 

образовни профили средње стручне школе; 

5) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна 

додатна подршка; 

6) план рада са ученицима са изузетним, односно посебним способностима и 

талентованим ученицима; 
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7) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, као и јачања 

сарадње међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима, родитељима и 

запосленима; 

8) мере превенције осипања броја ученика; 

9) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које 

превазилазе садржај појединих наставних предмета; 

10) план припреме за испите којима се завршава средње образовање; 

11) план стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и 

секретара; 

12) план напредовања и стицања звања наставника, стручних сарадника и 

васпитача; 

13) план укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад 

школе; 

14) план сарадње са другим школама, привредним друштвима и другим органима 

и организацијама од значаја за рад школе; 

15) друга питања од значаја за развој школе. 

Статутом је дефинисано да Стручни актив за развојно планирање чине 

представници наставника, стручних сарадника, општине Алексинац, Ученичког 

парламента и Савета родитеља. Једанаест је представника из редова наставника и 

стручних сарадника, које предлаже Наставничко већа, по једног представника предлаже 

Ученички парламент, Савет родитеља и Скупштина општине Алексинац. 

Чланове Стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор. 

 

Назив 

актива 

Чланови актива 

 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање 

Марија Игњатовић - председник актива, Александра Стојаковић, Марија 

Ђорђевић, Лидија Бујић, Горан Жалац, Иван Стајић, Братислав Тодоровић, 

Валентина Симић, Срђан Рајковић, Драгана Ђурђевић, Драган Миљковић, 

Снежана Нешић, члан локалне самоуправе, Ивана Николић, члан Савета 

родитеља, Анђела Ђорђевић, представник Ученичког парламента 
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План Стручног актива за развојно планирање 
 

Циљ: Унапредити образовно-васпитни рад у приоритетним подручјима. 

1. Задатак Активност 
Носиоици 

активности 
Динамика 

 

 

1.1. Унапредити 

приоритетно 

подручје 

предвиђено 

Развојним и 

Акционим планом 

1.1. Планира конкретне  

активности-радионице, 

предавања, акције, 

сарадње и именовати 

носиоце задужења  

Стручни активи Тромесечно 

1.2. Израдити планове за 

реализацију активности, 

динамику и носиоце 

задужења о извештавању 

Стручни активи Током године 

1.3. Изадити план 

праћења реализације и 

извештавања 

Стручни активи Током године 

1.4. Радити 

самоевалуацију 

и корекцију  

Стручни активи Током године 

Критеријум успеха 
У односу на циљ и приоритетно подручје, пратити факторе који су 

се планирали унапредити 

Инструмент 

мерења 
Извештаји, записници са већа, актива, тимова 

Носиоци 

активности 
Стручна служба, наставници 

Индикатори 

промене 
Индикатори квалитета 
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ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

ПРЕМА РАЗВОЈНОМ ПЛАНУ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021/2024. ГОДИНЕ 

❖ Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 

детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама 

и интересовањима; 

❖ Стицање квалитетних знања, вештина и ставова које су свима неопходне за лично 

остварење и развој, инклузију и запослење и стицање и развијање основних 

компетенција у погледу комуникације на матерњем језику, комуникације на 

страним језицима, математичке писмености и основних компетенција у науци и 

технологији, дигиталне компетенције, компетенције учења како се учи, 

међуљудске и грађанске компетенције и културног изражавања; 

❖ Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 

❖ Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих 

технологија; 

❖ Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина 

у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради 

унапређивања личног живота и економског, социјалног и демократског развоја 

друштва; 

❖ Развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и 

образовање током целог живота и укључивање у међународне образовне и 

професионалне процесе; 

❖ Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и 

изражавања свог мишљења; 

❖ Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

❖ Оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу 

са захтевима занимања, потребама тржишта рада, развојем савремене науке, 

економије, технике и технологије; 

❖ Развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

❖ Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине, еколошке етике и заштите животиња; 

❖ Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне 

и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање 

другарства и пријатељства; 

❖ Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских 

права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, 

истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

❖ Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 

идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање 

и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа, 
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националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 

мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне 

баштине; 

❖ Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

❖ Повећање образовног нивоа становништва и развој Републике Србије као државе 

засноване на знању. 

Школски тим за развојно планирање је дефинисао развојне циљеве, анализом 

потреба наставника, ученика, родитеља и локалне заједнице, а у складу са претходно 

дефинисаним васпитно-образовним задацима школе. 

Полазећи од резултата самовредновања школе у протеклом периоду и 

анализом актуелних потреба, приоритетна област промене за наступајући стратешки 

период је ЕТОС. Школски тим за развојно планирање је при избору стратешких 

приоритета водио рачуна и о специфичности школе и будућег позива ученика. 

У креирању Развојног плана школе пошло се од концепта школског развојног 

планирања, као континуираног и стваралачког процеса који се заснива на сталном 

истраживању и препознавању аутентичних потреба школе и осмишљавању начина да 

се те потребе задовоље. Развојни план је конципиран као резултат испитаних и 

утврђених потреба и жеља свих актера развојног планирања, односно учесника 

живота и рада школе. Представља основу и оквир за доношење свих осталих планова 

и програма у школи за период од 2021. године до 2024. године. У изради Развојног 

плана школе за наведени период пошло се од: 

- захтева дефинисаним у Закону о средњем образовању и васпитању; 

- резултата остварених у оквиру претходног Развојног плана; 

- резултата самовредновања рада школе; 

- резултата истраживања образовно-васпитне праксе која се односи на употребу – 

  психоактивних супстанци; 

- остварених резултата у реализацији образовно-васпитног рада школе  

- уочених проблема у реализацији образовно-васпитног рада - исказаних потреба 

родитеља и  

   ученика - предлога чланова Стручних већа. 

 Развојни план школе израђен је ускладу са Законом о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник РС“ бр.55/2013,101/2017,27/2018 – др.закон и 6/2020) , 

на основу Извештаја о самовредновању у целини, Извештаја о остварености стандарда 

постигнућа и других индикатора квалитета рада Школе. 

  На основу сагледавања рада школе у целини, стручни Tим за самовредновање 

рада школе је извршио избор кључних области и подручја вредновања, за које је урадио 

процес самовредновања. За свако подручје вредновања чланови стручног Tима за 

самовредновање прикупљали су ваљане и поуздане доказе за које је обезбеђена заштита 

и чување. Приликом обраде података школски тим је примењивао оне статистичке 

методе за које поседује одговарајућа методолошка знања. У школској 2020/2021. години 
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циљ самовредновањa је био да утврђивање стања у школи и одређивање приоритетног 

подручја рада ради побољшања успеха и рада школе. 

На основу упитника о атмосфери у школи, анализе школске документације, 

важеће законске регулативе, анализе свих прикупљених података, кроз сагледавање свих 

процењених индикатора, може се закључити да су сви стандарди поцењени као добро 

остварени у раду школе. Процес самовредновања је извршен на основу анкета које су 

попуњавали наставници и ученици школе. Упитници су урађени по областима и 

добијени су следећи резултати са распоном успеха од 1 до 4: 

 

Стандарди за пету област квалитета ЕТОС су: 

 

5.1. Успостављени  су добри међуљудски односи    ниво квалитета: 3 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу  ниво квалитета: 3 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља  ниво квалитета: 3 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима  ниво квалитета: 3 

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности  ниво квалитета: 3 

 

 

Анализа резултата самовредновања идентификовала је кључне снаге школе као и 

слабости. 

 

 

Кључне снаге школе: 

 

 

• Резултати наставника и ученика се јавно промовишу и истичу, 

• У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са 

Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама, 

• Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким 

тимовима, 

• Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности 

у широј и ужој локалној и стручној заједници, 

• За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и санкције, 

• У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање 

конфликата. 

 

Слабости школе: 

 

• Наставници, ученици, родитељи организују заједничке активности у циљу јачања 

осећања припадности школи, 

• Родитељи активно учествују у раду школе, 

• У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених за 

постигнуте резултате, 
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• Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим 

активностима установе, 

Полазећи од резултата самовредновања школе у протеклом периоду и анализом 

актуелних потреба, приоритетна област промене за наступајући стратешки период је ЕТОС:  

5.2. Резултати ученика и наставника се одржавају и промовишу. 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоимa. 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ОД 2021. ДО 2024. ГОДИНЕ 

 

 

 

Школска  2021/2022. година 

 

Област 5  ЕТОС 

 

Стандарди  квалитета рада установе: 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 

 

5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише 

као лични успех и успех школе. 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако 

има прилику да постигне резултат/успех. 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим 

активностима установе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школска  2022/2023. година 

 

Област 5  ЕТОС 

 

Стандарди  квалитета рада установе: 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља 

 

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. 

5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и родитеље, 

које су директно усмерене на превенцију насиља. 
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5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са 

ученицима који су укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање, 

трпе или су сведоци). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школска  2023/2024. година 

 

Област 5  ЕТОС 

 

Стандарди  квалитета рада установе: 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима 

 

5.4.1.У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа. 

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе. 

      5.4.5. Наставници, ученици и родитељи, организују заједничке активности  

уциљу јачања осећања припадности школи. 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 

 

Циљ:  5.3. У школи функционише систем заштите од насиља 

Задатак Активност 
Носиоици 

активности 
Динамика 

 

5
.3

.1
. 
В

и
д

љ
и

в
о
 и

 ј
а
сн

о
 и

зр
а

зи
т
и

 н
е
г
а
т
и

в
а
н

 с
т
а

в
 п

р
ем

а
 н

а
с
и

љ
у
 у

 ш
к

о
л

и
 

Анализа васпитно дисциплинских 

мера изречених  ученицима у 

школској 2020/2021. год. 

Одељењске 

старешине, стручна 

служба 

Почетак 

пколске 

године 

Анализа активности Тима за 

заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања у школској 2020/2021. 

год. 

Тим за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Почетак 

пколске 

године 

Израда плана активности за 

изражавање негативног става према 

насиљу 

Одељењске 

старешине, стручна 

служба 

Почетак 

пколске 

године 

Обрада тема које се баве насиљем 

на часовима одељењске заједнице 
Одељењске старешине 

Током 

године 

Обрада тема које се баве насиљем 

на састанцима Ученичког 

парламента 

Чланови Ученичког 

парламента 

Током 

године 

Наставници својим квалитетним 

радом (васпитно-образовним, 

стручним и другим радом) и 

применом различитих метода, 

облика рада и активности обезбеђују 

подстицајну и безбедну средину 

Наставници 
Током 

године 

Ликовна обрада тема које се баве 

насиљем и истицање радова у холу 

школе 

Чланови ликовне 

секције и наставник 

Лидија Бујић 

Током 

године 

 

Праћење, евалуација, писање 

извештаја. 

Психолог и педагог 

школе 

Крај 

школске 

године 

Критеријум 

успеха 
Развој нивоа свести и негативног става према насиљу  

Инструмент 

мерења 
Извештаји, записници са већа, актива, тимова 

Носиоци 

активности 
Педагошко-психолошка служба 

Исходи 
Ученици  имају развијенију свест о последицама насилних активности 

и учвршћују  негативан став према насиљу. 



  

288 
 

Циљ:  5.3. У школи функционише систем заштите од насиља 

Задатак Активност 
Носиоици 

активности 
Динамика 

5
.3

.3
. 
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т
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о
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а
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ц

и
ју

 н
а
си

љ
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Анализа учесталости 

инцидентних ситуација и броја 

пријава насиља; 

Анализа заступљености 

различитих врста насиља; 

Одељењске 

старешине, стручна 

служба 

Почетак 

школске 

године 

Процена реализованих обука за 

наставнике и потреба даљег 

усавршавања 

Одељењске 

старешине, стручна 

служба 

Почетак 

школске 

године 

Процена степена и квалитета 

укључености родитеља у живот 

и рад школе 

Одељењске 

старешине, стручна 

служба 

Почетак 

школске 

године 

Израда планова активности за 

наставнике, ученике и родитеље 

усмерене на превенцију насиља 

Одељењске 

старешине 

Почетак 

школске 

године 

Активности у оквиру 

реализације пројеката који шире 

идеју ненасиља, толеранције и 

поштовања различитости 

Одељењске 

старешине, стручна 

служба, директор 

Током 

године 

 

 

Организација трибина, акција, 

дебата и сл. на тему превенције 

насиља и промоцију здравих 

стилова живота, као и 

обелележавање значајних 

датума (Дан толеранције, Дан 

људских права…) 

Стручни активи, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, стручна 

служба, директор 

Током 

године 

   

Праћење, евалуација, писање 

извештаја 

Психолог и педагог 

школе 

Крај 

школске 

године 

Критеријум 

успеха 
Смањен број  ученика који манифестују насиље 

Инструмент 

мерења 
Извештаји, записници са већа, актива, тимова 

Носиоци 

активности 
Педагошко-психолошка служба, 

Исходи 

Наставници, ученици и родитељи  развијају осећај заједништва; 

Виши ниво свести и осетљивости ученика, родитеља и свих 

запослених за препознавање свих облика насиља, злостављања и 

занемаривања; 

Присутнија  атмосфера сарадње и толеранције. 
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Циљ:  5.3. У школи функционише систем заштите од насиља 

 

Задатак Активност 
Носиоици 

активности 
Динамика 
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Израда планова активности за 

наставнике, ученике и родитеље 

усмерене на појачан васпитни рад са 

ученицима укљученим у насиље 

(испољавају, трпе или су сведоци 

насиља) 

Одељењске 

старешине, Тим 

за заштиту 

ученика,  

директор школе 

Почетак 

школске 

године 

Дефинисање одељењских правила за за 

спречавање од насиља (укључујући и 

епоследице њиховог кршења). 

Одељењске 

старешине, Тим 

за заштиту 

ученика,  

директор школе 

Почетак 

школске 

године 

Укључивање родитеља у васпитни  

процес 

Одељењске 

старешине, 

стручна служба 

Током 

године 

Подстицање и развијање климе 

прихватања, толеранције и међусобног 

уважавања 

 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Током 

године 

Раздвојити ученике који се понашају  ју 

проблематично, да не подстичу један 

другог на негативан начин 

Одељењске 

старешине,  

Током 

године 

Сарадња са службама ван школе које 

посредно и или непосредно могу помоћи 

у превазилажењапроблема насиља у 

школи 

 

 

Стручна служба, 

директор школе 

Током 

године 

   

Праћење, евалуација, писање извештаја 
Психолог и 

педагог школе 

Крај 

школске 

године 

Критеријум 

успеха 
Смањен број  ученика који манифестују насилничко понашање. 

Инструмент 

мерења 
Извештаји, записници са већа, актива, тимова 

Носиоци 

активности 
Педагошко-психолошка служба 

Исходи 

Ученици  који су укључени у насиље (који испољавају насилничко 

понашање, трпе га или су сведоци) су укључени у већи број различитих 

активности  појачан васпитни рад у школи.  

Смањено насилничко понашање у школи. 



  

290 
 

 

ПЛАН  ПРАЋЕЊА  РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

ОБЛАСТ 

ПРАЋЕЊА 

ОСОБА 

ОДГОВОРНА ЗА 

ПРАЋЕЊЕ 

НАЧИН И 

ВРЕМЕ 

ПРАЋЕЊА 

КОГА 

ИНФОРМИШЕМО 

 

 

ВРЕМЕНСКИ ПЛАН 

 

Марија Ђорђевић, 

Марија Игњатовић  

Тромесечни 

извештај 

Директора школе, 

Наставничко веће, 

Школски одбор, 

Савет родитеља 

 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

 
Марија Игњатовић 

 

Тромесечни 

извештај 

Директора школе, 

Наставничко веће, 

Школски одбор 

 

УЧЕШЋЕ ЛОКАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

Новица Драгићевић 

 

 

Тромесечни 

извештај 

Директора школе, 

Наставничко веће, 

Школски одбор, 

Савет родитеља 

 

ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН 

директор - Драган 

Петковић, 

Снежана Илић 

 

Тромесечни 

извештај 

 

Школски одбор, 

Савет родитеља 

 

 

ДИНАМИКА  АКТИВНОСТИ  У  ПРИПРЕМИ  И  РЕАЛИЗАЦИЈИ                       

АКЦИОНОГ  ПЛАНА  ШКОЛЕ 

 

 

 

АКТИВНОСТ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

Формирање Тима за израду  

Акционог плана 
Април, 2022. 

дир. Драган Петковић, 

Марија Ђорђевић, Марија 

Игњатовић 

Израда нацрта Акционог плана Мај, Јун, 2022. Марија Ђорђевић, Марија 

Игњатовић 

Израда предлога Акционог 

плана 
Јул, Август, 2022. Марија Ђорђевић, Марија 

Игњатовић 

Усаглашавање коначне верзије 

Акционог плана 
Август, 2022. 

дир. Драган Петковић, 

Марија Ђорђевић, Марија 

Игњатовић 

Информисање Наставничког 

већа о коначној верзији 

Акционог плана 

12. 09. 2022. Марија Игњатовић 

Усвајање Акционог плана 15.09.2022. Школски одбор 
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11.2. Стручни актив за развој Школског 

програма 

 

Средње образовање и васпитање и сви облици стручног образовања остварују се 

на основу школског програма. Школски програм доноси Школски одбор, по правилу на 

период од четири године. 

Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и 

васпитава ученике ради стицања знања, вештина и ставова неопходних за даље 

образовање и запошљавање, успоставља организациону структуру засновану на 

тимском раду и одговорности сваког запосленог за остваривање утврђених циљева, као 

и повезивање са послодавцима и удружењима послодаваца и преузимање свог дела 

одговорности за развој друштвене средине. 

Школски програм обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на 

остваривање принципа, циљева и стандарда образовних постигнућа, и задовољење 

општих и специфичних образовних интереса и потреба ученика, родитеља, односно 

другог законског заступника и локалне самоуправе, а у складу са оптималним 

могућностима школе. 

Школски програм се доноси на основу плана и програма наставе и учења, 

односно програма одређених облика стручног образовања, а узимајући у обзир развојни 

план школе, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом 

о средњем образовању. Поједини делови Школског програма иновирају се и надограђују 

у току његовог остваривања. 

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно другог 

законског заступника у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса 

и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 

Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни 

сарадник планира, програмира и реализује свој рад. 

Школски програм садржи: 

1) циљеве школског програма; 

2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа 

остварује и језик на коме се остварује програм; 

3) обавезне предмете, изборне програме и модуле по образовним профилима и 

разредима; 

4) начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда 

образовних постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних планова и програма 

наставе и учења, програма других облика стручног образовања и врсте активности у 

образовно-васпитном раду; 
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5) програм допунске, додатне и припремне наставе; 

6) програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, 

комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа; 

7) факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности 

којима се остварују; 

8) начине остваривања и прилагођавања ученика са изузетним, односно посебним 

способностима и двојезичног образовања; 

9) програм културних активности школе; 

10) програм слободних активности; 

11) програм каријерног вођења и саветовања; 

12) програм заштите животне средине; 

13) програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме 

превенције других облика ризичног понашања и програм заштите од дискриминације; 

14) програм школског спорта; 

15) програм сарадње са локалном самоуправом; 

16) програм сарадње са породицом; 

17) програм излета и екскурзија; 

18) програм безбедности и здравља на раду; 

18а) смернице за прилагођавање и пружање додатне подршке; 

19) друге програме од значаја за школу. 

Школски програм израђује се у складу са Националним оквиром образовања и 

васпитања и садржи: 

1) циљеве школског програма; 

2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа 

остварује; 

3) језик на коме се остварује програм; 

4) начин остваривања школског програма; 

5) друга питања од значаја за школски програм. 

У складу са статутом, Стручни актив за развој школског програма чини 15 

представника наставника и стручних сарадника, које именује Наставничко веће. 
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Надлежности Стручног актива за развој школског програма 

У оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, Стручни актив 

за развој Школског програма израђује предлог школског програма, израђује пројекте 

који су у вези са школским програмом и прати реализацију школског програма.  

Седнице Стручног актива за развој школског програма сазива и води председник, 

а записничар води записник о одржаној седници. 

За свој рад, актив одговара Наставничком већу. 

 

Назив 

актива 

Чланови актива 

 

Стручни 

актив за 

развој 

школског 

програма 

Весна Ђорђевић Стојановић - председник актива, Бојана Стевановић, 

Марија Ђорђевић, Лидија Бујић, Горан Жалац, Игор Недељковић, Миљан 

Петковић, Далибор Петковић, Марија Протић, Соња Јеремић, Маријана 

Милошевић, Виобран Рајић, Ана Младеновић Петровић, Братислав 

Марковић  

 

 

Задаци Стручног актива за развој Школског програма: 

 

- стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада 

школе; 

- прати остваривање школског програма; 

- стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа и развоја компетенција; 

- вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника; 

- прати и утврђује резултате рада ученика; 

- предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу 

образовања и васпитања; 

- решава и друга стручна питања образовно-васпитног рада; 

- доноси програм рада и подноси извештај о његовој реализацији; 

- израђује предлог Школског програма; 

- израђује пројекте који су у вези са Школским програмом; 

- прати реализацију Школског програма. 

 

 

Актив је на основу Закона о основама система образовања и васпитања Републике 

Србије и Закона о средњем образовању израдио Анекс Школског програма за школску 

2022/2023. годину. 
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Школски програм је израђен изнова, са анексом, који подразумева примену за 

школску 2022/2023. годину.  

 

У јуну, 2022. године од стране Школског одбора, одобрена је израда Анекса 

Школског програма са активностима: 

1. Реализација плана 

2. Нови образовни профили  

3. Разно  

 

Школски програм доноси се у циљу унапређења квалитета рада, а да се истовремено 

задовоље потербе наставника, ученика, родитеља и локалне заједнице. 

 

Годишњи план активности Стручног актива за развој Школског програма 

за школску 2022/2023. годину 

 

Месец Садржај/Активности 
Носиоци 

активности 
Извори доказа 

септембар 

Конституисање стручног 

актива 
 

Статут 

Извештај са 

Наставничког већа 

Израда плана рада стручног 

актива за развој Школског 

програма 

Чланови актива 

Записник са 

седнице актива за 

развој Школског 

програма 

Подела задужења међу 

члановима актива 
Чланови актива 

Записник са 

седнице актива за 

развој Школског 

програма 

јануар 
Посете часовима 

 

Чланови актива 

 

Психолог 

Записник са 

седнице актива за 

развој Школског 

програма 

 

Записници са 

седница стручних 

већа 

 

Извештај стручне 

службе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праћење измена садржаја 

Школског програма 

Чланови актива 

Директор 

Председници 

стучних већа  

Председници 

стручних актива 

Записник са 

седнице актива за 

развој Школског 

програма 

 

Записници са 

стручних већа 

Измене у плану рада 

Стручног актива за развој 

Школског програма 

Чланови актива 

Записник са 

седнице актива за 

развој Школског 

програма 



  

295 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

Усвајање Школског програма 

за период 2023-2024 

 Усвајање анекса  

Чланови актива 

Записник са 

седнице актива за 

развој Школског 

програма 

Такмичења 

Спортске активности 

Хуманитарне акције 

 

Чланови актива 

 

Наставници 

 

Записник са 

седнице актива за 

развој Школског 

програма 

 

Извештаји са 

седница стручних 

већа 

 

Извештаји о 

активностима 

Организација и реализација 

стручних екскурзија 

Чланови актива 

 

Председници 

стучних већа  

 

Записник са 

седнице актива за 

развој Школског 

програма 

 

Извештаји о 

реализованим 

екскурзијама 

Анализа реализације 

ваннастваних и других 

активности  

Чланови актива 

 

Председници 

стучних већа  

Записник са 

седнице актива за 

развој Школског 

програма 

 

Извештаји са 

седница стручних 

већа 

 

Дневници 

ваннаставних 

активности 

 

Сарадња са локалном 

самоуправом, здравственим 

установама, културним 

установама, медији, родитељи 

 

Чланови актива 

 

Директор 

 

Стручна служба 

Записник са 

седнице актива за 

развој Школског 

програма 

 

Извештај 

директора 

 

Извештај стручне 

службе 

Посете часовима 

 

Чланови актива 

 

Психолог 

Записник са 

седнице актива за 

развој Школског 

програма 
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Записници са 

седница стручних 

већа 

 

Извештај стурчне 

службе 

ав
гу

ст
 

 

Анализа остварености 

Школског програма 

Чланови актива 

 

Наставници 

Записник са 

седнице актива за 

развој Школског 

програма 

 

Извештаји са 

седница стручних 

већа 

 

Извештај 

Наставничког већа 

Израда извештаја о раду 

актива за развој Школског 

програма 

Чланови актива 

Записник са 

седнице актива за 

развој Школског 

програма 

 

Избор нових чланова и 

руководства актива 
Наставничко веће 

Записник са 

седнице актива за 

развој Школског 

програма 

 

Извештај са 

Наставничког већа 
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12.ПЛАНОВИ РАДА 

ШКОЛСКИХ ТИМОВА 
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12.1. Тим за инклузивно образовање 
 

Тим за инклузивно образовање, односно тим за пружање додатне подршке 

ученику чине представници запослених, родитеља, односно других законских 

заступника, ученичког парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за 

поједина питања.  

За ученика и одраслог коме је због сметњи у развоју и инвалидитета, 

специфичних тешкоћа у учењу, социјалне ускраћености, ризика од раног напуштања 

школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, 

школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и зависно од 

потреба, доноси и индивидуални образовни план, у складу са Законом. Циљ додатне 

подршке у образовању и васпитању јесте постизање оптималног укључивања ученика и 

одраслих у редован образовно-васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу 

и његово напредовање у образовању и припрема за свет рада. 

ИОП израђује тим за додатну подршку детету, односно ученику на основу 

претходно остварених, евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и 

израђеног педагошког профила детета, ученика и одраслог, а остварује се након 

сагласности родитеља, односно другог законског заступника. 

Уколико родитељ, односно други законски заступник, неоправдано одбије 

учешће у изради или давање сагласности на ИОП, установа је дужна да о томе обавести 

надлежну установу социјалне заштите у циљу заштите најбољег интереса детета, 

односно ученика. 

Врсте ИОП-а јесу: 

1) ИОП1 – прилагођавање начина рада и услова у којима се изводи образовно-

васпитни рад; учење језика на коме се одвија образовно-васпитни рад; 

2) ИОП2 – прилагођавање циљева садржаја и начина остваривања програма 

наставе и учења и исхода образовно-васпитног рада; 

3) ИОП3 – проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за 

ученика са изузетним способностима. 

ИОП доноси Педагошки колегијум установе на предлог Тима за инклузивно 

образовање, односно тима за пружање додатне подршке детету и ученику. Доношењу 

ИОП-а 2 претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а 1, а обавезно је прибављање 

мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, 

здравственом и социјалном подршком детету и ученику. 

Мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, 

здравственом и социјалном подршком детету и ученику, може да предвиди и измену 
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плана наставе и учења. У првој години рада по ИОП-у, ИОП се вреднује тромесечно, а 

у свакој наредној години два пута у току радне, односно школске године. 

Надлежности Тима за инклузивно образовање 

Тим за инклузивно образовање, у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа, обавља и друге послове.  

Учествује у изради школског програма, израђује индивидуални образовни план 

за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању. Израђује 

пројекте који су у вези са школским програмом, а односе се на ученике којима је 

потребна додатна подршка, прати реализацију школског програма и индивидуалног 

образовног плана. 

 

Назив тима Чланови тима 

 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

 

Маја Матић - координатор тима, Марија Ђорђевић, Лидија Бујић, 

Виобран Рајић, Бојана Стевановић, Ана Младеновић Петровић, Бојан 

Лакић, Милан Томић, Радисав Насковић, Марија Игњатовић 

 

 

Циљеви рада Тима за инклузивно образовање: 

 

• Процена и евиденција ученика са проблемима у учењу или надарених 

ученика;  

• Подршка наставницима у планирању и реализацији инклузије током 

године; 

• Подршка ученицима; 

• Саветодавни рад са родитељима; 

• Сарадња са службама од значаја; 

• Стручно усавршавање; 

• Праћење, анализа и вођење евиденције; 

• Организација пројеката од значаја за ученике којима је потребна додатна 

подршка; 

• Перманентно стручно усавршавање.  
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План и програм рада Тима за инклузивно образовање 

 
Акциони план Техничке школе „Прота Стеван Димитријевић“ дао је одговоре на 

питања са којима су се запослени у школи, на челу са СТИО (стручним тимом за 

инклузивно образовање), већ суочили: како оснажити запослене, како укључити ученике 

и придобити родитеље за реализацију планираних активности и како да локална 

заједница школу препозна као инклузивну средину? Тим је одговоре на питања 

формулисао кроз два специфична циља која ће остварити у наредном периоду. Реално 

процењујући своје могућности, СТИО је одредио општe и специфичне циљеве и задатке: 

Општи циљ: подизање нивоа квалитета наставе и ваннаставних активности у Техничкој 

школи „Прота Стеван Димитријевић“ кроз увођење инклузивног приступа настави и 

учењу. 

Специфични циљеви: 

1. Имплементација и унапређивање модела израде индивидуалног образовног 

плана за ученике којима је потребна помоћ и подршка у Техничкој школи „Прота 

Стеван Димитријевић“ 
2. Развијање инклузивне образовне средине кроз партнерство школе и породице и 

локалне заједнице. 
Задаци: 

1. Имплементација инклузивног модела школе 

2. Едукација нових наставника за инклузивно образовање 

3. Активности за  рад по индивидуалном приступу, идентификација, план, 

реализација, праћење, евалуација 

4. Фоормирање документације за ученике првог разреда која прати инклузивни  

приступ  настави у школској 2022/2023. години 

5. Сарадња са интерресорном комисијом (по потреби) и партнерима у локалној 

заједници 

6. Оснаживање запослених у школи за остваривање партнерства са породицом у 

изградњи инклузивне образовне средине 

7. Едукација и  увођење  родитеља у рад школских  тимова за  инклузивно 

образовање 

8. Организовање акција у локалној заједници за промоцију постигнућа учениика и 

школе 

 

ПЛАН РАДА ТИМА  ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

Активност 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Формирање Тима за ИО Директор школе На почетку шк. године 

Састанак Тима за ИО Чланови Тима за ИО На почетку шк. године 

Упознавање са новим члановима и 

упознавање са активностима и 

програмом инклузивног 

образовања 

Чланови Тима за ИО 

 

 

На почетку шк. године 

Идентификација ученика из 

осетљивих група и даровитих 

ученика 

Чланови Тима за ИО 

 

На почетку шк. године 
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Формирање Тимова за пружање 

додатне подршке ученицима 

Чланови Тима за ИО, 

директор, стручни 

сарадник 

На почетку шк. године 

Израда плана рада за ученике из 

осетљивих група 

Чланови Тима за ИО На почетку шк. године 

Израда плана рада за даровите 

ученике 

Чланови Тима за ИО На почетку шк. године 

Сарадња са Интерресорном 

комисијом, другим школама, 

установама, удружењима у циљу 

унапређења инклузивне праксе 

Чланови Тима за ИО У току шк. године 

Праћење, евалуација, ревидирање 

ИОП-а 

Чланови Тима за ИО У току шк. године 

Вредновање имплементације 

ИОП-а у школи 

Чланови Тима за ИО У току шк. године 
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12.2. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 
 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања има 

десет чланова и чине га представници запослених, родитеља, односно других законских 

заступника, ученичког парламента,јединице локалне самоуправе, односно стручњака за 

поједина питања. 

Надлежности Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

Тим за заштиту именује директор. Тим за заштиту, у оквиру и поред послова из 

опште надлежности стручних органа, обавља многе послове. Припрема план и програм 

заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Информише 

ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима тражења 

подршке и помоћи, учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција 

потребних за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

Предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени 

ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Укључује родитеље у 

превентивне  и интервентне мере и активности, прати и процењује ефекте предузетих 

мера и даје предлоге директору. Сарађује са стручњацима из других надлежних органа, 

организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од насиља. Води и 

чува документацију, извештава стручне органе школе и Школски одбор. 

За свој рад, Тим одговара директору и Наставничком већу 

Назив тима Чланови тима 

 

Тим за заштиту 

од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Драган Петковић - директор школе, Марија Ђорђевић 

координатор тима, Весна Цветковић, Катарина Петровић Милетић, 

Маја Митић, Лидија Бујић, Јелена Стевановић, представник локалне 

самоуправе - Новица Драгићевић, представник Савета родитеља - 

Снежана Ђорђевић, школски полицајац Теодора Здравковић 

 

Програм заштите деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 
Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је 

саставни део Годишњег плана рада школе и сачињен је на основу Посебног протокола 

за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама који је донело Министарство просвете Републике Србије и 

Правилника о протоколу поступања у Установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање („Службени гласник РС”, број 46/19). 
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Циљ програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је 

унапређење квалитета живота деце применом одређених мера: превенције и 

интервенције. Годишњи програм заштите бави се  општим одредбама и интервентним 

мерама које су детаљно и јасно одређене.  

Заштита ученика од насиља, злостављања и занемаривања је перманентна, и све 

активности се континуирано спроводе. 

 

План Тима за заштиту ученика од насиља је: 

 

➢ припрема програм заштите; 

➢ информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и 

могућностима тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту; 

➢ учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за 

превенцију насиља, злостављања и занемаривања; 

➢ предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у 

процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или 

дешавања насиља, злостављања и занемаривања; 

➢ укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

➢ прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје 

одговарајуће предлоге директору; 

➢ сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и 

медија ради свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

➢ води и чува документацију; 

➢ извештава стручна тела и органе управљања. 

 

Програм заштите 

Програм заштите Техничке школе утврђен  је на основу анализе стања 

безбедности, присутности различитих облика и интензитета насиља, злостављања и 

занемаривања у школи, и резултата самовредновања и вредновања квалитета рада 

школе. Програмом заштите дефинисане су превентивне и интервентне активности, 

одговорна лица и временска динамика њиховог остваривања. 

Општи циљ Програма за заштиту ученика од насиља је унапређивање квалитета 

живота ученика применом: 

 

• Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика; 

• Мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 

занемаривање у установама. 
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Насиље је дефинисано као сваки облик понашања које има за циљ намерно 

наношење психичког или физичког бола другоме. Насиље подразумева разне облике 

агресивног понашања према другој особи, себи или имовини. Најочитији пример је 

ситуација у којој се две особе приближних  снага туку, а међу најмање очигледним је 

ситуација у којој се вршњаци задиркују због неких својих нпр. физичких карактеристика.  

Да би насиље имало карактер злостављања, мора да поседује још нека својства: да је 

једна од особа у овој ситуацији приметно слабија, да је изложена насилном понашању које 

се понавља, које је учестало. 

 

Облици насилничког понашања и злостављања: 

 

• Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; физичког кажњавања 

ученика од стране запослених; 

• Психичко насиље је понашање  које може да доведе до психичке узнемирености и 

емоционалне патње; 

• Социјално – оговарање, избегавање, игнорисање, ширење лажи и гласина; 

• Сексуално – разни нивои физичког контакта (миловање, додиривање, загрљаји, 

присиљавање на сексуални однос...) који за једну од страна нису пожељни или за 

узраст нису адекватни; 

• Електронско насиље – претеће поруке, вређање, ширење гласина, уцене које једна 

особа или више њих упућује другоме користећи високу технологију (мобилни, 

интернет), лажно представљање и манипулисање са циљем придобијање особе на за 

узраст неадекватно (најчешће сексуално) понашање. 

 

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања по нивоима 

 

Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се појаве на више нивоа, али 

се разликују у:  

• интензитету,  

• степену ризика,  

• учесталости,  

• последицама и  

• учесницима.  

 

На првом нивоу, по правилу, активности предузима самостално одељењски старешина, 

наставник, односно васпитач, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада 

са васпитном групом, одељењском заједницом, групом ученика и индивидуално. Изузетно, 

ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није био делотворан, ако су последице 

теже, ако је у питању насиље и злостављање од стране групе према појединцу или ако исто 
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дете и ученик трпи поновљено насиље и злостављање за ситуације првог нивоа, установа 

интервенише активностима предвиђеним за други, односно трећи ниво.  

 

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на првом нивоу 

 

Физичко 

насиље 

Емоционално/ 

психичко насиље 
Социјално насиље 

Сексуално насиље 

и злоупотреба 

Електронско 

насиље 

 

ударање чврга, 

гурање, 

штипање, 

гребање, 

гађање, 

чупање, 

уједање, 

саплитање, 

шутирање, 

прљање, 

уништавање 

ствари.. 

 

исмејавање, 

омаловажавање, 

оговарање, вређање, 

ругање, називање 

погрдним именима, 

псовање, 

етикетирање, 

имитирање, 

„прозивање“... 

 

добацивање, 

подсмевање, 

игнорисање, 

искључивање из 

групе или 

фаворизовање на 

основу социјалног 

статуса, 

националности, 

верске припадности, 

насилно 

дисциплиновање, 

ширење гласина... 

 

добацивање, 

псовање, ласцивни 

коментари, ширење 

прича, етикетирање, 

сексуално 

додиривање, 

гестикулација... 

 

узнемиравајуће 

„зивкање“, 

слање 

узнемиравајућ

их порука 

СМС-ом, 

ММС-ом, 

путем веб-

сајта... 

 

 

На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина, односно 

васпитач, у сарадњи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно 

учешће родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није 

делотворан, директор покреће васпитни поступак и изриче васпитну меру, у складу са 

Законом.  

 

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на другом  нивоу 

Физичко 

Насиље 

Емоционално/ 

психичко насиље 
Социјално насиље 

Сексуално насиље 

и злоупотреба 

Електронско 

насиље 
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шамарање, 

ударање, 

гажење, цепање 

одела, „шутке“, 

затварање, 

пљување, 

отимање и 

уништавање 

имовине, 

измицање 

столице, чупање 

за уши и косу... 

 

уцењивање, 

претње, неправедно 

кажњавање, 

забрана 

комуницирања, 

искључивање, 

одбацивање, 

манипулисање... 

 

сплеткарење, 

игнорисање, 

неукључивање, 

неприхватање, 

манипулисање, 

експлоатација, 

национализам... 

 

сексуално 

додиривање, 

показивање 

порнографског 

материјала, 

показивање 

интимних делова 

тела, свлачење... 

 

огласи, клипови, 

блогови, 

злоупотреба 

форума и 

четовања, 

снимање камером 

појединаца 

против њихове 

воље, снимање 

камером 

насилних сцена, 

дистрибуирање 

снимака и слика... 

 

 

На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно 

ангажовање родитеља и надлежних институција (центар за социјални рад, здравствена 

установа, полиција и друге институције). Уколико присуство родитеља није у најбољем 

интересу ученика, тј. може да му штети, угрози његову безбедност или омета поступак у 

установи, директор обавештава центар за социјални рад, односно полицију. На овом нивоу 

обавезан је интензиван васпитни рад са учеником и покретање васпитно-дисциплинског 

поступка и изрицање мере, у складу са Законом. Ако је за рад са учеником ангажована и 

друга институција, установа остварује сарадњу са њом и међусобно усклађују активности. 

 

 

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на трећем  нивоу 

Физичко 

насиље 

Емоционално/ 

психичко насиље 
Социјално насиље 

Сексуално насиље 

и злоупотреба 

Електронско 

насиље 

 

туча, дављење, 

бацање, 

проузроковањ

е опекотина, 

ускраћивање 

хране и сна, 

излагање 

ниским 

температурама

, напад 

оружјем... 

 

засташивање, 

уцењивање, 

рекетирање, 

ограничавање 

кретања, навођење 

на коришћење 

психоактивних 

супстанци, 

укључивање у 

секте, 

занемаривање... 

 

претње, изолација, 

одбацивање, терор 

групе над 

појединцем/групом, 

дискриминација, 

организовање 

затворених група 

(кланова), 

национализам, 

расизам... 

 

завођење од стране 

одраслих, 

подвођење, 

злоупотреба 

положаја, 

навођење, 

изнуђивање и 

принуда на 

сексуални чин, 

силовање, инцест... 

 

снимање насилних 

сцена, 

дистрибуирање 

снимака и слика, 

дечија 

порнографија...  
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У установи  постоји неколико значајних забрана: 

 

1. Забрана дискриминације и дискриминаторског поступања  

2. Забрана насиља, злостављања и занемаривања 

3. Забрана понашања које вређа углед, част или достојанство  

4. Забрана страначког организовања и деловања  

 

 

Редослед поступања у интервенцији 

 

1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања  

2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника  

3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби  

4) Консултације у школи (тиму) 

5) Мере и активности у превенцији насиља  

6) Праћење и вредновање ефеката мера и активности  

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у 

школи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и 

конструктивне комуникације. 

Превентивним активностима се: 

➢ подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих запослених 

за препознавање свих облика насиља, злостављања и занемаривања; 

➢ негује атмосфера сарадње и толеранције; 

➢ унапређују знања, вештине и ставови за конструктивно реаговање на насиље; 

➢ обезбеђује заштита  ученика, родитеља и свих запослених; 

 

Запослени својим квалитетним радом (васпитно-образовним, образовно-васпитним, 

васпитним, стручним и другим радом) и применом различитих метода, облика рада и 

активности обезбеђују подстицајну и безбедну средину. 

Ученици, као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције 

насиља, злостављања и занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност других 

- деце, ученика, запослених, родитеља и трећих лица; поштују правила установе и све оне 

акте којима се уређују њихова права, обавезе и одговорности; активно учествују у раду 

одељенске заједнице; као чланови ученичког парламента и школског одбора, посебно 

доприносе и учествују у превентивним активностима; својим понашањем не изазивају, 

доприносе или учествују у насиљу и злостављању. 
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Адолесценција представља развојни период у коме млади из жеље да преузму улоге 

одраслих и постигну већу независност, често могу доносити погрешне одлуке и повећати 

склоност ризичним понашањима.  

Девијантна понашања вршњачке групе, као и одбацивање од стране вршњака, јако 

утичу на здраво понашање, иако утицај родитеља и даље остаје значајан. На овом узрсту, 

важни заштитни фактори су добре социјалне вештине, ментално и емоционално здравље и 

друштвене норме које афирмишу здраве животне стилове и безбедност. 

 

Карактеристике превентивних активности усмерених на ученике које 

утичу на позитивни исход: 

✓ Интерактивне активности које ангажују ученике у вежбању личних и социјалних 

вештина (супротстављање социјалним притисцима коришћења дрога и развој 

здравих одговора на изазовне животне ситуације, вежбање вештина суочавања, 

доношења одлука и пружања отпора ризичним облицима понашања); 

✓ Узрасно примерено вођење дискусија о различитим друштвено распрострањеним 

уверењима, ставовима, позитивним и негативним очекивањима у вези са 

коришћењем дрога, укључујући и последице злоупотребе (перцепција ризика 

злоупотребе);  

✓ Индивидуални рад обучених професионалаца са ученицима код којих су 

идентификоване особине као што су импулсивност, анксиозност, осећај безнађа 

(кратке серије сесија, 2-5 пута, које помажу адолесцентима да науче да се 

конструктивно носе са емоцијама, уместо да користе негативне стратегије суочавања 

са проблемима као што је нпр. употреба алкохола); 

✓ Развој позитивног школског етоса, посвећеност школи и учешћу ученика; 

✓ Упознатост ученика са јасним правилима школе у школским просторијама и 

доследно примењивање тих правила и интервенција/поступака у случају њиховог 

кршења; 

✓ Менторство, програми повезивања младих са одраслима са којима нису у сродству 

и који су се обавезали да организују активности и редовно проводе део свог времена 

са младима, уколико су прошли одговарајућу обуку (у нашој земљи се тренутно 

пилотира програм у коме су ментори студенти-волонтери); 

✓ Превентивне интервенције које укључују родитеље (у наставку документа); 

✓ Употреба неинтерактивних метода, предавања, као примарне стратегије има или 

негативне исходе или нема превентивне исходе, као и искључиво пружање 

информација и подизање нивоа страха; 

✓ Неструктуирани дијалози на сесијама, фокусирање само на изградњи 

самопоштовања и емоционалне писмености, посвећивање само моралном 

одлучивању, такође не даје жељени превентивни ефекат; 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНЕ КА РОДИТЕЉИМА 

Карактеристике превентивних активности које утичу на позитивни исход: 
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• Програми који развијају вештине родитељства (постављање правила и граница у 

понашању на начин који је узрасно примерен, контрола и квалитетно структуирање 

слободног времена деце, укљученост родитеља у животе деце – праћење њихових 

активности и пријатељства, укљученост у њихово учење и образовање, вештине 

комуникације, подршка родитељима о томе како да постану узори својој деци…); 

• Наведене програме реализују обучени појединци/наставници или стручни 

сарадници, у време и на начин који је погодан и привлачан за родитеље (ван њиховог 

радног времена, у простору који није превише формализован и у коме међусобно 

лако комуницирају); 

• Подривање ауторитета родитеља је повезано са негативним исходима превенције, 

као и фокусирање само на дете; 

• Коришћење само усменог подучавања и пружање информација о дрогама тако да 

родитељи могу да о томе причају са децом не доприноси превенцији; 

• Спровођење програма од стране слабо обучених појединаца доводи у питање сврху 

интервенције. 

 

Превентивне активности школа 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 и сл. 

За планирање превентивних активности и анализу стања важни су: 

• процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања; 

• број и ефекти реализованих акција које промовишу сарадњу, разумевање и 

помоћ; 

• степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе и др. 
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План рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

АКТИВНОСТИ 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОРИ 

ДОКАЗА 

Израда плана рада Тима за 

школску 2022/2023.годину 

Написан план 

рада Тима 

Прво 

полугодиште 
Чланови Тима 

Записник са 

састанка 

Упознавање свих актера у 

васпитно – образовном  

процесу  са члановима Тима и 

њиховим задацима 

Упознати су сви 

актери у 

васпитно 

образовном 

процесу 

Прво 

полугодиште 

Чланови Тима 

Одељењске 

старешине 

Записник са 

састанка 

Анализа учесталости и врсти 

насиља у школи-Упознавање 

са резултатима анализе – 

Израда плана акције на основу 

резултата анализе 

Резултати 

анализе о 

учесталости и 

врсти насиља у 

школи 

Децембар 2022. 

Стручни 

сарадници 

Слађана Јонић 

Анкетни 

листови 

ученика 

Заједнички комуникацијски 

семинар за ученике и 

професоре 

Развијеније 

комуникацијске 

вештине 

Друго 

полугодиште 

Ученици и 

наставници 

Извештај са 

семинара 

Школска спортска такмичења / 

спортски дан посвећен 

безбедном и сигурном 

школском окружењу (фудбал, 

кошарка, одбојка, стони тенис, 

рукомет) 

Развијање 

такмичарског 

духа 

Током школске 

године 

Наставници 

физичког 

васпитања 

Извештај са 

такмичења 

Радионице и разговори на тему 

насиља 

Препознавање  

различитих 

облика насиља 

Друго 

полугодиште 

Тим и стручни 

сарадници 

Извештај са 

радионица 

Организација трибина, акција, 

дебата и сл. на тему превенције 

насиља и промоцију здравих 

стилова живота, као и 

обележавање значајних датума 

(Дан толеранције, Дан људских 

права…) 

Развој свести о 

здравим 

стиловима 

живота 

Друго 

полугодиште 

Тим и стручни 

сарадници  

Извештај са 

трибина и  

акција 

Активности у оквиру 

реализације пројеката који 

шире идеју ненасиља, 

толеранције и поштовања 

различитости  

Развој свести о 

конструктивним 

начинима 

решавања 

сукоба, 

толеранцији и 

различитостима 

Друго 

полугодиште 

Тим и стручни 

сарадници  
Извештај  
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Да би интервенција у заштити ученика била планирана и реализована на најбољи 

начин, неопходно је узети у обзир следеће критеријуме: 

• да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље; 

• где се дешава - да ли се дешава у установи или ван ње; 

• ко су учесници/актери насиља, злостављања и занемаривања; 

• облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања. 

 

Предложене активности треба да обезбеде стварање атмосфере поверења, сигурности и 

поштовања дечјих права кроз јединствено деловање свих актера. 

  

Образовно-васпитна установа је одговорна за:  

➢ успостављање превентивног рада на заштити ученика од насиља као редовне праксе 

у образовно-васпитном процесу; 

➢ непосредну укљученост вршњачких тимова и ученичкoг парламената у пружање 

подршке вршњацима при заштити од насиља и успешну реинтеграцију починилаца 

насиља у вршњачку заједницу; 

➢ увођење правила понашања и реституције као превентивних мера и вредности у 

живот заједнице, изградњу позитивне климе и конструктивне комуникације; 

➢ успостављање вршњачке медијације и вршњачке едукације као ефикасних 

механизама превенције са инструментима за праћење ефикасности; 

➢ укључивање у програме за превенцију насиља, осмишљавање програма за разне 

узрасте, умрежавање школа ради размене позитивних искустава и ширења мреже 

заштите; 

➢ примену Посебног протокола за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

➢ развијање подстицајне средине и укупно повећање атрактивности школе; 

➢ систематско праћење и унапређивање нивоа безбедности, заштите и подршке 

ученицима. 
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На првом нивоу, 

активности преузима одељењски старешина, наставник, у сарадњи са родитељем, у смислу 

појачаног васпитног рада са одељењском заједницом, групом ученика и индивидуално. 

 

На другом нивоу,  

активности предузима одељењски старешина у сарадњи са педагогом, психологом, тимом 

за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. 

Уколико појачан васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитно-дисциплински 

поступак и изриче меру, у складу са Законом. 

 

На трећем нивоу,  

активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање родитеља и 

надлежних органа (центар за социјални рад, полиција...). 

Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према ученику у 

установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а према 

ученику мере за заштиту и подршку. 

На насиље се реагује одмах у циљу најбоље заштите детета. Реагује се одмах, без одлагања, 

и ако постоји сумња да се дешава насиље. 

 

Редослед поступања у интервенцији:  

 

1. Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања. 

Откривање, сазнање о насиљу као први корак у заштити ученика. Улога професионалца и 

особе која ужива поверење ученика је веома важна. Реакције ученика који трпе насиље, 

посебно емоционално или социјално тешко је открити. Ученици различито реагују: повлаче 

се, раздражљиви су, агресивни, преосетљиви и сл.  

 

2. Прекидање, заустављање, насиља  

(обавеза свих који имају било какво сазнање или сумњу да се насиље догађа): 

Запослени су у обавези да зауставе насиље или обавесте надлежне у установи. 

Поједине ситуације физичког насиља захтевају хитно и истовремено реаговање, 

збрињавање учесника, обавештавање родитеља и неодложно укључивање релевантних 

институција (здравствена установа, полиција, центар за социјални рад); Емоционално или 

социјално насиље такође треба зауставити што пре.  

Ученику који трпи насиље треба пружити разумевање, поверење и сигурност; 

Ако постоји сумња на било који облик породичног насиља, наставник обавештава Тим, који 

даље предузима кораке уз консултације са Центром за социјални рад. 
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3. Смиривање ситуације (подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, разговор са 

учесницима и посматрачима). 

Уколико се дешава физичко или снажно вербално насиље, у првом моменту је 

најважније: 

- да се актери након раздвајања умире; 

- да се обезбеди прикладан простор и време за разговор; 

- потражи помоћ колега, стручне службе или Тима ако је потребно; 

- објасни учесницима да је циљ да се сукоб реши и да ће обе стране имати прилику да 

испричају шта се догодило. 

 

Знаци који указују да ученик можда трпи насиље  

На физичком или физиолошком плану: 

Трагови повреда, модрице, ожиљци, опекотине, посекотине, поцепана одећа, запуштен и 

неуредан изглед, поломљене, односно поцепане ствари, проблеми са исхраном, болови у 

стомаку, главобоље, повраћање, преломи, проблеми са сном (несанице или претерано дуго 

спавање), нестанак ствари (мобилни телефон, одевни предмети, торбе, свеске). 

 На емоционалном плану: 

Плачљивост, повученост, претерана активност, раздражљивост, појава страхова, агресивно 

и аутодеструктивно понашање, ћутљивост, неуобичајена причљивост, гледање у „празно“, 

„ноћне море“, конзумирање алкохола, наркотика, лагање, страх од самоће, изражено 

грицкање ноктију, поремећај говора, сексуално понашање непримерено узрасту и др. 

У школи:  

Изненадни школски неуспех, појава неоправданих изостанака, одсуство концентрације, 

кашњење, избегавање обављања обавеза, недоношење домаћих задатака, избегавање или 

неучествовање у разноврсним активностима, избегавање дружења са другом децом, 

одбијање уобичајених активности, неуобичајени начин играња, избегавање физичког 

додира (трзање), велики страх од одраслих, изражен страх од повратка кући и др. 

 

Школа прати остваривање програма заштите: 

• евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа; 

• прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа; 

• анализира стање и извештава; 

• одељењски старешина бележи насиље на првом нивоу, прати ефекте предузетих 

мера и подноси извештај тиму за заштиту; 

• укључивање тима за заштиту је на другом и трећем нивоу; 

• све службене белешке у вези са насиљем води, чува и анализира за потребе 

установе психолог или педагог. 

 

Тим подноси извештај директору два пута годишње. 
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Директор извештава орган управљања, савет родитеља и ученички парламент. 

Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег извештаја о раду 

школе и доставља се Министарству просвете. 

Ради свеобухватног увида, потребно је анализирати укупне податке (број, облике 

насилног понашања и предузете мере) достављати стручној служби, Тиму и директору 

школе. 

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

какве су последице, шта се предузело, на који начин су укључени родитељи, разредни 

старешина, стручна служба, професионалци из других институција, као и начини на који ће 

ситуација бити праћена итд. 

Документација треба да се чува код стручне службе или директора, поштујући 

принцип поверљивости података. 

   

ПРЕВЕНЦИЈА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ И 

ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ 

 

На основу члана 110. став 5. и члана 112. став 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – други закон) донет је 

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности („Сл. гласник РС“, бр. 

65/2018) који се примењује почев од школске 2018/2019. године. 

У установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, 

дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица по основу расне, националне, 

етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких или психичких својстава, 

сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног 

порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање 

таквих активности, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује 

забрана дискриминације. 

Објашњење термина: 

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или 

посредно, на отворен или прикривен начин искључивање или ограничавање права и 

слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење 

разлика повлађивањем или давањем првенства. 

Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте понашање 

лица или групе лица које може да има обележја психичког и социјалног насиља или 

злостављања. Kада се узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од 

личних својстава, понашање се квалификује као дискриминација. 

Углед је добар глас/поштовање, као резултат (успешног) живота по одређеним 

нормама: моралним, естетским или финансијским (частан човек има велики углед, баш као 

и богат трговац или успешан спортиста.  
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Част  је степен поистовећивања са неким системом моралних вредности. Част 

обично подразумева поштење и разликује се у томе што частан човек остаје поштен и кад 

је то на његову штету.  

Достојанство  се дефинише као израз који се користи на подручју морала и етике, а 

који означава право на поштовање и етички однос од рођења. Достојанство је скуп врлина 

које побуђују поштовање. Знаци: унутрашњих (као мудрост, часност или поштење) али и 

спољних особина (лепота, чедност...). 

Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства 

личности, у смислу овог акта, јесу мере и активности које предузима установа да се 

предупреди сваки облик дискриминаторног понашања, као и понашања којим се вређа 

углед, част или достојанство личности, у било ком од односа, подигне свест свих у установи 

о његовим негативним последицама на лица, групу лица, односно установу. 

Запослени су одговорни, нарочито, за своје изјаве и понашања којима се испољава 

и промовише дискриминаторно понашање, стереотипи, предрасуде и нетолеранција према 

припадницима мањинских и осетљивих друштвених група, посебно. 

Ученици и одрасли, као одговорни учесници у образовању, обавезни су да: 

уважавају и поштују личност и национални, полни, верски, родни, сексуални и све друге 

аспекте идентитета учесника у образовању, родитеља, запослених и трећих лица; поштују 

правила установе која се односе на забрану дискриминације и дискриминаторног понашања 

и принципа једнаких могућности; активно учествују у активностима које се остварују у 

установи – одељенској заједници, ученичком парламенту и органима и телима, а које су 

усмерене на превенцију дискриминације и дискриминаторног понашања;  

Родитељ је дужан да у најбољем интересу детета и ученика: сарађује са установом; 

учествује у мерама и активностима које се планирају, припремају и спроводе ради 

спречавања дискриминаторног понашања;  

Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања 

угледа, части или достојанства личности одређују се мере и активности којима се обезбеђује 

остваривање циљева превенције свих облика дискриминације и дискриминаторног 

поступања утврђених овим актом.  
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Програм превенције садржи: 

• начине на које се принципи једнаких могућности и недискриминације уграђују и 

остварују у свакодневном животу и раду установе;  

• начине на које се пружа додатна подршка учесницима образовања и њиховим 

родитељима из мањинских и осетљивих друштвених група; 

• стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција за промовисање 

и развијање културе људских права, интеркултуралности, толеранције, 

превазилажење стереотипа и предрасуда код учесника у образовању; 

• начине информисања о правима, обавезама и одговорностима учесника у 

образовању у спречавању и заштити од дискриминације и дискриминаторног 

понашања; 

• облике и садржаје рада са учесницима у образовању ради превазилажења стереотипа 

и предрасуда, развијања свести о опасности и штетним последицама 

дискриминације; 

• облике и садржаје рада са учесницима у образовању који трпе, чине или сведоче 

дискриминаторно понашање; 

• начине, облике и садржаје сарадње са родитељима, јединицом локалне самоуправе, 

надлежним органима, службама и друго; 

• начине поступања у случајевима подношења пријаве;  

• начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и 

ефектима програма спречавања дискриминације и дискриминаторног понашања. 

 

 Превенција дискриминације, вређања угледа, части и достојанства личности 

АКТИВНОСТИ 
ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗВОРИ 

ДОКАЗА 

Упознавање свих 

актера у васпитно – 

образовном  

процесу  са  

изменама и 

допунама Плана 

рада Тима и 

њиховим задацима 

Упознати су сви 

актери у васпитно-

образовном процесу 

Друго 

полугодиште 

Чланови Тима, 

Одељењске 

старешине 

Записник са 

састанка 
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Усклађивање 

постојећих 

подзаконских аката 

школе са 

Правилницима и 

Протоколима за 

заштиту ученика од 

насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

Чланови Школског 

одбора  су упознати 

са изменама и 

допунама Плана 

Друго 

полугодиште 
Школски одбор 

Записник са 

састанка 

Професионално 

усавршавање 

наставника  

Комуникацијске 

вештине 

Развијеније 

комуникацијске 

вештине 

Друго 

полугодиште 

Ученици и 

наставници 

Извештај са 

семинара 

Формирање секције 

Вештине 

комуникације 

(обрада тема: 

стереотипи, 

предрасуде, 

дискриминација...) 

Ученици разумеју 

појмове и значај  

Током школске 

године 
Тим, сарадници 

Електронски 

дневник 

Инструктивни и 

саветодавни рад са 

наставницима 

Препознавање  

различитих облика 

дискриминације и 

понашања које вређа 

углед, част и 

достојанство 

личности 

Друго 

полугодиште 

Тим и стручни 

сарадници 

Извештај са 

састанка 

Организација 

трибина, акција, 

дебата и сл. на тему 

превенције 

дискриминације и 

понашања које 

вређа углед, част и 

достојанство 

личности (Дан 

толеранције, Дан 

људских права…) 

Развој свести о 

здравим стиловима 

живота 

Друго 

полугодиште 

Тим и стручни 

сарадници  

Извештај са 

трибина и  

акција 

Тимски састанци – 

заштита ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања и 

праћење ефеката 

програма 

Обрађен је сваки 

појединачни случај 

дискриминаторног 

понашања и 

понашања које вређа 

углед и част 

личности, планиране 

су мере заштите, као 

и ефеката предузетих 

мера. 

Друго 

полугодиште 

Тим и стручни 

сарадници  
Извештај  Тима 
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Евиденција и 

вођење записника о 

реализацији допуне 

Програма  заштите 

ученика од насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

Транспарентност 
Током целе 

школске године 

Тим и стручни 

сарадници  

Систематичнос

т, праћење 

резултата 

програма 

 

Интервентне  активности 

Интервенцију чине мере и активности којима се дискриминаторно понашање или 

вређање угледа, части или достојанства личности зауставља, осигурава безбедност 

учесника у образовном и васпитном процесу (оних који трпе – дискриминисана лица, 

сведоче или чине – извршиоци дискриминације), смањује ризик од понављања, ублажавају 

последице за све учеснике и прате се ефекти предузетих мера. 

Редослед поступања у интервенцији је следећи: 

1)  Проверавање добијене информације,  

2)  Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање учесника,  

3)  Обавештавање и позивање родитеља,  

4)  Прикупљање релевантних информација и консултације,   

5)  Предузимање мера и активности. 

 

Ради предузимања одговарајућих мера и благовременог реаговања на ризике од 

дискриминаторног понашања учесника у образовању, врши се процена нивоа 

дискриминације, тако што се уочено дискриминаторно понашање сврстава се у један од три 

нивоа дискриминаторног понашања, у зависности од: 

1) узраста учесника; 

2) интензитета, трајања и учесталости дискриминаторног понашања; 

3) облика и начина дискриминаторног понашања, 

4) последица дискриминаторног понашања. 

Примери појединих типичних ситуација дискриминаторног понашања учесника 

у образовању, су: 

• излагање подсмеху учесника по основу његове националности; 

• омаловажавање учесника по основу њиховог личног својства; 

• имитирање хода, говора, изгледа или било какво друго излагање подсмеху 

учесника са сметњама у развоју или инвалидитетом; 

• ословљавање погрдним називима учесника у образовању или групе, изражавање 

стереотипа и предрасуда о припадницима одређене групе; 

• причање увредљивих и понижавајућих шала и вицева о припадницима одређене 

групе; 
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• промовисање родних стереотипа; 

• певање увредљивих и понижавајућих песама о припадницима одређене групе; 

• слање увредљивих и понижавајућих порука путем СМС-а, ММС-а или 

друштвених мрежа; 

• вербално привилеговање припадника већинске групе лица неоправданим и 

прекомерним похвалама; 

• неоправдано вербално умањивање или снижавање доприноса и успеха 

припадника мањинске групе; 

• игнорисање и избегавање контаката са учесником образовања због његовог 

личног својства; 

• одбијање да седи у клупи са другим учесником због његовог личног својства; 

• омаловажавање родитеља ученика по основу личног својства. 

Дискриминаторно понашање када је извршилац дискриминације запослени или 

треће лице у установи 

Примери појединих типичних ситуација стављања у неповољнији положај учесника у 

образовању су: 

• одбијање уписа учесника у образовању због његовог личног својства; 

• фактичко скраћивање или сужавање плана и програма наставе и учења намењено 

учеснику у образовању из осетљиве друштвене групе; 

• необезбеђивање додатне образовне подршке, односно индивидуализованог рада 

детету и ученику коме је таква помоћ потребна; 

• неоправдана примена нижих критеријума за оцењивање ученика и одраслих 

ромске националности; 

• необезбеђивање наставног материјала прилагођеног учесницима образовања са 

инвалидитетом и сметњама у развоју; 

• необезбеђивање исхране детету и ученику прилагођене његовим потребама; 

• неукључивање ученика из осетљивих друштвених група у ученичке парламенте и 

слично; 

• изостанак прописаног поступања у случају непохађања припремног 

предшколског програма, односно непохађања наставе од стране деце из 

осетљивих друштвених група и ученика са инвалидитетом и сметњама у развоју; 

• изостављање учесника у образовању из појединих активности у току наставе због 

његових личних својстава; 

• давање неоправданих погодности учеснику у образовању због личних својстава 

или социјалног статуса његових родитеља; 

• необавештавање родитеља детета и ученика из осетљиве друштвене групе о 

родитељском састанку; 

• пропуштање запосленог да реагује у случају сумње на занемаривање учесника у 

образовању из осетљиве друштвене групе; 

• искључивање деце и ученика из осетљивих група из вршњачких активности у 

оквиру слободног времена у установи. 
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План заштите од дискриминације 

План заштите од дискриминације и понашања које вређа углед, част и достојанство 

личности садржи активности усмерене на промену понашања и ставова који су допринели 

дискриминаторном понашању – појачан васпитни рад и по интензитету примерен повреди 

законске забране (интензиван), рад са родитељем, васпитном групом, односно одељењском 

заједницом, укључивањем ученичког парламента и савета родитеља, а по потреби и органа 

управљања; носиоце тих активности временску динамику; начине којима ће се обезбедити 

поновно укључивање свих учесника у заједницу.  

План заштите од дискриминације сачињава Tим за заштиту заједно са одељењским 

старешином, психологом, педагогом (уколико нису чланови тима за заштиту), директором 

и родитељем, а по потреби и са другим надлежним организацијама и службама.  

За сваки процењени ниво дискриминације директор установе подноси пријаву 

надлежним органима, организацијама и службама и обавештава Министарство – надлежну 

школску управу, у року од 24 сата од догађаја. Пре пријаве обавља се разговор са 

родитељима, осим ако тим за заштиту, полиција или центар за социјални рад процене да 

тиме може да буде угрожен најбољи интерес детета и ученика. 
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 12.3. Тим за самовредновање квалитета рада 

школе 

 
Самовредновањем установа оцењује: квалитет програма образовања и васпитања и 

његово остваривање, све облике и начин остваривања образовно-васпитног рада, стручно 

усавршавање и професионални развој, услове у којима се остварује образовање и 

васпитање, задовољство деце, ученика и родитеља, односно других законских заступника 

деце и ученика. 

Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима вредновања, а 

сваке четврте или пете године – у целини. 

Извештај о самовредновању квалитета рада установе подноси директор 

Наставничком већу, Савету родитеља, Ученичком парламенту и Органу управљања, као и 

надлежној Школској управи. 

Тим за самовредновања рада школе чине представници запослених, родитеља, 

односно других законских заступника, ученичког парламента, јединице локалне 

самоуправе, односно стручњака за поједина питања. 

Тим за самовредновање именује директор и учествује у раду тог органа. 

 

Надлежности Тима за самовредновање квалитета рада школе 

 Тим за самовредновање у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 

органа обавља и друге послове. 

 Организује и координира самовредновање квалитета рада школе, обезбеђује услове 

за спровођење самовредновања. 

 Припрема годишњи план самовредновања, прикупља и обрађује податке везане за 

предмет самовредновања. 

 Врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу добијених података. 

Након извршеног самовредновања, сачињава извештај о самовредновању.  

Сарађује са органима школе и другим субјектима у школи и ван школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности. 

За свој рад тим одговара директору и Наставничком већу. 
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Назив тима Чланови тима 

 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Драган Петковић - директор школе, Милан Марковић - 

координатор тима, Марија Ђорђевић, Лидија Бујић, Санела 

Тодоровић, Ана Стојановић, Игор Недељковић, Миљан Петковић, 

представник локалне самоуправе, Новица Драгићевић, представник 

Савета родитеља, Снежана Ђорђевић 

 

 

 

 

Задаци Тима за самовредновање рада школе 
 

• контитуисање Тима, операционализација плана рада Тима; 

• операционализација конкретних активности, конкретизација параметара за 

самовредновање из планираних подручја самовредновања за школску 2022/2023. 

годину; 

•  израда најпримеренијих материјала за самовредновање према одабраној методи, 

техници или алату којим ће се најефикасније спроводити самовредновање конкретне 

области; 

•  обавештавање и сарадња са носиоцима активности, праћење временске динамике; 

• спровођење самовредновања, сарадња са интересним сферама које дају своје ставове 

и мишљења у оквиру конкретног подручја самовредновања; 

• сакупљање, обрада, статистички подаци, закључци и резултати самовредновања; 

• сачињава извештај о спроведеном самовредновању и сарађује са другим активима, 

тимовима и органима школе у вези са даљим корацима у односу на резултате 

самовредновања. 
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План рада Тима за самовредновање рада школе 
 

 

 

 

Редни 

број 
Активност 

Циљ 

активности 
Носиоци Индикатори Време  

1. 

Анализа рада тима за 

самовредновање за 

претходну школску 

годину и анализа 

реализованих 

активности у току 

школске 2021/2022. 

 

Утврђивање 

степена 

остварености 

вреднованих 

стандарда ради 

утврђивања 

јаких и слабих 

страна рада 

школе 

 

Координатор 

тима са 

члановима 

Извештај 

тима за 

школску 

2021/2022. 

годину 

Септембар 

2022. 

2. 

Израда плана рада 

тима за 

самовредновање рада 

школе за школску 

2021/2022. годину и 

подела задужења у 

вези са кључним 

областима 

вредновања. 

Израдити план 

рада тима 

водећи рачуна 

о кључним 

областима 

вредновања 

Координатор 

тима са 

члановима 

План тима за 

самовреднова 

ње рада 

школе 

Септембар 

2022. 

3. 

 

Активности из 

кључне области  

Настава и учење - 

праћење рада 

и вођење адекватне 

педагошке 

евиденције: 

формативно и 

сумативно 

оцењивање, као и 

прилагођавање рада 

на часу образовно-

васпитним потребама 

ученика, као и  

наставницима; 

 У области  Настава и 

учење  ће се 

 

Утврђивање 

квалитета 

педагошке 

документације 

као и степена 

примене 

одредби 

Правилника о 

оцењивању, 

као и 

утврђивање у 

којој мери 

наставници 

приликом 

реализовања 

наставног 

процеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор 

тима са 

члановима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евиденција 

тима, 

евиденција 

Стручних 

већа, 

извештај о 

спроведеној 

анкети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар- 

Мај 2023. 
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акценат ставити на 

стандарде 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 са 

свим индикаторима; 

 

Договор о 

састављању и 

спровођењу анкете 

међу ученицима и 

наставницима, 

састављање чек 

листе,  анализа 

резултата и 

сачињавање 

извештаја. 

 

воде рачуна о 

образовно- 

васпитним 

потребама 

ученика, као и 

ученика којима 

је потребна 

додатна 

подршка и/или 

припадају 

осетљивим 

групама; 

 

Подела 

задужења 

у вези са 

анкетом 

из области 

Настава и 

учење 

 

4. 

 

Евалуација рада Тима 

и 

степена реализације 

планираних 

активности и израда 

извештаја 

 

 

Утврђивање 

степена 

остварености 

стандарда у 

оквиру свих 

области 

вредновања и 

дефинисање 

мера за 

унапређење 

постојећег 

стања, 

упознавање 

колектива са 

степеном 

реализације 

задатака, 

снагама 

и слабостима 

области 

вредновања 

 

Координатор 

тима са 

члановима 

Записник 

тима и 

извештај, 

извештај са 

седнице 

Наставничког 

већа 

Мај 2023. 
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 12.4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

школе 
Установа се самостално и у сарадњи са надлежним органом јединице локалне 

самоуправе стара о обезбеђивању и унапређивању услова за развој образовања и васпитања, 

обезбеђивању и унапређивању квалитета програма образовања и васпитања, свих облика 

образовно-васпитног рада и услова у којима се он остварује. 

Ради обезбеђивања квалитета рада у установи се вреднују остваривање циљева, 

исхода и стандарда образовних постигнућа, Националног оквира образовања и васпитања, 

наставног плана и програма образовања и васпитања, школског програма, развојног плана, 

допринос и укљученост родитеља, односно других законских заступника деце и ученика у 

различите облике образовно-васпитног рада и услова у којима се он остварује. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе чине представници запослених, 

родитеља, односно других законских заступника, ученичког парламента, јединице локалне 

самоуправе, односно стручњака за поједина питања. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе именује директор.  

Надлежности рада Тима за обезбеђивање квалитета и 

развој школе 

Надлежности рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе, у оквиру и поред 

послова из надлежности стручних органа, обавља посебно и друге послове.  

Учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој школе.  

Израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развоја школе.  

Прати примену одредаба, прописа, статута и других општих аката школе чија је 

примена важна за обезбеђивање квалитета и развој школе. 

Сарађује са органима школе и другим субјектима у школи и ван школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе одговара директору и наставничком 

већу. 

  
Назив тима Чланови тима 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развоја установе 

Александра Стојаковић-координатор тима, Иван Милосављевић, 

Ненад Маринковић, Валентина Симић, Драган Миљковић 
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Годишњи план рада 

Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

за школску 2022/2023. 
 

Задаци:  

- Праћење обезбеђивања и унапређења рада установе  

- Старање о остваривању Школског програма  

- Старање о остваривању Годишњег плана рада  

- Старање о остваривању Развојног плана  

- Старање о остваривању циљева, исхода и стандарда постигнућа  

- Старање о спровођењу и остваривању ИОП-а у оквиру Тима за инклузију  

- Старање о развоју међупредметних компетенција  

- Анализа резултата самовредновања и спољашњег вредновања  

- Старање о остваривању стандарда квалитета рада установе  

- Старање о развоју компетенција наставника и стручних сарадника  

- Вредновање резултата рада наставника и стручних сарадника  

- Праћење и утврђивање резултата рада ученика  

 

 

План је урађен према одредбама Правилника о стандардима квалитета рада 

установа (Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 14/2018 од 02. 08. 2018. 

године). 

 

Област 

квалитет

а 

Активности Начин 

реализ

ације 

Носиоци 

активност

и и 

сарадниц

и 

Време 

реализа

ције 

Очекивани 

исход - 

резултат 

Праћење 

и 

вреднова

ње 

1. 

Програмир

ање, 

планирање 

и 

извештава

ње 

Конституисање 

Тима и усвајање 

Плана рада Тима за 

школску 

2022/2023. 

 Разматрање 

реализације 

Годишњег плана 

рада школе за 

школску 2022/23. 

годину; 

Разматрање 

остваривања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преглед 

докумен

тације, 

 

 

 

Тим за 

обезбеђива

ње 

квалитета и 

развој 

установе 

 

у сарадњи 

са: 

 

 прво 

тромесечј

е; 

 

 

 

 

четврта 

недеља 

јануара 

2023; 

 

 

- Редован и 

продуктиван 

рад Тима за 

обезбеђење 

квалитета и 

развој 

установе; 

- Утврђивање 

да ли се 

Годишњи 

план рада 

школе, 

Школски 

 

 

педагог 
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Школског 

програма школе за 

школску 2022/23. 

годину; 

Праћење, анализа и 

разматрање 

спровођења 

Развојног плана; 

Анализa 

остварених 

активности везаних 

за Самовредновање 

школе у току 

школске 2022/2023. 

године; 

Праћење, анализа 

усклађености рада 

Стручних 

већа,Тимова и 

Актива Школе; 

Давање смерница и 

сугестија за израду 

Годишњег плана 

рада школе за 

школску 

2023/2024.годину 

уколико се укаже 

потреба; 

Давање смерница у 

планирању 

спровођења 

поступка 

Самовредновања за 

школску 

2023/2024. уколико 

се укаже потреба; 

Разматрање 

припремљености 

школе за наредну 

школску годину; 

Израда извештаја о 

раду Тима за 

школску 

2022/2023.годину; 

анализа, 

дискусиј

а, 

сугестиј

а 

Активом за 

развојно 

планирање, 

 

Активом за 

развој 

Школског 

програма, 

 

Тимом за 

самовредно

вање и 

вредновање 

рада школе, 

 

Тимом за 

израду 

Годишњег 

плана рада; 

 

четврта 

недеља 

јуна 2023; 

 

 

 

 

 

 

 август 

2023. 

године 

програм, 

Развојни план 

заснивају на 

начелима за 

израду ових 

докумената, 

да ли њихов 

садржај 

одражава 

специфичност 

Школе и да 

ли су јасно 

изнети 

циљеви који 

се радом 

остварују; 

- Утврђивање 

да ли се у 

плановима и 

извештајима 

тимова и 

актива јасно 

прецизирају 

промене на 

свим нивоима 

деловања и да 

ли осликавају 

адекватно рад 

у Школи, 

- Прихватање 

саветодавног 

рада као 

припреме за 

наредну 

школску 

годину. 

 

 стручна 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стручна 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стручна 

служба 

 

 

 

 

 

Педагошк

и 

колегијум 

 

 

 

 

 

 

 

2. Настава 

и учење 

- Анализа 

реализациje 

наставе у току 

првог 

класификационог 

периода, првог 

полугодишта, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трећа 

недеља 

- Побољшање 

квалитета 

наставе кроз 

праћење и 

анализирање 

испуњености 

исхода учења; 

 

 

директор, 

стручна 

служба 
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трећег 

класификационог 

периода, другог 

полугодишта и 

краја шкоске 

2022/2023.године; 

- Праћење и 

анализа одвијања 

наставе с акцентом 

на околности у 

којима се настава 

одвија у току 

школске 2022/2023. 

- Праћење и 

анализа одвијања 

часова допунске, 

додатне, 

припремне наставе 

и слободних 

активности; 

- Анализа 

изостајања ученика 

са наставе у току 

првог 

класификационог 

периода, првог 

полугодишта, 

трећег 

класификационог 

периода, другог 

полугодишта и 

краја школске 

2022/2023. године; 

- Старање о 

спровођењу и 

остваривању ИОП-

а у оквиру Тима за 

инклузију; 

- Провера 

континуираности 

стицања 

међупредметних 

компетенција; 

- Анализа 

реализације 

разредних, 

поправних и 

матурских испита у 

школској 

2022/2023. 

 

 

 

преглед 

извештај

а и  

планова, 

анализа, 

дискусиј

а 

 

 

 

Тим за 

обезбеђива

ње 

квалитета и 

развој 

установе 

 

у сарадњи 

са:  

 

Тимом за 

инклузивно 

образовање, 

 

Тимом за 

развој 

међупредме

тних 

компетенци

ја и 

предузетни

штва 

 

новембра 

2022, 

четврта 

недеља 

јануара 

2023, 

трећа 

недеља 

априла 

2023, 

четврта 

недеља 

јуна 2023; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

2023. 

године 

- Утицање на 

унапређивање 

рада 

наставника 

кроз праћење 

ефикасности 

управљања 

процеса 

учења; 

- Утврђивање 

систематике 

којом 

ученици 

стичу знања, 

усвајају 

вредности, 

развијају 

вештине и 

компетенције 

на часу кроз 

рад који је 

прилагођен 

образовно . 

васпитним 

потребама 

ученика; 

- 

Унапређивањ

е стицања 

знања на 

часу;    

- Активно 

учествовање 

ученика у 

раду 

- 

Осавремењав

ање 

наставниог 

процеса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 директор, 

стручна 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагошк

и 

колегијум 

 

 

 

 

 

 стручна 

служба 
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3. 

Образовна 

постигнућа 

ученика 

- Анализа 

постигнућа 

ученика у току 

првог 

класификационог 

периода, првог 

полугодишта,треће

г класификационог 

периода, другог 

полугодишта и 

краја школске 

2022/2023.године; 

- Анализа 

предходних 

постигнућа и 

доношење мера 

унапређења 

постигнућа за 

наредни период, тј. 

подизање 

образовних 

постигнућа на 

виши ниво; 

- Праћење процеса 

оцењивања 

(сумативног и 

формативног) и 

процеса 

вредновања да би 

били у функцији 

даљег учења; 

- Анализа  

резултата ученика 

који похађају 

додатну/допунску 

наставу, на крају 

сваког 

класификационог 

периода; 

- Анализа 

резултата ученика 

који похађају 

наставу по ИОП-у; 

-  Анализа 

реализације 

учествовања на 

такмичењима и 

конкурсима; 

- Анализа успеха 

ученика на 

разредним, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преглед 

извештај

а, 

увид у 

педагош

ку 

докумен

тацију, 

анализа, 

дискусиј

а 

 

 

 

Тим за 

обезбеђива

ње 

квалитета и 

развој 

установе 

у сарадњи 

са:  

 

Тимом за 

инклузивно 

образовање, 

 

стручним 

сарадницим

а,  

 

наставници

ма, 

 

одељењски

м 

старешинам

а; 

 

 

 

 

 

 

 трећа 

недеља 

новембра 

2022, 

четврта 

недеља 

јануара 

2023, 

трећа 

недеља 

априла 

2023, 

четврта 

недеља 

јуна 2023; 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

трећа 

недеља 

новембра 

2022, 

четврта 

недеља 

јануара 

2023, 

трећа 

недеља 

априла 

2023, 

четврта 

недеља 

јуна 2023; 

3. године 

- Ученици 

мотивисанији 

за рад; 

- Доношење 

мера за 

унапређење 

образовних 

постигнућа; 

- Позитивни 

параметри 

мера за 

унапређење 

образовних 

постигнућа; 

- Побољшан 

општи успех 

и владање 

ученика у 

односу на 

предходну 

школску 

годину; 

- Боља 

постигнућа 

ученика; 

- Постизање 

што 

систематични

јег и 

објективнијег 

оцењивања; 

- Уочавање 

постигнућа 

ученика од 

почетног 

нивоа; 

 

директор, 

стручна 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор, 

стручна 

служба 

 

 

 

 

 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор, 

стручна 

служба 
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поправним и 

матурским 

испитима  школске 

2022/2023. године; 

директор, 

стручна 

служба 

4. 

Подршка 

ученицима 

- Сагледавање 

стања осипања 

ученика и 

деловања у смислу 

њиховог 

задржавања; 

- Усмеравање 

прилагођавања 

материјала 

индивидуалним 

карактеристикама 

ученика  (ИОП2); 

- Усмеравање 

наставника за 

припремање 

наставних 

материјала за рад 

по нивоима знања; 

- Праћење акција у 

области 

здравствене 

превенције; 

-  Праћење 

организације 

вршњачке 

подршке; 

- Реализовање 

програма подршке 

ученицима у учењу 

кроз повећање 

мотивације за рад; 

- Праћење 

промоције здравих 

стилова живота, 

права детета, 

заштите човекове 

околине и 

одрживог развоја; 

 

 

 

 

 

преглед 

извештај

а, 

увид у 

педагош

ку 

докумен

тацију, 

анализа, 

дискусиј

а 

 

Тим за 

обезбеђива

ње 

квалитета и 

развој 

установе 

 

у сарадњи 

са: 

Тимом за 

инклузивно 

образовање, 

 

стручним 

сарадницим

а, 

 

наставници

ма, 

 

одељењски

м 

старешинам

а; 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

школске 

године; 

 

- 

Прилагођава

ње материјала 

индивидуални

м  

карактеристи

кама  

ученика; 

- Прилагођена 

настава 

индивидуални

м  

могућностима 

ученика; 

- Развијање 

здравствених 

навика; 

- Ученици 

мотивисанији 

за рад; 

- 

Квалитетнији 

вршњачки 

односи; 

- Бољи 

резултати 

слабијих 

ученика; 

- Стварање 

свести о 

важности 

здравих 

стилова 

живота; 

стручна 

служба 

 

 

 

 

 

Педагошк

и 

колегијум 

 

 

 

 

 

педагог 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

 

 стручна 

служба 

 

 

 

 

 

стручна 

служба 

5. Етос - Праћење 

успостављања 

добрих 

међуљудских 

односа кроз 

поштовање норми 

понашања; 

- Праћење и 

анализа 

 

 

непосре

дна 

комуник

ација, 

преглед 

извештај

Тим за 

обезбеђива

ње 

квалитета и 

развој 

установе 

 

у сарадњи 

са: 

 

 

 

 

 

током 

школске 

године; 

- Унапређење 

међуљудских 

односа и 

сарадње; 

- Подстицање 

негативног 

става према 

насиљу, 

дискриминац

 директор 
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функционисања 

система заштите од 

насиља и 

дискриминације 

кроз рад Тима за 

заштиту од 

дискриминацје, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања;  

- Унапређење 

сарадње са 

родитељима и 

старатељима; 

- Праћење и 

унапређење 

промоције успеха 

сваког појединца, 

групе, или 

одељења кроз 

интерни систем 

награђивања 

ученика и 

запослених за 

постигнуте 

резултате; 

а и  

планова, 

анализа, 

дискусиј

а 

 

 

Тимом за 

заштиту од 

дискримина

цје, насиља, 

злостављањ

а и 

занемарива

ња, 

 

Тимом за 

стручно 

усавршавањ

е; 

ији, 

злостављању 

и 

занемаривању

; 

- Активнија 

сарадња са 

родитељима и 

старатељима; 

- 

Промовисање 

успешних 

појединаца, 

група, 

одељења; 

 

 директор, 

стручна 

служба 

 

 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 педагог 

6. 

Организац

ија рада 

школе, 

управљање 

људским и 

материјалн

им 

ресурсима 

- Разматрање 

квалитета, 

квантитета и 

континуираности 

стручног 

усавршавања 

наставника; 

- Праћење 

оптималног 

коришћења 

материјално – 

техничких ресурса 

и предлагање 

обогаћивања 

ресурса у виду 

наставних 

средстава сходно 

потребама; 

- Унапређивање 

коришћења 

дигиталних 

технологија у циљу 

реализације онлајн 

наставе и 

унапређивање 

 

 

 

 

 

преглед 

докумен

тације, 

анализа, 

дискусиј

а, 

сугестиј

а 

 

 

 

 

 

 

Тим за 

обезбеђива

ње 

квалитета и 

развој 

установе 

 

током 

школске 

године; 

 

 

 

 

 август 

2023. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 током 

школске 

године; 

 

 

 

 

- 

Континуиран

о квалитетно 

стрчно 

усавршавање; 

- Унапређење 

наставног 

процеса 

набавком и 

употребом 

савремених 

наставних 

средстава; 

- 

Усавршавање 

употребе 

дигиталних 

технологија 

за потребе 

онлајн или 

унапређење 

непосредне 

наставе с 

ученицима; 

 директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 директор 

 

 

 

 

 

 

 

 директор, 

стручна 

служба 
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Напомена: С обзиром на променљиву епидемиолошку ситуацију изазвану ширењем вируса 

ковид 19 и остале специфичности наставног рада и живота школе као динамичног процеса, 

реализација плана може бити измењена, али у складу са областима квалитета и планираним 

активностима.  

План активности за унапређивање квалитета наставе 

 

Настава је један од облика друштвено признатог, организираног, систематизованог 

и методичног спознавања света. Настава је научно заснован и систематски организиран 

институционални васпитно-образовни процес који је намењен ученицима. Главни циљ 

наставе је помоћи ученику у учењу. 

У настави се уобичајено говори о три кључна фактора наставе, тзв. дидактички 

троугао који чине: 

• Ученик, који систематским проучавањем наставних садржаја, уз помоћ наставника 

или самостално, стиче знања, развија радне способности, усваја васпитне вредности 

и користи функционално знање неопходно за сналажење у савременом свету;  

• Наставни садржај, односно  програм васпитања и образовања;  

• Наставник, квалификовани стручњак који поучавањем помаже ученицима у 

васпитно-образовном процесу. 

Константно усавршавање, усвајање и примена нових метода у настави као и стално 

улагање у материјалну и технолошку опремљеност поставља се као импеаратив за 

достизање постављених, савремених стандарда у образовању. Континуално подизање 

квалитета школских постигнућа ученика у циљу достизања остварености стандарда 

образовања, пружање квалитетног образовања током школске године и примењивање  

знања представља основ сваког даљег напредовања. Тренд развоја информационих-

комуникационих технологија представља најјачи подстицајни фактор новим потенцијалима 

који доприносе унапређивању квалитета наставе. Код савременог концепта учења 

заснованом на учењу и ученику, није само пожељно, већ се и захтева да наставници у 

настави примењују алате и технологије који обезбеђују успешност процеса учења.  

У табели је приказан је план активности за унапређење квалитета наставе, особе 

одговорне за реализацију активности, време реализације и очекивани исходи. 

Активности за унапређивање квалитета наставе 

наставе која се 

одвија као 

непосредни рад с 

ученицима; 

- Анализа 

Извештаја о раду 

директора и 

стручних 

сарадника; 

 

 

 четврта 

недеља 

јануара 

2023, 

четврта 

недеља 

јуна 2023; 

- Примена 

резултата 

наредне 

школске 

године; 

 

 

 

 

 

Педагошк

и 

колегијум 
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Активности за 

унапређивање квалитета 

наставе 

Особа 

одговорна 

за 

реализацију 

активности 

 

Време 

реализације 

активности 

 

Очекивани исходи 

Анализа претходних 

постигнућа и 

доношење мера унапређења 

постигнућа за наредни 

период 

директор 

школе 

почетак 

шк.2022/2023. 

Доношење мера за 

унапређење образовних 

постигнућа 

Праћење постигнућа на 

крају  првог и другог 

полугодишта   

сручни 

сарадници 

крај првог 

полугодишта  

шк.2022/2023. 

Позитивни параметри 

мера за унапређење 

образовних постигнућа 

 

Подизање образовних 

постигнућа на виши ниво 

сручни 

сарадници 

предметни 

наставници 

током 

шк.2022/2023. 

Побољшан општи успех и 

владање ученика у односу 

на предходну школску 

годину 

Унапређивање стицања 

знања на часу    

Активно учествовање 

ученика у раду 

предметни 

наставници 

током 

шк.2022/2023. 

Заинтересованост ученика 

Коришћење интернета 

Разумевање и образлагање 

решења 

Прилагођавање материјала 

индивидуалним 

карактеристикама ученика  

(ИОП2) 

Материјал за рад по 

нивоима 

предметни 

наставници 

почетак 

шк.2022/2023. 

 

Прилагођавање материјала 

индивидуалним 

карактеристикама  

ученика 

 

Оспособљавање за 

дискусију на задату тему 

предметни 

наставници 

током шк. 

2022/2023. 

 

Култура говора 

Посета часовима у циљу 

утврђивања компетенција  

наставника и квалитета 

наставе 

директор, 

педагог и 

психолог 

током шк. 

2022/2023. 

 

Увид у квалитет наставе 

На нивоу стручних већа 

направити план реализације 

огледних и угледних часова 

(сви наставници) 

руководиоци 

стручних 

већа 

током шк. 

2022/2023. 

Осавремењавање 

наставниог процеса; 

Ученици мотивисанији за 

рад; 
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Припрема задатака 

различитих по тежини (у 

неколико нивоа) 

прилагођених 

могућностима и потребама 

ученика 

предметни 

наставник 

током другог 

полугодишта 

шк. 

2022/2023. 

Прилагођена настава 

индивидуалним  

могућностима ученика; 

Боља постигнућа ученика; 

 

Акције у области 

здравствене превенције  

(Ковид и друго) 

стручни 

предавачи 

током шк. 

2022/2023. 

 

Развијање здравствених 

навика 

Организовати вршњачку 

подршку; рад у пару са 

учеником који лакше и 

брже уче  

предметни 

наставници, 

ученици 

током шк. 

2022/2023. 

Квалитетнији вршњачки 

односи; 

Бољи резултати слабијих 

ученика; 

Примењивати сумативно и 

формативно оцењивање 
предметни 

наставници 

током шк. 

2022/2023. 

Уочавање постигнућа 

ученика од почетног 

нивоа; 

Већа објективност 

оцењивања ученика 

Образложити оцену 

ученику и дати упутства за 

даљи рад 

предметни 

наставник, 

ученици 

током шк. 

2022/2023. 

Јаснија слика о 

постигнућима ученика; 

Ученици имају прецизнија 

упутства о свом 

напредовању; 

Пружити повратну 

информацију ученику о 

томе шта је научио и шта 

још треба да научи 

предметни 

наставник 

током шк. 

2022/2023. 

Већа мотивисаност 

ученика за рад; 

Бољи резултати; 

Анализирати резултате 

ученика који похађају 

додатну/допунску наставу, 

на крају сваког 

класификационог периода 

руководиоци 

стручних 

већа 

крај шк. 

2022/2023. 

Резултати се примењују 

наредне школске године 

ради унапређења наставе; 

Гугл учионица 
предметни 

наставници 

почетак 

2022/2023, по 

потреби 

Оспособити наставнике за 

рад у Гугл учионици 
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12.5. Тим за развој међупредметних компетенција 

и предузетништва 
 

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-

васпитним процесом на свим нивоима образовања и васпитања, кроз све облике, начине и 

садржаје рада, развијајући кључне компетенције за целоживотно учење, као и опште 

међупредметне компетенције. 

Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова 

који су потребни сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени 

живот и запошљавање и то су: 

1) комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, 

мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми; 

2) комуникација на страном језику: способност изражавања и тумачења концепата, 

мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми укључујући вештине 

посредовања сумирањем, тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, као 

и интеркултурално разумевање; 

3) математичке, научне и технолошке компетенције: основно нумеричко 

резоновање, разумевање света природе, способност примене знања и технологије за људске 

потребе (медицина, транспорт, комуникације и др.); 

4) дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и 

комуникационих технологија за рад, одмор и комуникацију; 

5) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: 

планирање, управљање временом и информацијама, способност да се превазиђу препреке 

како би се успешно учило, коришћење претходних знања и вештина, примена знања и 

вештина у различитим ситуацијама, индивидуално и/или у групи; 

6) друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно и конструктивно 

учествује у друштвеном и радном животу и да се ангажују у активном и демократском 

учешћу, посебно у све разноврснијим заједницама; 

7) осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију 

кроз креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и 

управљање пројектима; 

8) културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значај 

креативних идеја, искустава и емоција у различитим медијима – музика, књижевност, плес, 

ликовна уметност и друго. 

Компетенције из става 1. овог члана, осим оквира традиционалних школских 

предмета, обухватају и ангажују школска знања на припреми ученика да буду конкурентни 

и функционални у садашњем и будућем образовном и професионалном простору и да 

компетентно и активно остварују своје грађанске улоге. 
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Опште међупредметне компетенције 

 
Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним 

компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова 

релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, 

развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и 

контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима 

за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине 

основу за целоживотно учење. 

Опште међупредметне компетенције за крај средњег образовања и васпитања у 

Републици Србији, су: 

1) компетенција за целоживотно учење; 

2) комуникација; 

3) рад са подацима и информацијама; 

4) дигитална компетенција; 

5) решавање проблема; 

6) сарадња; 

7) одговорно учешће у демократском друштву; 

8) одговоран однос према здрављу; 

9) одговоран однос према околини; 

10) естетичка компетенција; 

11) предузимљивост и предузетничка компетенција. 

 

Надлежности рада Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва 
 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва чине представници 

запослених, родитеља, односно других законских заступника, ученичког парламента, 

јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва именује директор. У 

оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, Тим посебно обавља многе 

послове. Учествује у изради аката који су у вези са међупредметним компетенцијама и 

предузетништвом. Израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и 

предузетништвом. Прати примену одредаба, прописа, статута који су у вези са 

међупредметним компетенцијама и предузетништвом. Учествује у обезбеђивању услова за 

развој међупредметних компетенција и предузетништва.  

Сарађује са органима школе и другим субјектима у школи и ван ње на испуњавању 

задатака из своје надлежности. За свој рад одговара директору и наставничком већу. 
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Назив тима Чланови тима 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Славчо Цеков - координатор тима, Маријана Милошевић, Мића 

Живковић, Ана Младеновић Петровић, Иван Цветановић, Виобран 

Рајић 

 

План рада тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 
Активност Начин 

реализације 

Носиоци активности Време 

реализације 

Конституисање тима – избор 

председника, записничара; 

  

Састанак 

Чланови тима 

Т
о
к
о
м

 г
о
д

и
н

е 

Израда годишњег плана рада тима, 

израда акционог плана рада и подела 

задужења; 

Састанак, 

записник, 

подела 

задужења 

Чланови тима, 

наставници, стручни 

сарадници 

Анализа заступљености 

међупредметних компетенција у 

настави; 

Из увида у 

активности и 

документацију 

Чланови тима, 

директор, стручна 

служба 

Подстицање наставника да креирају 

и реализују часове који подстичу 

развој међупредметних 

компетенција, као и других 

активности, пројеката, акција; 

Преко стручних 

већа и кроз 

сарадњу са 

Тимом за 

стручно 

усавршавање и 

стручним 

већима 

Чланови тима 

Анализа прегледаних планираних 

акција, ваннаставних и других 

активности, сугестије по потреби; 

Из увида у 

активности и 

документацију 
Чланови тима, 

стручна служба 

Сарадња са тимовима, већима, 

активима; 

 

Сарадња са 

осталим 

тимовима и 

носиоцима свих 

активности 

којима се 

промовишу 

међупредметне 

компетенције 

Чланови тима, сви 

учесници образовно-

васпитног процеса 

Аналаза рада на развоју 

међупредметних компетенција  

Помоћу 

записника и 

документације Чланови тима 

Крај 

школске 

године 
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12.6. Тим за професионални развој 

 

Непрестане  промене у свету рада и образовања стављају школу пред нове изазове. 

Стално учење и стални професионални развој су вредности које се развијају од најмлађег 

узраста, а професионална оријентација постаје кључна компетенција. Ученицима је 

потребно омогућити да током образовања упознају себе, стекну самопоштовање, превазиђу 

предрасуде, упознају конкретан свет рада и занимања и изграде вештине неопходне за 

сналажење у том свету. Програм професионалне оријентације који се остварује у школи 

односи се на праћење, усмеравање и подршку ученицима у њиховом даљем образовању и 

професионалном развоју. Професионална оријентација подразумева укључивање и 

међусобно повезивање свих актера, који објективно имају пресудну улогу и утицај на развој 

личности и професионални развој: родитељи, наставници, стручни сарадници у школама, 

лекари, стручњаци при Националној служби запошљавања. 

Иновирани приступ професионалном развоју, као важном сегменту за будући живот 

и рад ученика обухвата следеће: 

• упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних 

карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог 

професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе 

сопственом професионалном развоју; 

• развој мотивације за учење и оспособљавање ученика за деловање у 

друштвеној и приватној средини како би стечена знања постала део личних и 

професионалних искустава и искоришћена на ширем тржишту рада; 

• упознавање ученика са светом рада, системом и нивоима образовања 

и њихово оспособљавање за самостално прикупљање информација које се односе на 

свет рада и нивое образовања, формирање ставова према важности рада, подстицање 

ученика на истраживачко понашање према себи и свету рада и на вредновање 

сопственог и туђег рада; 

•  оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и 

доношење реалних и зрелих одлука у вези са занимањем и правцима стручног 

оспособљавања,    успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово 

оспособљавање за пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог 

професионалног развоја; 

• успостављање сарадње са установама и институцијама у локалној 

заједници и шире, што може допринети успешнијем професионалном развоју 

ученика. 
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Надлежности Тима за професионални развој 

 Тим за професионални развој ученика чине представници запослених, родитеља, 

односно других законских заступника, ученичког парламента, јединице локалне 

самоуправе, односно стручњака за поједина питања. 

Тим за професионални развој именује директор. 

У оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, Тим посебно 

обавља многе послове. 

Учествује у изради аката који су у вези са професионалним развојем ученика. 

Израђује пројекте који су у вези са професионалним развојем ученика. 

Прати примену одредаба, прописа, статута који су у вези са професионалним 

развојем. Сарађује са органима школе и другим субјектима у школи и ван ње на испуњавању 

задатака из своје надлежности. За свој рад одговара директору и наставничком већу. 

 

Назив тима Чланови тима 

Тим за 

професионални 

развој 

Катарина Петровић Милетић - координатор тима, Весна 

Драгићевић, Миодраг Јовановић, Горан Жалац, Ана Пејић, Тијана 

Дамјановић, Лидија Бујић, Марија Ђорђевић 

 

 

Задаци рада Тима за професионални развој 

 

• Именовање чланова тима за професионални развој; 

• Информисање чланова тима о садржају и задацима тима за професионални 

развој; 

• Информисање Наставничког већа о плану и програму тима; 

• Информисање ученика и родитеља о активностима тима; 

• Припрема истраживања о томе колико су ученици информисани о 

могућностима запошљавања и даљег образовања, састављање упитника, 

избор циљне групе; 
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• Реализација истраживања о томе колико су ученици информисани о 

могућностима запошљавања и даљег образовања; 

• Реализација предвиђених радионица са ученицима завршних разреда; 

• Израда теста за професионалну оријентацију; 

• Организовање и реализација долазака представника факултета;  

• Реализација реалних сусрета (представника предузећа, успешних 

привредника, НСЗ); 

• Идентификација даровитих ученика на основу постигнутих резултата и 

интересовања ученика; 

• Идентификација ученика који заостају у савлађивању градива, ученика 

којима је потребна додатна подршка и старање о њиховом напретку и развоју; 

• Анкетирање ученика о избору ваннаставних активности; 

• Информисање ученика о могућностима даљег школовања, преквалификацији 

и ванредном школовању; 

• Креирање и израда „базе података“ за праћење постигнућа ученика након 

одласка из школе, као и о ученицима којима је потребна додатна подршка; 

• Анализа реализованих активности, извештаји, сугестије. 

План рада Тима за професионални развој 

Активности 
Начин 

реализације 

Носиоци 

активности и 

сарадници 

Време 

реализације 

Очекивани исход 

- резултат 

 Конституисање 

Тима 

дискусија, 

сугестија, 

анализа 

Тим за 

професионални 

развој 

септембар 

2022. године 

Континуиран рад 

Тима за 

професионални 

развој 

 Усвајање плана 

рада Тима за 

школску 

2022/2023. годину 

 дискусија,  

сугестија, 

анализа 

Тим за 

професионални 

развој 

септембар 

2022. године 

Редован и 

ефикасан рад 

Тима. 

Припрема за 

анкетирање 

ученика о избору 

ваннаставних 

активности 

(састављање 

упитника, 

 дискусија, 

анализа, 

сугестија, 

прикупљање 

података 

Тим за 

професионални 

развој 

у сарадњи са: 

 

одељењским 

старешинама 

 септембар 

2022. године 

Увид у 

информисаност 

ученика о 

ваннаставним 

активностима 
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умножавање и 

подела упитника 

ученицима) 

које су им на 

располагању;Увид 

у ученички 

избор 

ваннаставних 

активности 

Сачињавање 

извештаја о 

спроведеном 

анкетирању и 

предузимање 

даљих корака у 

складу са 

добијеним 

резултатима 

анкетирања  

(информисање 

ученика о врстама 

ваннаставних 

активности и 

добробитима које 

доносе ученицима  

– утицај на њихов 

професионални 

развој  и 

напредовање у 

одређеним 

областима) 

прикупљање 

података, 

рад са 

ученицима 

Тим за 

професионални 

развој 

 септембар 

2022. године 

Увид у 

информисаност 

ученика које су 

им  

ваннаставне 

активности на 

располагању; 

Увид у ученички 

избор 

ваннаставних 

активности; 

Предузимање 

даљих корака и 

препоручивање 

похађања 

ваннаставних 

активности 

ученицима у 

циљу њиховог  

професионалног 

развоја, 

усавршавања у 

одређеним 

областима и 

свеобухватног 

напретка 

 Припрема 

истраживања о 

томе колико су 

ученици 

информисани о 

могућностима 

запошљавања и 

даљег 

образовања, 

састављање 

упитника, избор 

циљне групе 

 дискусија,  

анализа,  

сугестија 

Тим за 

професионални 

развој 

октобар 

2022. године 

 Пружање помоћи 

ученицима у 

одлучивању за 

избор будућег 

занимања и  

наставка 

школовања 

 Реализација 

истраживања о 

томе колико су 

ученици 

информисани о 

могућностима 

запошљавања и 

прикупљање 

података 

Тим за 

професионални 

развој  

 новембар 

2022. године 

Пружање помоћи 

ученицима у 

одлучивању за 

избор будућег 

занимања и 

наставка 

школовања 
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даљег 

образовања, 

штампање и 

подела анкетног 

материјала 

одабраној циљној 

групи, припрема 

извештаја о 

добијеним 

резултатима 

анкетирања  

Рад на 

идентификацији 

даровитих 

ученика на основу 

постигнутих  

резултата и 

интересовања 

ученика  

(прикупљање 

података  од 

одељењских 

старешина ) и 

сачињавање 

извештаја 

прикупљање 

података 

Тим за 

професионални 

развој  

 

у сарадњи са: 

 

одељенским 

старешинама и  

наставницима 

задуженим за 

ваннаставне 

активности 

 децембар 

2022. године 

Пружање 

подршке 

даровитим 

ученицима, 

подстицање, 

мотивисање и 

усмерававање 

ученика за даљи 

напредак и 

професионални 

развој 

 Рад на 

идентификацији 

ученика који 

заостају у 

савлађивању 

градива 

(прикупљање 

података од 

одељењских 

старешина) и 

сачињавање 

извештаја 

прикупљање 

података 

Тим за 

професионални 

развој 

 

у сарадњи са: 

 

одељењским 

старешинама 

децембар 

2022. године 

Пружање 

подршке и 

помоћи 

ученицима који 

заостају у  

савлађивању 

градива, 

мотивисање 

таквих ученика за 

напредовање и 

постизање успеха 

у школи 

Рад на 

информисању 

ученика о 

могућностима 

даљег школовања, 

преквалификацији 

и ванредном 

школовању ( 

посета часовима 

одељењског 

старешине ), 

посебно 

ученицима којима 

је потребна 

дискусија, 

анализа, 

сугестија, 

посета часу 

одељењског 

старешине у 

циљу 

информисања 

ученика 

 

Тим за 

професионални 

развој  

 

у сарадњи са: 

 

одељењским 

старешинама 

 јануар и 

фебруар 

2023. године 

Ученици су 

правовремено и у 

потпуности 

обавештени о 

могућностима 

даљег школовања, 

преквалификацији 

и ванредном 

школовању , па у 

складу са тим 

могу планирати 

свој 

професионални 

развој 
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додатна подршка 

или потичу из 

осетљивих група 

Реализација 

предвиђених 

радионица са 

ученицима 

завршних разреда 

 организација 

радионица, 

 рад са 

ученицима 

Тим за 

професионални 

развој  

 

у сарадњи са:  

 

организацијом 

,,Каритас“ из 

Алексинца 

друго 

полугодиште 

( у 

зависности 

од термина 

који  

предложи  

Каритас) 

Подстакнут 

предузетнички 

дух ученика и 

планирање 

њихових 

активности и 

пословних корака 

након завршетка 

средњошколског 

образовања 

Израда теста за 

професионалну 

оријентацију 

рад са 

ученицима 

завршних 

разреда 

Тим за 

професионални 

развој  

 

Тестирање 

обавља члан 

Тима задужен 

за тестирање 

Лидија Бујић, 

педагог 

март-мај  

2023.године 

Ученици стичу 

бољи увид у своје 

могућности и 

афинитете што им 

олакшава избор 

факултета и 

будућег занимања 

Организовање и 

реализација 

долазака 

представника 

факултета  

посета часовима 

ученика 

завршних 

разреда и 

промоција 

факултета  

Тим за 

професионални 

развој 

 

у сарадњи са: 

 

представницима 

факултета и 

виших школа 

фебруар- мај  

2023. године 

 Ученици су 

подстакнути да  

наставе 

школовање, 

усавршавају се и 

напредују 

 Ученицима су 

представљене 

различите 

могућности и 

олакшан избор 

факултета 

Правовремена 

информисаност и 

помоћ у 

одлучивању за 

наставак 

школовања 

Организовање и 

реализација 

реалних сусрета 

представника 

предузећа, 

успешних 

привредника и 

НСЗ-а 

 

 

сусрети са 

ученицима 

завршних 

разреда,  

информисање 

ученика о 

могућностима 

Тим за 

професионални 

развој 

 

у сарадњи са: 

 

представницима 

предузећа и 

НСЗ-а и 

фебруар-мај 

2023.године 

Ученици стичу 

увид у 

могућности које 

нуде различита 

предузећа , у 

начин рада  

одређених 

предузећа 
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са ученицима  у 

циљу 

информисања 

ученика о 

могућностима 

њиховог даљег 

професионалног 

развоја, 

запошљавања и 

одабира будућег 

занимања 

њиховог даљег 

професионалног 

развоја и 

запошљавања 

 

 

успешним 

привредницима 

 

 

Пробуђен 

предузетнички 

дух, мотивација за 

развијање 

сопствених 

послова и фирми 

Свеобухватан и 

прецизан увид о 

потребама  НСЗ-а  

за  одређена 

занимања и самим 

тим  помоћ 

ученицима у 

одабиру будућих 

факултета или 

занимања 

Рад на креирању 

базе података за 

праћење 

постигнућа 

ученика након 

одласка из школе 

прикупљање 

података, 

анализа 

Тим за 

професионални 

развој    

 

у сарадњи са: 

 

одељењским 

старешинама и 

бившим 

ученицима 

школе 

 друго 

полугодиште 

школске 

2022/2023. 

године 

Прецизан и 

свеобухватан 

увид у постигнућа 

ученика након 

завршетка средње 

школе; Могућност 

унапређивања и 

бољег 

усмеравања 

стратегије за 

професионални 

развој ученика; 

Унапређен  

 рада Тима 

Анализа 

реализованих 

активности   

(извештаји о раду 

Тима и 

спроведеним 

активностима) 

анализа,  

сугестија, 

дискусија 

Тим за 

професионални 

развој 

 јун 2023. 

године 

Целокупан увид у 

рад Тима; 

Могућност 

унапређивања 

рада Тима у 

наредној 

школској години. 

  

 

Напомена: С обзиром на променљиву епидемиолошку ситуацију изазвану вирусом Ковид  19, 

реализација плана може бити измењена, али у складу са планираним активностима. 
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12.7. Тим за каријерно вођење и саветовање 
 

Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро 

промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи 

у дело. 

Школа формира стручни Тим за каријерно вођење и саветовање у чијем саставу су 

стручни сарадници и наставници. Тим у сарадњи са наставницима реализује праћење 

индивидуалних склоности ученика. Саветодавни рад обавља се током школовања, и школа, 

по потреби, сарађује са надлежним установама које се баве каријерним вођењем и 

саветовањем. 

Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење 

и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о 

професијама, каријери, даљем учењу и образовању и формирање сопственог става о томе. 

 

Надлежности Тима за каријерно вођење и саветовање 

 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика чине представници запослених, 

родитеља, односно других законских заступника, ученичког парламента, јединице локалне 

самоуправе, односно стручњака за поједина питања. 

Тим за каријерно вођење и саветовање именује директор. 

У оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, Тим посебно 

обавља многе послове. 

Доноси програм рада и подноси извештаје о његовој реализацији. 

У сарадњи са наставницима прати индивидуалне склоности ученика. 

Израђује пројекте који су у вези са каријерним вођењем ученика. 

Саветује ученике у материји каријерног вођења. 

Сарађује са органима школе и другим субјектима у школи и ван ње на испуњавању 

задатака из своје надлежности. 

За свој рад одговара директору и наставничком већу. 
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Назив тима Чланови тима 

 

Тим за 

каријерно 

вођење и 

саветовање 

 

 

Маја Нешић - координатор тима, Маја Матић, Јелена Стевановић, 

Лидија Бујић, Марија Ђорђевић 

 

Програм рада тима за каријерно вођење и саветовање 

( КВИС ) 

 

Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро 

промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи 

у дело. Проблем запошљавања је кључно питање развоја сваког друштва, где се сусрећу 

образовање и тржиште рада најдиректније и највидљивије. Према анализама тржишта рада, 

послодавци желе запослене који континуирано усавршавају своје вештине, раде 

самостално, поседију вештине високог нивоа: критичко мишљење, решавање проблема, 

тимски рад и вештине доношења одлука. Зато КВИС добија посебан значај и функцију, као 

основни инструмент развоја људских ресурса и доприноси: остваривању елементарног 

права на рад, ефикаснијем инвестирању у образовање и оспособљавање, већој ефикасности 

на тржишту рада, већој запослености и мобилности радне снаге, развоју људског капитала, 

друштвеној инклузији, друштвеној једнакости, активном друштву. 

КВИС – каријерно вођење и саветовање представља: 

- Системску иновацију – школа се приближава социјалним партнерима и окреће 

образовању заснованом на исходима, 

- Институционалну иновацију – утиће на организацију и положај образовне 

установе у локалној средини, 

- Индивидуалну инобацију – као иновација наставника у средњој школи и КВИС 

ученика. 

Основна коју доноси систем КВИС је већа оријентација образовања на послове 

које треба да обављају ученици и студенти када се запосле.  

Програм КВИС за младе узраста од 15 до 18 година обухвата информисање, 

саветовање, вођење и доношење одлука о професији код ученика. 

Циљ КВИСа: помоћ младима да разумеју и интерпретирају информације о свету 

рада и будућој каријери, разјасне недоумице професија или послова, да разумеју 

способности и дефинишу ставове о жељеним изборима. 

Стандарди КВИСа: 

- Лични развој појединца: разумевање сопственог развоја, постигнућа и 

способности у односу на образовне и професионалне изборе и могућности. 
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- Истраживање могућности за учење и запошљавање – идентификовање, избор и 

коришћење бројних информација о професијама, каријери, даљем учењу и 

образовању. Планирање и управљање каријером: коришћење адекватних техника 

за доношење одлука о даљем учењу и професионалној каријери, оспособљавање 

за процедуре пријављивања, конкурисања за рад и образовање, разумевање 

захтева послодаваца у знању, вештинама и способностима запослених. 

Професионална оријентација и КВИС представљају организован систем 

друштвене и стручне делатности на пружању континуиране помоћи појединцу 

током његовог целокупног каријерног развоја, у слободном избору усмерења и 

опредељења, у образовању и професионалној оријентацији, са циљем постизања 

професионалног идентитета, у складу са личним особинама и потребама 

тржишта рада за појединим занимањима. КВИС је препознат од стране 

Организације за економску сарадњу и развој, као стратешки важна друштвена 

активност, као помоћ појединцу да достигне своје аспирације и реализује своје 

потенцијале. 

План рада  тима за  каријерно вођење и саветовање ( КВИС )  

за школску 2022/2023. годину 

Задаци Активности Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време Извори 

доказа 

Формирање 

тима за 

Каријерно 

вођење и 

саветовање       

( КВИС) 

Именовање 

чланова тима за 

КВИС 

 

 

Директор 

На основу 

Закона о 

систему 

образовања и 

васпитања 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

школске 

године 

 

 

 

 

Списак 

чланова 

тима 

 

Садржај и 

задаци тима за 

КВИС 

 

Информисање 

чланова тима о 

садржају и 

задацима тима 

за КВИС 

Кординатор 

тима 

Истраживање 

докумената о 

каријерном 

вођењу и 

саветовању 

 

Истраживање на 

интернету 

сличних 

активности 

 

 

Извештај 

кординатор

а тима 

(план и 

програм 

тима) 

 

 

План и програм 

тима за 

каријерно 

вођење и 

саветовање 

 

 

Информисање 

наставничког 

већа о плану и 

програму тима 

 

 

Кординатор 

тима 

 

 

Излагање  

 

 

Записник  

НВ 

 

               

Представљање 

садржаја и 

Информисање 

ученика и 

Чланови 

тима, 

Информисање 

ученика преко 
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задатака тима 

за КВИС 

 

родитеља о 

активностима 

тима 

одељeњске 

старешине, 

Ученички  

парламент 

одељењских 

старешина, 

Ученичког 

парламента. 

Информисање 

родитеља преко 

родитељског 

састанка. 

Континуирано 

информисање 

ученика и 

родитеља о 

свему што им 

може бити од 

користи у 

доношењу 

одлуке о даљем 

раду или 

образовању 

 

 

 

Март/април 

Записници 

са часова 

одељењски

х заједница, 

 

 

Записник са 

родитељско

г 

састанка 

 

Истраживање о 

томе колико су 

ученици 

информисани о 

могућностима 

запошљавања и 

даљег 

образовања 

Припрема 

истраживања о 

томе колико су 

ученици 

информисани о 

могућностима 

запошљавања и 

даљег 

образовања 

 

 

 

Чланови тима 

Састављање 

упитника, 

Избор циљне 

групе,Анкета/те

ст 

професионалне 

оријентације 

 

 

 

 

 

Март/април 

 

 

 

 

 

Извештај 

 

Истраживање о 

томе колико су 

ученици 

информисани о 

могућностима 

запошљавања и 

даљег 

образовања 

Реализација 

истраживања о 

томе колико су 

ученици 

информисани о 

могућностима 

запошљавања и 

даљег 

образовања, 

посебно 

ученицима 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка 

 

 

 

Чланови тима 

Анкетирање,  

обрада 

података, 

статистички 

прикази 

 

 

 

Април 

 

 

 

Извештај 

 

Имплементациј

а програма  

КВИСа 

 

 

 

 

 

Реализација 

предвиђених 

радионица са 

ученицима 

завршних 

разреда 

Чланови тима 

који су 

прошли 

одговарајућу 

обуку 

 

 

 

Радионице- 

материјал GIZ 

YEP, писање 

CVa 

 

 

 

Април/ Мај 

Списак 

укључених 

ученика, 

фотографиј

е са 

радионица 
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Имплементациј

а програма  

 

 

Израда теста за 

професионалну 

оријентацију 

Чланови тима 

на челу са 

психологом 

школе 

Тест 

професионалне 

оријентације 

 

Април/ Мај 

Извештај 

психолога 

школе, 

појединачн

и тестови 

Имплементациј

а програма  

КВИСа 

 

Организовање и 

реализација 

долазака 

представника 

факултета и 

биших школа 

Чланови тима Доласци, 

презентације 

факултета и 

виших школа 

Април, 

мај 

Позивнице, 

плакати, 

фотографиј

е 

Имплементациј

а програма  

КВИСа 

 

Реализација 

реалних сусрета 

(представника 

предузећа, 

успешних 

привредника, 

НСЗ 

Чланови тима Сусрети, посете, 

разговори 

 

Април, 

мај 

Фотографиј

е, 

записници 

о посетама 

Израда „базе 

података“ 

Креирање и 

израда „базе 

података“ за 

праћење 

постигнућа 

ученика након 

одласка из 

школе 

 

Чланови 

тима-

одељењске 

старешине и 

тима за 

Професионал

ни развој 

Анкетирање 

бивших ученика 

школе у оквиру 

прославе 

годишњице 

матуре 

 

 

Мај 

Фотографиј

е, анкетни 

листићи 

Извештај о 

раду тима 

Анализа 

реализованих 

активности, 

 

Кординатор 

тима 

Састављање 

извештаја о раду 

тима, 

Сугестије за 

промене које 

треба учинити 

наредне године 

 

Јун 

Извештај, 

записник 

Сходно интересовању ученика и одобрених пројеката, план рада је могуће кориговати у току саме 

школске године. 
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12.8. Педагошки колегијум 
 

Педагошки колегијум је највиши стручни орган у школи и њега чине 

председници стручних већа из области предмета и стручних актива, координатори 

стручних тимова, као и представник стручних сарадника. 

Педагошки колегијум се стара о обезбеђивању и унапређивању квалитета 

образовно-васпитног рада установе. Прате остваривање школског програма; старају 

се о остваривању циљева и стандарда образовних постигнућа, развоја компетенција. 

Вреднују резултате рада наставника и стручног сарадника, прате и утврђују резултате 

рада ученика и одраслих. Предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом, 

ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна 

питања образовно-васпитног рада. Разматра питања и даје мишљење у вези са 

пословима из надлежности директора који се тичу различитих области. 

• Планирање и организовање остваривања програма образовања и 

васпитања и свих активности школе; 

• Старање о обезбеђивању квалитета, самовредновање, стварање услова 

за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда 

постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 

• Старање о остваривању развојног плана; 

• Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима; 

• Пружање подршке у стварању амбијента за остваривање 

предузетничког образовања; 

• Организовање и вршење педагошко-инструктивног увида и праћење 

квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање 

мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних 

сарадника; 

• На предлог тима за инклузивно образовање, доноси индивидуални 

образовни план за ученика коме је потребнна додатна подршка у 

образовању и васпитању; 

• Утврђује распоред одсуствовања наставника за време стручног 

усавршавања. 

Седнице Педагошког колегијума сазива директор. На остала питања 

у вези са радом колегијума примењују се одредбе статута које уређују рад 

Наставничког већа, сем одредбе о објављивању извода из записника.  

За свој рад Педагошки колегијум одговара Наставничком већу и 

директору. 
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Назив тима Чланови тима 

 

Педагошки 

колегијум 

Драган Петковић - директор школе, Маја Матић кординатор 

тима, Марија Ђорђевић, Лидија Бујић, председници стручних већа, 

тимова и актива 

 

План рада Педагошког колегијума за школску  

2022/2023. гoдину  

 

 
• Усвајање плана и програма Педагошког колегијума за школску 2022/2023.годину; 

• Набавка материјала, наставних средстава и опреме у школској години; 

• Унапређивање наставе (обуке, семинари, стручна литература...), огледни часови; 

• Распоред блок наставе; 

• Планирање организованих посета различитим институцијама; 

• Извештај о раду директора; 

• Разматрање и усвајање акционог плана за развој инклузивног образовања за школску 

2022/23.године; 

• Разматрање и усвајање ИОП-а за прво полугодиште; 

• Реализација часова у првом тромесечју и анализа успеха ученика; 

• Организација додатне и допунске наставе; 

• Сарадња са заједницом машинских и других школа; 

• Сарадња са стручним институцијама у граду и шире; 

• Текућа питања; 

• Извештај о раду руководилаца стручних већа; 

• Реализација наставе у првом полугодишту и анализа успеха ученика; 

• Извештај о унапређивању наставе у првом полугодишту; 

• Рад секција и припреме за такмичења; 

• Набавка потрошног материјала и наставних средстава; 

• Разматрање и усвајање вредновања ИОП-а на крају другог полугодишта; 
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• Разматрање и усвајање ИОП-а за друго полугодиште; 

• Текућа питања; 

• Припрема за матурске испите; 

• Реализација наставе у трећем тромесечју и анализа успеха ученика; 

• Извештај о посећеним часовима; 

• Текућа питања; 

• Анализа успеха ученика и реализација наставе н крају другог полугодишта; 

• Анализа стања опреме и средстава и услова рада по кабинетима; 

• Извештај о раду секција, такмичења и постигнутим резултатима у оквиру сваког стручног 

већа; 

• Извештај о стручном усавршавању наставника у току школске године; 

• Фонд часова за наредну школску годину по предметима и наставницима; 

• Упис ученика у први разред; 

• Предлози поделе часова за наредну школску годину; 

• Утврђивање потреба за наставним кадром; 

• Набавка материјала, насставних средстава и опреме за наредну школску годину; 

• Утврђивање распореда припремне наставе, поправних испита у августу; 

• Годишњи извештај о раду Педагошког колегијума; 

• Извештај о посећеним часовима прошле године и план за ову школску годину; 

• Извештај о самовредновању и ШРП-у; 

• План стручног усавршавања. 

У складу са околностима и потребама, а према индивидуалним плановима носилаца 

активности, могуће су и друге активности. Праћење и вредновање врши директор и 

стручна служба увидом у активности и пратећу документацију. 
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12.9. Тим за стручно усавршавање 
 

Наставник и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се стално 

стручно усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног 

рада и стицања, односно унапређивања компетенција потребних за рад, у складу са општим 

принципима и за постизање циљева образовања и васпитања и стандарда образовних 

постигнућа. 

У току стручног усавршавања наставник и стручни сарадник може професионално 

да напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши 

педагошки саветник и високи педагошки саветник.  

План стручног усавршавања у складу са приоритетима установе ради остваривања 

циљева образовања и васпитања и стандарда образовних постигнућа и приоритетима 

Министарства, доноси орган управљања установе. 

Податке о професионалном развоју наставник, васпитач и стручни сарадник чува у 

мапи професионалног развоја (портфолио). 

Приоритетне области стручног усавршавања за период од три године прописује 

министар на предлог директора Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

Облике стручног усавршавања, програме и начин организовања сталног стручног 

усавршавања, услове, орган који одлучује о стицању звања и поступак напредовања, 

стицање звања у току стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и 

секретара, образац уверења о савладаном програму, садржај портфолија и друга питања од 

значаја за стручно усавршавање, прописује министар. 

Стручно усавршавање се планира у складу са Правилником о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника. Овим 

правилником утврђује се начин функционисања система сталног стручног усавршавања у 

оквиру професионалног развоја запослених на пословима образовања и васпитања у 

установама образовања и васпитања и друга питања од значаја за развој система сталног 

стручног усавршавања. Професионални развој је сложен процес који подразумева стално 

преиспитивање и развијање компетенција запослених на пословима образовања и 

васпитања ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја ученика и нивоа 

њихових постигнућа. Обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање, које 

се остварује кроз различите активности дефинисане овим правилником. Саставни део 

професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање. 
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Задаци Тима за стручно усавршавање 
 

• Расподела задужења међу члановима Тима и договор о раду Тима за стручно 

усавршавање; 

• Израда годишњег плана рада Тима за стручно усавршавање; 

• Анализа потреба стручних већа за стручним усавршавањем; 

• Анализа плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника ван 

установе; 

• Сарадња са наставницима, стручним сарадницима око личних планова 

стручног усавршавања, прављења и ажурирања портфолија; 

• Анализа избора, организације и реализације семинара; 

• Евиденција о стручном усавршавању; 

•  Стално стручно усавршавање у функцији побољшања образовних 

постигнућа  и практичне примене новостечених знања; 

• Стално стручно усавршавање у функцији вредновања и самовредновања рада 

школе; 

• Стално стручно усавршавање у функцији реализације активности 

предвиђених развојним планом школе; 

• Сарадња са свим активима, одељењским, стручним већима, тимовима, 

координисање њиховим планираним активностима које имају за циљ 

усавршавање у установи на начине повезивања и дељења стручних зања, 

програма на различите начине - кроз приказе: облика стручног усавршавања 

који је похађан, а који је у вези са пословима конкретног већа или тима; 

примену наученог са стручног усавршавања; резултате примене наученог на 

стручном усавршавању; анализу утицаја стручног усавршавања на развој 

детета и ученика; кроз приказе стручне књиге, приручника, стручног чланка, 

дидактичког материјала; резултате обављеног истраживања, студијско 

путовање, стручну посету и слично; кроз планирања посета угледног часа, где 

демонстрирају поступке, методе и технике учења и друге наставне, односно 

васпитне активности; планирано учешће у истраживањима, пројектима 

образовно-васпитног карактера у установи и друго; 

•  Евалуација планираног стручног усавршавања у установи и ван установе 

 

Назив тима Чланови тима 

Тим за стручно 

усавршавање 

Тијана Дамјановић координатор тима, Нада Николић, Виобран 

Рајић, Звездана Вељковић, Игор Делетић 



  

355 
 

Годишњи план рада 

Тима за стручно усавршавање за школску 2022/2023. 

 

План стручног усавршавања биће реализован према могућностима и датим 

околностима у току школске године. 

Предлог тема за школску 2022/2023.  годину је сачињен на основу информација 

добијених од председника Стручних већа. Стручна већа су се изјаснила које би семинаре 

похађали у овој школској години. 

 

План је урађен према одредбама Правилника о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС 

бр. 109/2021 ). 

У оквиру пуног радног времена запослени на пословима образовања и васпитања 

има право и дужност да сваке школске године: 

1) оствари најмање 44 сата стручног усавршавања које предузима установа из члана 

6. став 1. овог правилника; 

2) похађа најмање један програм стручног усавршавања који доноси министар или 

одобрени програм из Каталога програма стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2) и 

4) овог правилника, за које, када су организовани радним даном, у складу са Законом и 

посебним колективним уговором, има право на плаћено одсуство; 

3) учествује на најмање једном одобреном стручном скупу из члана 4. став 1. тачка 

3) овог правилника. 

Сат похађања програма стручног усавршавања има вредност бода. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 

Члан 6 

Стално стручно усавршавање у установи остварује се: 

1) извођењем угледних часова, демонстрирањем поступака, метода и техника учења 

и других наставних, односно васпитних активности; 

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

програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са 

обавезном анализом и дискусијом; 

3) приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, 

истраживања, студијског путовања и стручне посете са обавезном анализом и дискусијом; 

4) учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у 

установи, пројектима мобилности, програмима од националног значаја у установи, 

стручним и студијским путовањима и посетама, међународним програмима, скуповима и 

мрежама, заједницама професионалног учења, програму огледа, раду модел центра; 
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5) остваривањем активности у школи вежбаоници; 

6) остваривањем активности у оквиру приправничке, односно менторске праксе; 

7) активностима које се односе на развијање партнерства са другим установама и 

развој праксе хоризонталног учења. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

Члан 7 

Облици стручног усавршавања су: 

1) програм стручног усавршавања који се остварује извођењем обуке; 

2) стручни скупови, и то: 

(1) конгрес, сабор; 

(2) сусрети, дани; 

(3) конференција; 

(4) саветовање; 

(5) симпозијум; 

(6) округли сто; 

(7) трибина; 

(8) летња и зимска школа. 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ВАН УСТАНОВЕ 

 

 

 

 

Стручна 

већа 

 

Назив 

(каталошки 

број) 

Облик СУ 

акредитова

ни, 

доживотно 

учење, 

стручни 

скуп, 

летња и 

зимска 

школа, 

студијска 

путовања 

 

Компетенц

ија 

К1, К2, К3, 

К4 

 

Приори

тет 

 

Улога 

 

Број 

бодов

а 

 

Стручно 

веће 

Интеграцијом 

наставних 

садржаја до 

Акредитова

ни семинар 
1 1 

Учествова

ње 
16 
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наставника 

општеобразв

них 

предмета 

функционалне 

писмености 

кат.бр. 451 

Оцењивање у 

функцији 

развоја и 

учења 

кат.бр. 527 

Акредитова

ни семинар 
1 2 

Учествова

ње 
24 

Добра 

припрема за 

час, успешан 

час 

кат.бр. 433 

Акредитова

ни семинар 
1 3 

Учествова

ње 
8 

Дигитални 

медији у 

школи 

кат.бр. 279 

Акредитова

ни семинар 
2 6 

Учествова

ње 
11 

Стручно 

веће 

наставника 

саобраћајне 

струке 

Саветодавни 

разговор – 

примена у 

васпитном 

раду са 

адолесцентом 

и родитељима 

кат.бр. 170 

Акредитова

ни семинар 
3, 15, 19, 23 4 

Учествова

ње 
8 

Веб алатима 

до формативне 

оцене 

кат.бр. 481 

Акредитова

ни семинар 
2 6 

Учествова

ње 
16 

Вештина 

владања собом 

– асертивна 

комуникација 

кат.бр. 23 

Акредитова

ни семинар 

4, 5, 9, 15, 

19, 23 
4 

Учествова

ње 
16 

Основни 

концепти и 

технике 

безбедне 

вожње – 

дефанзивна 

вожња 

кат.бр. 985 

Акредитова

ни семинар 
1 4 

Учествова

ње 
8 

Савремени 

приступ у 

процесу 

управљања 

безбедношћу 

саобраћаја 

Акредитова

ни семинар 
1 4 

Учествова

ње 
8 
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кат.бр. 997 

Стручно 

веће 

наставника 

машинске 

струке 

Алтернативни 

погон 

моторних 

возила 

кат.бр. 975 

Акредитова

ни семинар 
1 4 

Учествова

ње 
8 

Групни рад са 

применом веб 

алата 

кат.бр. 491  

Акредитова

ни семинар 
2, 23 3 

Учествова

ње 
16 

Израда 

инструмента 

формативног 

оцењивања 

кат.бр. 542 

Акредитова

ни семинар 
2, 19, 23 2 

Учествова

ње 
8 

Израда 

електронског 

наставног 

материјала 

кат.бр. 541 

Акредитова

ни семинар 
2 6 

Учествова

ње 
16 

Стручно 

веће 

наставника 

економске 

струке 

Идентификаци

ја 

предузетничке 

идеје и израда 

бизнис плана 

кат.бр. 979 

Акредитова

ни семинар 
1,17,23 4 

Учествова

ње 
8 

Рад у 

виртуелном 

предузећу као 

основни 

елемент 

виртуелне 

привреде 

кат.бр. 993 

Акредитова

ни семинар 
1 4 

Учествова

ње 
8 

Употреба 

Excel-а у 

извођењу 

наставе 

макроекономс

ких тема за 

наставнике 

средњих 

школа 

економског 

усмерења и 

гимназија 

кат.бр. 1003 

Акредитова

ни семинар 
1 6 

Учествова

ње 
8 
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Водич за 

израду тестова 

знања 

кат.бр. 485 

Акредитова

ни семинар 
2 2 

Учествова

ње 
16 

Стручно 

веће 

наставника 

електро 

струке 

Употреба 

рачунара у 

инжењерском 

дизајну и 

провери 

(CAD/CAE 

концепт у 

електротехниц

и и 

машинству)  

кат.бр. 1005 

Акредитова

ни семинар 
1 4 

Учествова

ње 
16 

Дигитална 

писменост – 

обрада слике 

кат.бр. 498 

Акредитова

ни семинар 
2 6 

Учествова

ње 
25 

Активан на 

часу, 

функционалан 

у животу 

кат.бр. 464 

Акредитова

ни семинар 
2, 23 3 

Учествова

ње 
8 

Како да 

наставник 

постане добар 

говорник 

кат.бр. 562 

Акредитова

ни семинар 
2 3 

Учествова

ње 
8 

  

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ 

 

 

Врста 

 

Активност 

 

 

Опис 

 

Улога у 

активности 

Обавезни докази 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одржавање 

угледног часа, 

односно 

активности 

 

Организовање и 

реализовање 

угледног часа, 

односно 

активности; 

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализа 

Реализатор 

(и) 

Припрема за 

час/активност 

Попуњене 

евалуационе листе 

Извештај о 

реализацији са 

списком учесника 

Други докази 
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Угледни час 

наставе, 

односно 

активност и 

радионица 

Пружање 

помоћи и 

подршке у 

припреми и 

реализацији; 

дискусија и 

анализа 

Помоћник 

реализатора 

Присуствовање, 

дискусија и 

анализа 

Слушалац 

 

Вођење радионице 

за наставнике, 

васпитаче, стручне 

сараднике, 

ученике и 

родитеље 

 

Организовање и 

реализовање 

радионице; 

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализа 

Реализатор 

(и) 

Сценарио за 

радионицу 

Попуњене 

евалуационе листе 

Извештај о 

реализацији са 

списком учесника 

Други докази 

Пружање 

помоћи и 

подршке у 

припреми и 

реализацији; 

дискусија и 

анализа 

Помоћник 

реализатора 

Учествовање, 

дискусија и 

анализа 

Учесник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказивање 

појединог облика 

стручног 

усавршавања 

Организовање и 

реализовање 

приказа;  

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализа 

Реализатор 

(и) 

Припрема приказа 

Попуњене 

евалуационе листе 

Извештај о 

реализацији са 

списком учесника 

Други докази 

Присуствовање, 

дискусија и 

анализа 

Слушалац 

 

Приказивање 

примене наученог 

са стручног 

усавршавања 

 

Организовање и 

реализовање 

приказа;  

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализa 

Реализатор 

(и) 

Присуствовање, 

дискусија и 

анализа 

Слушалац 
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П 

 

 

Р 

 

 

И 

 

 

К 

 

 

А 

 

 

З 

 

 

И 

 

Приказивање 

резултата праћења 

развоја детета и 

ученика, као и 

ученика коме је 

потребна додатна 

подршка 

Организовање и 

реализовање 

приказа; 

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализа 

Реализатор 

(и) 

Присуствовање, 

дискусија и 

анализа 

Слушалац 

Приказивање 

ауторизоване 

књиге, приручника 

 

Организовање и 

реализовање 

приказа;  

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализа 

Аутор(и) 

реализатор 

(и) 

Присуствовање, 

дискусија и 

анализа 

Слушалац 

Приказивање 

стручне књиге, 

приручника 

 

Организовање и 

реализовање 

приказа;  

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализа 

Реализатор 

(и) 

Присуствовање, 

дискусија и 

анализа 

Слушалац 

 

Приказивање 

ауторизованог 

стручног чланка, 

дидактичког 

материјала, 

резултата 

обављеног 

истраживања 

 

Организовање и 

реализовање 

приказа;  

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализа 

Аутор(и) 

реализатор 

(и) 

Присуствовање, 

дискусија и 

анализа 

Слушалац 

 

 

Приказивање  

стручног чланка, 

дидактичког 

материјала, 

Организовање и 

реализовање 

приказа;  

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализа 

Реализатор 

(и) 
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резултата 

обављеног 

истраживања 

 

Присуствовање, 

дискусија и 

анализа 

Слушалац 

Приказивање 

стручне посете, 

студијског 

путовања  

Организовање и 

реализовање 

приказа;  

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализа 

Реализатор 

(и) 

Присуствовање, 

дискусија и 

анализа 

Слушалац 

Приказивање 

релевантних 

садржаја са 

састанака 

стручних 

друштава,удруже-

ња, подружница, 

актива... 

Организовање и 

реализовање 

приказа;  

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализа 

Реализатор 

(и) 

Присуствовање, 

дискусија и 

анализа 

Слушалац 

Приказивање рада 

са приправницима, 

студентима, 

волонтерима 

Организовање и 

реализовање 

приказа;  

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализа 

Реализатор 

(и) 

Присуствовање, 

дискусија и 

анализа 

Слушалац 

Приказивање 

ауторског блога, 

сајта, поста, 

аплета... 

Организовање и 

реализовање 

приказа;  

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализа 

Аутор(и) 

реализатор 

(и) 

Присуствовање, 

дискусија и 

анализа 

Слушалац 
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Приказивање 

блога, сајта, поста, 

аплета, 

друштвених мрежа 

и осталих 

мултимедијалних 

садржаја 

Организовање и 

реализовање 

приказа;  

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализа 

Реализатор 

(и) 

Присуствовање, 

дискусија и 

анализа 

Слушалац 

Приказивање рада 

којим је наставник, 

васпитач или 

стручни сарадник 

учествовао на 

неком од конкурса 

релевантних 

установа, 

институција... 

Организовање и 

реализовање 

приказа;  

обезбеђивање 

доказа; 

дискусија и 

анализа 

Аутор(и) 

реализатор 

(и) 

Присуствовање, 

дискусија и 

анализа 

Слушалац 

 

Учествовање у 

истраживањима, 

пројектима, 

програмима, 

огледима, модел 

центрима 

 

Учествовање у 

истраживањима 

 

Ауторство; 

организовање 

истраживања;  

обрада 

резултата; 

обезбеђивање 

доказа 

Аутор(и) 

истраживања 

Извештај о 

реализацији 

Евиденција/доказ о 

учешћу/ангажовању 

Други докази 

 

 

 

 

 

Спровођење 

истраживања 

Реализатор 

(и) 

истраживања 

Учествовање у 

истраживању  

(попуњавање 

анкете, 

упитника...) 

Учесник у 

истраживању 

 

Учествовање у 

пројектима 

образовно- 

васпитног 

карактера у 

установи 

 

Израда 

пројектне 

документације 

Аутор(и) 

пројекта 

Координација 

пројектних 

активности;  

обезбеђивање 

доказа 

Координатор 

пројекта 
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Координација 

појединих 

сегмената 

пројектних 

активности; 

прикупљање 

пројектне 

документације 

Члан 

пројектног 

тима 

Учествовање у 

реализацији 

пројекта 

Учесник у 

реализацији 

Учествовање у 

програмима од 

националног 

значаја у установи 

(нпр. МПНТР, 

ЗУОВ, ЗВКОВ, 

ГИЗ...) 

 

Координација 

програмских 

активности;  

обезбеђивање 

доказa 

 

Координатор 

програма 

Реализовање 

програмских 

активности 

Учесник у 

реализацији 

 

 

Учествовање у 

програмима 

огледа, 

модел центара 

 

Координација 

програмских 

активности;  

обезбеђивање 

доказа 

Координатор 

Реализовање 

програма 

огледа, модел 

центра 

Учесник у 

реализацији 

 

Организација 

Организовање 

предавања, 

трибина, округлих 

столова, 

саветовања (без 

акредитације) 

Организовање 

активности 

Организатор 

(и) 

Агенда 

Попуњене 

евалуационе листе 

Извештај о 

реализацији са 

списком учесника 

Други докази 

Попуњен 

образац/нацрт обуке 

 

 

 

 

Реализовање 

активности; 

обезбеђивање 

доказа 

Реализатор 

(и) 

Водитељ Модератор 

Присуствовање Слушалац 

Организовање 

обуке (без 

акредитације)  

Ауторство 
Аутор(и) 

програма 

Организовање 

обуке 

Организатор 

(и) 
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Реализовање 

програма обуке; 

обезбеђивање 

доказа 

Реализатор 

(и) обуке 

Учествовање 
Учесник 

обуке 

 

Организовање 

обуке (без 

акредитације)  

у трајању од  

1 до 3 дана  

(6 – 8 сати обуке 

по дану) 

 

Ауторство 
Аутор(и) 

програма 

 

 

Стручно усавршавање наставника Техничке школе „Прота Стеван Димитријевић“ 

обухвата стручно, педагошко, психолошко и дидактичко техничко напредовање које се 

остварује у школи и ван ње. Индивидуално усавршавање је право и обавеза сваког 

наставника и реализоваће се према програму стручног усавршавања наставника. 

Школа је претплаћена на следеће стручне часописе: 

• Просветни гласник 

• Електронско издање Параграфа 

• ИНГ ПРО 

• ИПЦ  

Планиране активности оствариваће се у складу са потребама и условима, а према 

индивидуалним плановима наставника. 

 

 

 

 

 

 



  

366 
 

12.10. Тим за израду Годишњег плана рада школе 
 

Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања 

програма образовања и васпитања. 

Годишњи план рада установа доноси у складу са школским календаром, Развојним 

планом и Школским програмом, до 15. септембра. 

Уколико у току школске, односно радне године дође до промене неког дела 

Годишњег плана рада, установа доноси измену Годишњег плана рада у одговарајућем делу. 

 

Надлежности Тима за израду Годишњег плана рада школе 

 

На основу Стручног упутства о изради школске документације Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, израђујући Годишњи план, Тим за полазну основу 

узима Закон о основама система образовања и васпитања, описује и наводи време, место, 

начин и носиоце остваривања програма образовања и васпитања, према календару, 

Школском програму и Развојном плану школе, уважавајући Статут, као и сву законску 

регулативу.  

Тим за израду Годишњег плана рада школе може сам да креира овај документ, 

односно дефинише његову структуру, обим и редослед тема, уважавајући специфичности 

школе. Годишњи план рада треба да буде јасан и прецизан документ. 

 

 

 

 

 

 

 

Назив тима Чланови тима 

Тим за израду 

Годишњег 

плана рада 

Драган Петковић – директор школе, Драгана Ранђеловић 

координатор тима, Александра Стојаковић, Иван Ногић, Весна 

Цветковић 
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План рада Тима за израду Годишњег плана школе 

 

 

У складу са околностима и потребама, а према индивидуалним плановима носилаца 

активности, могуће су и друге активности, као и прилагођавање динамике. Праћење и 

вредновање врши директор и стручна служба увидом у активности и пратећу 

документацију. 

 

 

Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Планирање тема и структурне 

организације тема у 

Годишњем плану рада; 

 

Преглед 

документације, 

анализа, 

дискусија, 

сугестија, 

преглед 

извештаја 

Чланови тима  

А
в
гу

ст
-с

еп
те

м
б

ар
 

Подела задужења и сарадња са 

стручним сарадницима, 

органима, председницима 

органа и актива, већа, 

координаторима тимова на 

прикупљању потребних 

планова и података; 

Преглед 

докментације, 

анализа, 

дискусија, 

сугестија, 

прикупљање 

података 

Чланови тима у 

сарадњи  са 

стручним 

сарадницима, 

органима, 

председницима 

органа и актива, 

већа, 

координаторима 

тимова 

Израда Годишњег плана рада, 

представљање стручним 

органима; 

Израда 

Чланови тима  

Праћење реализације, израда 

анекса по потреби, 

извештавање. 

Увид у 

извештаје и 

документацију 

Директор, 

секретар,  стручна 

служба, чланови 

тима  

Током 

године 
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12.11. Тим за промоцију и маркетинг школе 
У промотивне сврхе, ради што бољег приближавања образовних профила, њихове 

атрактивности и компетенција које се њима стичу, школских активности и целокупног рада, 

услова, безбедности, атмосфере ученицима осмог разреда, њиховим родитељима или 

законским заступницима, као и заинтересованим грађанима, овај тим прави и реализује свој 

план. 

 

План рада Тима за промоцију и маркетинг школе 
 

Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Разматрање и предлози тима за 

побољшање функционалности 

званичог веб сајта школе и 

увођење подстраница на којима 

ће се постављати информације о 

упису нових ђака, образовним 

профилима као и подстраница за 

постављање материјала о 

активностима у школи;  

 

Преглед 

докментације, 

анализа, 

дискусија, 

сугестија, 

преглед 

извештаја 

Чланови тима у 

сарадњи са 

аадминистратором 

сајта и директора 

школе 

Септембар- 

октобар 

Израда материјала за 

популаризацију образовних 

профила који ће се постављати 

на званичну веб презентацију 

школе и фејсбук страницу 

школе; 

Преглед 

докментације, 

анализа, 

дискусија, 

сугестија, 

преглед 

извештаја 

Чланови тима у 

сарадњи за 

администраторима 

веб сајта и фејсбук 

странице школе 

Октобар- 

март 

Праћење рада секција и израда 

фотографија и видео материјала 

о активностима ученика и 

ученичким радовима, и 

постављање на званични веб сајт 

школе и фејсбук страницу 

школе; 

Преглед 

докментације, 

анализа, 

дискусија, 

сугестија, 

преглед 

извештаја 

Чланови тима у 

сарадњи за 

администраторима 

веб сајта и фејсбук 

странице школе 

Октобар– 

јун 

Назив тима Чланови тима 

Тим за 

промоцију 

маркетинг 

школе 

Милан Томић - координатор тима, Тијана Дамјановић, Санела 

Тодоровић, Бојан Лакић, Весна Ђорђевић Стојановић, Миљан 

Петковић 
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Праћење осталих ваннаставних 

активности (турнира, такмичења, 

изложби ученичких радова, 

хуманитарних акција, 

учествовање у пројектима...),  

израда израда материјала и 

постављање на званични веб сајт 

школе и фејсбук страницу 

школе; 

Преглед 

докментације, 

анализа, 

дискусија, 

сугестија, 

преглед 

извештаја 

Чланови тима у 

сарадњи за 

администраторима 

веб сајта и фејсбук 

странице школе 

Октобар- јун 

Сарадња са тимом за КВИС у 

циљу прибављања мишљења 

ученика о образовним 

профилима у школи; 

Преглед 

докментације, 

анализа, 

дискусија, 

сугестија, 

преглед 

извештаја 

Чланови тима у 

сарадњи са 

координатором 

тима за КВИС 

Март- април 

Сарадња са ученичким 

парламентом у циљу 

прибављања мишљења о 

образовним профилима и 

активностима у школи; 

Преглед 

докментације, 

анализа, 

дискусија, 

сугестија, 

преглед 

извештаја 

Чланови тима  Март- април 

Израда штампаног промотивног 

материјала (флајера, 

фасцикли...); 

Преглед 

докментације, 

анализа, 

дискусија, 

сугестија, 

преглед 

извештаја 

Чланови тима Јануар- март 

Израда промотивног материјала 

са логом школе; 

Преглед 

докментације, 

анализа, 

дискусија, 

сугестија, 

преглед 

извештаја 

Чланови тима 
Јануар - 

март 

Подела промотивног материјала 

циљним групама; 

Преглед 

докментације, 

анализа, 

дискусија, 

сугестија, 

преглед 

извештаја 

Чланови тима и 

екипа за посету 

основних школа 

Април - јун 



  

370 
 

Промоција школе посетом 

основним школама; 

Преглед 

докментације, 

анализа, 

дискусија, 

сугестија, 

преглед 

извештаја 

Екипа за посету 

основних школа 
Април - мај 

Праћење активности школе које 

се одвијају у сарадњи са 

органима локалне самоуправе 

(Канцеларија за младе, Центар за 

културу, Завод за трансфузију 

крви... ) и објављивање на сајту 

школе и фејсбук страници 

школе. 

Преглед 

докментације, 

анализа, 

дискусија, 

сугестија, 

преглед 

извештаја 

Чланови тима 
Октобар - 

јун 

 

12.12. Тим за одржавање школског сајта и 

Фејсбука 
 

Тим за одржавање сајта ТШ „Прота Стеван Димитријевић“ својим радом прати 

свакодневни рад школе, обезбеђујући благовремене и потпуне информације ученицима, 

родитељима као и сарадницима школе. Сви догађаји везани за наставу, образовне профиле, 

ученичке радове, успехе, такмичења, награде ученика и наставника, акције различитог типа 

и целокупни друштвени живот школе прате се одговарајућим активностима на сајту. 

Такође, објављују се позиви за јавне набавке, конкурси и одлуке о додели уговора везаних 

за јавне набавке. На школски сајт се постављају и ажурирају документа школе: план и 

програм и друго, као и подаци о наставном кадру, историјату школе. За време модела онлајн 

наставе и комбинованог модела, на школском сајту се објављују и све информације везане 

за учење на даљину и учење у школи, као и информације о заштити здравља и превенцији 

болести у доба пандемије у свету изазване вирусом Ковид 19. Нарочито је важно ажурирање 

актуелности, календара активности, рокова и  термина пријава и одржавања испита 

различитог типа. Упоредо са постављањем на сајт школе, све актуелности се објављују и на 

Фејсбук страници наше школе.  

 

 

 

Назив тима Чланови тима 

Тима за 

одржавање 

школског сајта 

Фејсбука 

Милан Симић - координатор тима, Драган Голубовић, 

Александра Стојаковић, Дејан Марковић 
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Годишњи план рада 

Тима за одржавање школског сајта и Фејсбука 

за школску 2022/2023. 
Задаци:  

 

- Праћење школских активности и њихово промовисање – маркетинг; 

- Промовисање постигнутих резултата ученика са свих такмичења; 

- Сарадња са свим стручним већима у школи у циљу стварања адекватног промотивног 

материјала; 

- Информисање путем сајта и фејсбук странице; 

- Информисање ванредних ученика о терминима полагања испита путем сајта и фејсбук 

странице. 

 

 

 

Активности Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

и 

сарадници 

Време 

реализације 

Очекивани исход - 

резултат 

Праћење 

школских 

активности и 

њихово 

промовисање 

– маркетинг 

Постављање 

материјала 

(текста и 

слика ) о 

дешавањима 

у школи 

 

- Сви 

чланови 

тима за 

одржавање 

школског 

сајта и 

Фејсбука 

- током 

школске 

године; 

 

Поставњање 

релевантних 

информација 

ученицима и 

наставницима школе 

као и свим 

посетиоцима 

друштвене мреже 

Фејсбук и сајта школе 

www.tehskolaal.edu.rs  

Промовисање 

постигнутих 

резултата 

ученика са 

свих 

такмичења 

Постављање 

материјала 

(текста и 

слика ) о 

дешавањима 

у школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сви 

чланови 

тима за 

одржавање 

школског 

сајта и 

Фејсбука  

 

 

- током 

школске 

године; 

 

Поставњање 

релевантних 

информација 

ученицима и 

наставницима школе 

као и свим 

посетиоцима 

друштвене мреже 

Фејсбук и сајта школе 

www.tehskolaal.edu.rs 

http://www.tehskolaal.edu.rs/
http://www.tehskolaal.edu.rs/
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Сарадња са 

свим 

стручним 

већима у 

школи у циљу 

стварања 

адекватног 

промотивног 

материјала 

Постављање 

материјала 

(текста и 

слика ) о 

дешавањима 

у школи 

 

- Сви 

чланови 

тима за 

одржавање 

школског 

сајта и 

Фејсбука 

- Сви 

чланови 

тимова и 

стручних 

већа 

- током 

школске 

године; 

Поставњање 

релевантних 

информација 

ученицима и 

наставницима школе 

као и свим 

посетиоцима 

друштвене мреже 

Фејсбук и сајта школе 

www.tehskolaal.edu.rs 

Информисање 

путем сајта и 

фејсбук 

странице 

 

Постављање 

материјала 

(текста и 

слика ) о 

дешавањима 

у школи 

 

- Сви 

чланови 

тима за 

одржавање 

школског 

сајта и 

Фејсбука 

- током 

школске 

године; 

 

Поставњање 

релевантних 

информација 

ученицима и 

наставницима школе 

као и свим 

посетиоцима 

друштвене мреже 

Фејсбук и сајта школе 

www.tehskolaal.edu.rs 

Информисање 

ванредних 

ученика о 

терминима 

полагања 

испита путем 

сајта и 

фејсбук 

странице 

Постављање 

распореда о 

терминима 

полагања  

испита.  

- Сви 

чланови 

тима за 

одржавање 

школског 

сајта и 

Фејсбука 

- током 

школске 

године  

– за време 

дефинисног 

распореда о 

полагању 

ванредних 

испита 2022 

- 2023. 

године 

Поставњање 

релевантних 

информација о 

терминима полагања 

испита за наставнике 

школе и за ванредне 

ученике путем 

друштвене мреже 

Фејсбук и сајта школе 

www.tehskolaal.edu.rs 

 

Напомена: С обзиром на променљиву епидемиолошку ситуацију изазвану ширењем 

вируса Ковид 19 и остале специфичности наставног рада и живота школе као динамичног 

процеса, реализација плана може бити измењена,  у циљу ефикаснијег прослеђивања 

релевантних информација ученицима и наставницима школе а све у циљу постизања 

максималног учинка на пољу остваривања плана и програма наставе учења. 

 

 

http://www.tehskolaal.edu.rs/
http://www.tehskolaal.edu.rs/
http://www.tehskolaal.edu.rs/
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12.13. Тим за израду распореда часова 
Распоред часова у настави представља документ у коме се у облику табеле одређује 

поредак, односно, измена наставних предмета у школи у току дана и седмице повезивањем 

наставника предмета и одељења са даном и редним бројем часа.  У дидактици се истиче да 

је његова израда изузетно значајан организациони задатак од чијег решавања у великој мери 

зависе резултати који се постижу у образовно-васпитном раду. Распоред часова се 

представља табеларно, на начин који подразумева расподелу наставних предмета у радној 

недељи, у току сваког дана, према броју часова за свако одељење и наставника. Планирање 

распореда часова је врло сложен посао који подразумева апсолутно поштовање педагошких 

принципа. 

Распоред часова садржи часовну структуру предмета у наставној недељи према 

наставнику и према одељењу, уз додатак распореда просторија за одељења  и уважавање 

захтева запослених који раде у више школа за стављањем задужења у конкретне дане. 

Уједно, поштују се препоруке о дозвољеном броју часова на дневном нивоу, као и захтеви 

педагошких и других принципа у складу са условима, омогућивши да се распореди и 

организује целокупан образовно-васпитни рад школе. 

 

 

 План рада Тима за израду распореда часова 

 

Активност Начин 

реализације 

Носиоци активности Време 

реализације 

Израда распореда часова за одељења 

према предметима; 

Табеларни 

приказ Чланови тима 

А
в
гу

ст
 Израда распореда часова за 

наставнике групно и појединачно; 

Табеларни 

приказ 
Чланови тима 

Израда распореда просторија као 

додатак распореду часова; 

 

 

Табеларни 

приказ 

Чланови тима 

 

Назив тима Чланови тима 

Тим за израду 

распореда часова 

Драган Петковић - директор школе, Иван Ногић  
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12.14. Тим за израду школског часописа 
 

Захваљујући преданом раду новинарске секције, наставника и координатора Тима,  

школски часопис ,,Плус“  излази сваке године. 

 Часопис прати живот школе кроз различите рубрике, радове ученика из 

најразличитијих области, прати и успехе ученика, као и све занимљивости и актуелне теме 

из школе и живота, негујући изградњу новинарског стила кроз писања вести, интерјуа, 

љубав ка лепоти писане речи кроз репрезентативне литерарне радове наших ученика, 

развија естетичку компетенцију кроз бројне радове ликовне секције, јача дигиталну 

компетенцију у обради и графичком уређивању листа, промовише здраве стилове живота и 

предузетнички дух кроз актуелне теме којима се бави.  

 

 

План рада Тима за израду школског часописа 

Назив тима Чланови тима 

Тим за израду 

школског 

часописа 

Драгана Милић Рајда - координатор тима, Драгана Ранђеловић, 

Александра Стојаковић, Ана Пејић, Лидија Бујић, Катарина 

Милетић Петровић 

Активност Начин 

реализације 

Носиоци активности Време 

реализације 

Израда плана рада Тима и подела 

задужења; 

 

 

Састанак 

Чланови тима 

Т
о
к
о
м

 г
о
д

и
н

е 

Сарадња са наставницима и 

сарадницима и ученицима на 

бирању актуелних тема, као и тема 

које промовишу инклузију, културу 

ромске популације, или превенцију 

насиља, промоцију здравих стилова 

живота... 

Бирање заинтересованих ученика за 

рад на темама у оквиру новинарске 

секције; 

Састанак, 

записник, 

подела 

задужења 
Чланови тима, 

наставници, стручни 

сарадници 

Сарадња са Тимом за уређивање 

сајта и другим појединцима око 

проналажења и коришћења 

података, информација, фотографија 

за одабране теме; 

Из увида у 

податке са сајта 

и Фејсбук 

стране школе 

Чланови тима, 

стручна служба, други 

тимови 
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12.15. Тим за развој школског спорта 
 

Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, 

школа у оквиру школског програма, поред наставе физичког васпитања реализује и програм 

школског спорта. Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељењска 

такмичења и припреме за такмичења. Школа може да сарађује и са локалним спортским 

организацијама. У току школске године школа може да организује различите активности у 

вези са школским спортом, или обележи спортски дан. 

Циљеви  школског спорта су: враћање деце спорту и спортским активностима, 

осмишљено и креативно провођење слободног времена, подстицање дружења међу 

ученицима, развијање љубави према спорту и спортским дисциплинама, развијање здравог 

такмичарског духа, превенција развоја деформитета код деце, повратак игри и кретању као 

основној потреби тела ка здравом расту и развоју, подстицање ученика да се определе за 

активно учешће у спортским клубовима. 

 

Сарадња са менторима награђених 

ученика и са награђеним ученицима 

око припреме и обраде награђених 

радова за часопис; 

Преко стручних 

већа и кроз 

сарадњу са 

предметним 

наставницима 

Чланови тима, 

стручна већа, 

наставници 

 

Састанци секције, давање упутстава 

за израду чланака, репортажа, 

интервјуа, вести, давање инструкција 

о прикупљању података о 

награђеним радовима ученика, 

припрема, лекторисање и графичко 

обликовање текстова за часопис, 

прикупљање, анализа, селекција и 

обрада фото материјала, анализа и 

одабир ликовних радова, скенирање, 

уређивање страница са поштовањем 

захтева добре прегледности, 

естетичких захтева, али и принципа 

економичности, дизајн насловнице, 

корица; 

 

секција 

Чланови тима, 

чланови секције 

Анализа и одабир најадекватније 

структурне организације чланака у 

часопису, нумерисање страница; 

секција 
Чланови тима, 

чланови секције 

Припрема за штампу. 

секција 

Чланови тима 
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План рада Тима за развој школског спорта 

 

Наша школа негује спортски дух и здрав начин живота, а Тим за школски спорт 

представља окосницу таквог усмерења школе. У односу на потребе, могућа је реализација 

и других активности, у складу са индивидуалним плановима носилаца активности. 

 

Назив тима Чланови тима 

Тим за развој 

школског 

спорта 

Бобан Врбић - координатор тима, Игор Делетић, Милан Томић, 

Небојша Ћирковић 

Активност Начин 

реализације 

Носиоци активности Време 

реализације 

У оквиру годишњег плана тима, 

анализирају се и бирају учешћа и 

организације различитих спортских 

активности, одређују носиоци 

активности, временска динамика; 

Састанак тима 

Чланови тима 

Т
о
к
о
м

 г
о
д

и
н

е 

Припрема ученика кроз рад са 

члановима спортске секције, 

тренинзи, спортске игре, утакмице, 

учешће на такмичењима, ревијалне 

утакмице и слично;  

Састанак, рад 

спортске секције 
Чланови тима, 

насавници, секција 

Сарадња са другим школама, 

клубовима из локалне заједнице; 

Учешће у 

активностима  Чланови тима, 

стручна служба, 

наставници, секција 

Промоција вежбе, спорта, 

провођења времена на отвореном, 

спортски дан; Укључивање свих 

ученика, као и оних којима је 

потребна додатна подршка; 

Кроз активности 

различитог типа 
Чланови тима, 

наставници, секција 

Анализирају се успеси у планирању 

и реализацији планираних у 

активности, предвиђају се мере за 

унапређење рада Тима и 

остварености планираних циљева, 

сарађује  са члановима других 

тимова, прате нове  тенденције у 

спорту, ради на стручном 

усавршавању у области спорта. 

Кроз извештаје 

Чланови тима, 

стручна служба, други 

тимови 
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13. ПРОГРАМ 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ШКОЛЕ 
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13.1. Програм и план васпитног рада школе 
 

Програм васпитног рада Школе обухвата елементе који се односе на осмишљавање 

садржаја, активности, метода и техника рада у настави, као и планирање и програмирање 

ваннаставних активности, друштвено-корисног рада, културне и јавне делатности Школе, 

рада одељењског старешине, сарадње са родитељима, активности ученика , рада стручних 

органа, а све у циљу подстицања развоја ученика као здраве личности. 

 

Циљеви васпитног рада Школе 

 

Основни циљ васпитног рада школе је да поред знања, ученицима пружи основе 

интелектуалног, моралног, физичког, емоционалног, здравственог, професионалног и 

естетског васпитања. Васпитањем се остварује припрема за живот, оспособљавање за 

примену стеченог знања и учења и стваралачког коришћења слободног времена, развијање 

интелектуалних и физичких способности, стицање и развијање свести о потреби чувања 

здравља и заштите природе и човекове средине,развијање хуманости, патриотизма и др. 

етичких својстава личности, васпитања за хумане и културне односе међу људима, без 

обзира на пол, на расу, веру, националност и лично уверење, неговање и развијање потреба 

за културом и очување културног наслеђа и стицање основних сазнања о лепом понашању 

у свим приликама. 

Средња школа има посебну улогу и одговорност у васпитању младих, пре свега због 

узраста ученика, који се налазе у периоду интензивног психофизичког и психосоцијалног 

сазревања и формирања личности. То је период изграђивања ставова, усвајања образаца 

понашања, формирања идентитета, социјалне и емоционалне интеграције личности. То је, 

истовремено, и период адолесцентних криза, јаче или слабије изражених. 

Од планова и програма који се реализују у школи, од наставника, али и осталих 

субјеката у школи, битно зависи могућност остваривања конкретних циљева и задатака. 

Узимајући у обзир циљеве васпитног рада средње школе и специфичности наше школе, као 

основни циљеви васпитног рада у школи истичу се: 
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ЦИЉ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

Прилагођавање ученика у 

школи и учешће у 

школским активностима 

одељењске старешине, 

родитељи, стручни 

сарадник, наставници 

кроз активности и садржаје 

одељењске заједнице, 

индивидуални и групни 

развори са родитељима, 

саветодавни разгвори са 

педагогом, учешће у раду 

Ученичког парламента, 

активностима школе 

Активно, пажљиво 

слушање другог у 

комуникацији и тумачење 

критике 

наставници,одељењске 

старешине, стручни 

сарадници, руководиоци 

секције, тим за 

међупредметне 

комптенције и 

предузетништво 

Кроз активности и садржаје 

у редовној настави, 

секцијама, друштвено-

користан рад, културна и 

јавна делатност, одељењске 

заједнице 

Изграђивање стваралачког 

односа према раду, 

материјалним и духовним 

добрима 

наставници, одељењске 

старешине, стручни 

сарадници, руководиоци 

секција 

редовна настава, додатна 

настава, рад секција 

друштвено-користан рад, 

културна и јавна делатност, 

одељењске заједнице, 

учешће у пројектима 

локалне заједнице 

Подстицање личног развоја наставници, одељењске 

старешине, стручни 

сарадници, руководиоци 

секција, Ученички 

парламент 

редовна настава, рад 

секција друштвено- 

користан рад, културна и 

јавна делатност одељењске 

заједнице, активности у 

Ученичком парламенту 

Оспособљавање за примену 

стеченог знања и вештина 

наставници, стручни 

сарадници, руководиоци 

секција 

редовна настава, додатна 

настава, рад секција 

друштвено-користан рад 

Правилно коришћење 

слободног времена 

одељењске старешине, 

стручни сарадници, 

руководиоци секција 

додатна настава, рад 

секција друштвено-

користан рад, културна и 

јавна делатност, одељењске 

заједнице 
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Развијање комуникативне 

способности, сарадње и 

конструктивног решавања 

проблема 

наставници, стручни 

сарадници 

редовна настава, додатна 

настава, рад секција 

друштвено- користан рад, 

часови Грађанског 

васпитања и други изборни 

програми 

Стицање и развијање свести 

о потреби чувања здравља и 

заштити природе и 

човекове средине 

наставници, одељењске 

старешине, стручни 

сарадници, руководиоци 

секција 

редовна настава, додатна 

настава, рад секција, 

друштвено- користан рад, 

културна и јавна делатност, 

одељењске заједнице 

Развијање хуманости, 

патриотизма и других 

етичких својстава личности 

наставници, одељењске 

старешине, стручни 

сарадници, руководиоци 

секција 

редовна настава, додатна 

настава, рад секција, 

друштвено-користан рад, 

културна и јавна делатност, 

одељењске заједнице 

Неговање вештина и 

способности за решавање 

индивидуалних проблема 

наставници, одељењске 

старешине, стручни 

сарадници 

редовна настава, 

друштвено-користан рад, 

културна и јавна делатност, 

часови Грађанског 

васпитња 

Неговање и развијање 

потребе за културом и 

очување и неговање 

културног наслеђа 

наставници, одељењске 

старешине, стручни 

сарадници, руководиоци 

секција 

редовна настава, додатна 

настава, рад секција, 

културна и јавна делатност, 

одељењске заједнице 

Развијање осећаја за 

пословни бонтон 

наставници одељењске 

старешине стручни 

сарадници руководиоци 

секција, тим за каријерно 

вођење и саветовање 

редовна настава, додатна 

настава, рад секција, 

културна и јавна делатност, 

одељењске заједнице, кроз 

активности тимова 

 

Набројани задаци су само део васпитних утицаја, процеса или ефеката. Основни 

услов за њихово остваривање је уважавање личности ученика, његово безусловно 

прихватање, избегавање дискриминације по било ком основу. 
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Основни носиоци активности у остваривању васпитног рада и 

њихови задаци 

 

I Наставничко веће  

Наставничко веће разматра и усваја Годишњи план рада. Од њега, у крајњој 

инстанци, зависи конкретизација програма, па и његова реализација. У току школске године 

Наставничко веће прати реализацију овог програма и решава конкретна питања васпитног 

рада, која су од општег интереса за школу.  

 

II Педагошки колегијум  

Педагошки колегијум учествује у усмеравању активности Годишњег програма 

васпитног рада и прати његову реализацију. На основу анализе његове реализације 

предлаже одговарајуће мере Наставничком већу, уколико има потребе.  

III Одељењска већа  

На основу сагледавања структуре одељења и уочених проблема и потреба 

Одељењска већа конкретно планирају васпитне задатке и остварују координацију рада 

наставника. Ова већа прате реализацију програма у свом домену, али се баве и 

појединачним проблемима ученика, као и проналажењем начина за развијање њихових 

уочених способности и склоности.  

IV Одељењске старешине  

Одељењске старешине, као главни субјекти васпитног рада свог одељења, 

програмирају, планирају и организују рад одељења. Они прате резултате рада ученика у 

настави и другим активностима, непосредно сарађују са другим наставницима, стручним 

сарадницима, родитељима и помажу и подстичу рад одељења као групе и сваког појединца 

у њему. Управо одељењске старешине имају најзначајнију улогу у откривању евентуалних 

проблема код ученика (њиховог дисфункционалног понашања, емоционалних или других 

криза), али и интересовања ученика, па су они иницијатори за предузимање одређених 

конкретних мера.  

V Наставници  

Основну активност школе остварују наставници. Они су најближи ученицима и могу 

највише да допринесу остваривању васпитног рада у школи (остварујући конкретне задатке, 

иницирајући решавање проблема, предлажући решења и пре свега, радећи са ученицима). 
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Њихови појединачни програми рада ће, поред образовне, обухватити и васпитну димензију. 

Директор школе, помоћник директора, педагог и психолог ће сарађивати са приправницима 

у циљу квалитетнијег обављања њихове васпитне улоге у раду са ученицима. Као 

руководиоци секција или реализатори додатне, допунске и факултативне наставе, такође, 

остварују значајну функцију у области васпитања.  

VI Стручни сарадници  

Педагог и психолог школе, кроз различите активности, сагледавају целину васпитно-

оразовног процеса из угла својих надлежности, као и све битне чиниоце који утичу на 

остваривање васпитних задатака. Њихова улога је нарочито значајна у раду са млађим 

колегама и раду са ученицима и родитељима. Задатак је да дијагностикују, подуче и 

подстичу да се усвојени ставови, поступци и уверења до којих се дошло заједничким 

размишљањем, одлуке које су донете и остали елементи који олакшавају свакодневни 

живот, доследно примењују.  

VII Директор школе  

Директор обезбеђује, координира и организује деловање свих носилаца васпитног 

рада у школи, укључујући и ученике. Тај задатак директор остварује годишњим 

планирањем и програмирањем васпитног рада, праћењем реализације предвиђених задатака 

и активности и предузимањем правовремених и примерених мера у одређеним ситуацијама. 

Директор школе, сарађује са надлежним Министарством и свим трећим лицима у интересу 

школе. 

 

Програмски задаци и садржаји васпитног рада у школи  

 

I Упознавање ученика са школом и њихово учешће у школским активностима 

• Упознавање ученика са нашом школом, подручјима рада и образовним профилима - 

информисање преко огласне табле, званичне интернет странице или кроз непосредну 

комуникацију са запосленима (директором, педагогом, наставницима, секретаром), а у току 

школске године кроз читав низ активности;  

• Сусрети родитеља, наставника и ученика кроз родитељске састанке, индивидуалне 

разговоре, на платформи коју је школа усвојила за образовно-васпитни рад; 

• Договор са узајамним очекивањима, потребама и захтевима;  

• Активно учешће ученика и родитеља у свим питањима која се тичу живота и рада школе; 

• Изграђивање јединствених ставова породице и школе о васпитању ученика;  
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• Адаптација ученика на живот у школи - разговори са наставницима, родитељима о 

адаптацији ученика на нашу школу; 

• Активно учешће ученика и Ученичког парламента, Савета родитеља у примени правила 

понашања у школи;  

• Укључивање ученика у школске активности. 

 

II Подстицање личног развоја 

Подстицање самопоуздања, слободног изражавања мишљења и ставова, 

изграђивање критичког односа према појавама у друштву, изграђивање грађанске свести, 

учење различитих видова самопотврђивања уз уважавање других личности ученика, 

упознавање својих и туђих потреба, неговање осећања оствариваће: 

• наставници на редовним часовима, кроз додатни рад и учешће на такмичењима; 

• кроз рад у школским секцијама и подстицање ученика да се укључе у друге едукативне 

садржаје који су им доступни; 

• кроз ангажовање у културним и спортским манифестацијама у школи и ван ње; 

• кроз рад одељењског старешине и учешће у раду Ученичког парламента; 

• учешће у радионицама са различитим садржајима; 

• укључивање ученика у различите пројекте; 

• подстицање здравог такмичарског духа, толеранције, подстицање сарадње и односа 

уважавања личности независно од пола, социјалног статуса, националне припадности. 

 

III Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа 

1. Разумевање других ученика и њихових поступака и активности у социјалној групи кроз 

наставу Грађанског васпитања, Психологије, изборних програма, активности педагога 

школе, одељењских старешина, организатора групног рада (наставника, руководилаца 

секција...) и одељењских заједница. 

2. Развијање толеранције према разликама у мишљењима, ставовима, особинама, навикама, 

изгледу и потребама других: 

- активности школе, одељењских старешина, тимског рада, кроз часове Социологије, 

изборних предмета. 
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3. 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 

- активности школе, одељењских старешина, организатора групног рада (наставника, 

руководилаца секција...) и одељењских заједница, разговори и обрада тема на часовима 

одељењског старешине. 

4. Сарадња у школи кроз укључивање ученика у припремање и реализацију заједничких 

програма којима се побољшава квалитет живота у школи (друштвено-користан рад, рад 

секција, активности Ученичког парламента). 

 

IV Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног разрешавања 

сукоба 

1. Унапређивање развоја сарадничке, ненасилне комуникације. Активно, пажљиво слушање 

другог у комуникацији и тумачењу критике. Изражавање својих опажања, осећања и 

потреба, представљање јасних захтева без оптуживања и критиковања и пребацивања 

одговорности за њих на другу особу. Конструктивно одговарање на критику. 

- настава грађанског васпитања, активности школе, одељењских старешина, организатора 

групног рада (наставника, руководилаца секција...), радионице са члановима Ученочког 

парламента и педагогом, настава Психологије. 

2. Познавање невербалне комуникације и њених особености - разговори и предавања на 

часу одељењског старешине, радионице на тему асертивне комуникације. 

3. Динамика сукоба, стратегија и стилови понашања у сукобу и конструктивно решавање 

сукоба. 

- активности педагога школе, одељењских старешина и група ученика, радионице са 

Ученичким парламентом. 

 

V Неговање активности за решавање индивидуалних проблема 

1. Прихватање личних проблема као кризе која представља шансу за развој. Изграђивање и 

коришћење ефикасних начина за решавање проблема - разговори и предавања на часу 

одељењског старешине, радионице са педагогом и члановима Ученичког парламента, 

саветодавни разговори са педагогом школе. 

2. Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и механизми превазилажења; изграђивање 

контроле и социјалне подршке. 
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- активности педагога школе, одељењских старешина и ученика, наставника Психологије и 

Грађанског васпитања. 

3. Превенција агресивног понашања. 

- учење по моделу, кроз наставу и ваннаставне активности, активности Ученичког 

парламента, активности педагога школе, директора, одељењских старешина  

4. Ризична понашања: зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија). 

– превентивна активност - радионице, предавања. 

 

VI Формирање аутономне личносте и изграђивање моралних и других вредности  

1. Упознавање сазнајних и практичних вредности моралних норми и вредности, 

неговање моралних односа и активности. 

- сви субјекти у школи, редовна настава, активности одељењских старешина и одељењских 

заједница, Грађанског васпитања, настава Социологије, Устава и права грађана, Верска 

настава. 

 

Остваривање програма васпитног рада 

 

I Уградња програмских основа васпитног рада средње школе и овог Програма у 

Годишњи план рада Школе, планове рада наставника, стручних сарадника и директора 

школе, као и планове свих активности предвиђених Годишњим планом рада школе. 

Програм васпитног рада школе постаје саставни део Годишњег плана рада школе, а његова 

конкретизација врши се уграђивањем планираних активности у планове рада свих субјеката 

у школи. 

II Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и програме наставних 

предмета. Потребно је искористити могућности сваког наставног премета да се преко 

програмских садржаја врши васпитни утицај на ученике. Како ће се то и у којој мери 

постићи не зависи само од врсте програмских садржаја, већ и од начина конкретизације 

васпитних циљева и задатака, облика, метода и средстава рада, њихове прилагођености 

узрасним и индивидуалним карактеристикама ученика, ставова наставника према садржају 

који тумаче и преносе и нарочито, степена активности ученика у васпитно-образовном 

процесу. У припремама за час један од битних делова су и васпитни циљеви и задаци и 

исходи часа. Правилним планирањем ових циљева и задатака, њиховом реализацијом и 

анализом оствареног, сваки наставник може битно допринети изграђивању ученика као 

здраве и моралне личности. Увођење изборних предмета Верске наставе и Грађанског 

васпитања пружа додатну могућност да се васпитни задаци остваре на вишем нивоу. 
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III Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз рад одељења. Одељење мора 

бити јединствена, радна и друштвена група, у којој ученици, уз већу или мању помоћ 

наставника, планирају и програмирају свој рад, расправљају о свим битним питањима из 

живота и рада одељења, организују групно или појединачно укључивање у радне, 

хуманитарне, културне, спортске и друге акције које се организују у школи или ван ње. То 

се може постићи само поступним и педагошки осмишљеним радом свих субјеката у школи, 

а првенствено одељењског старешине и стручних сарадника. 

IV Остваривање циљева и задатака васпитног рада одељењског старешине. 

Одељењски старешине има врло битне циљеве и задатке, па се избору старешина посвећује 

посебна пажња. Осим тога, због континуираног васпитног рада одељењског старешине у 

школи се води рачуна да буде што мање измена старешинстава. У том циљу и наставници 

који губе часове у неком разреду због плана и програма задржавају старешинство до 

извођења генерације. Таква пракса се показала врло корисном у претходним годинама, па 

се и даље спроводи. 

Морално васпитање 

У области моралног васпитања одељењски старешина има изузетан значај. Он је тај 

који превасходно у школи може утицати на развијање и неговање моралних особина, 

ставова и уверења ученика. 

Правилан однос према раду  

У сарадњи са предметним наставницима одељењски старешина настоји да се кроз 

наставу и ваннаставне активности школе код ученика развију тачност, уредност, истрајност, 

упорност и друге особине правилног односа према раду.  

Физичко и естетско васпитање  

- формирање културних, хигијенских и здравствених навика код ученика;  

- придржавање мера заштите док траје епидемиолошка ситуација изазвана Ковид 19 

вирусом; 

- одржавање опште хигијене и уредности радног простора, учионица, кабинета и 

других школских просторија;  

- развијање смисла за лепо кроз уређивање учионица, посете музејима, галеријама, 

позориштима и другим културним институцијама. 

Интеграција ученика као групе  

Одељењски старешина својим ставовима, односима, поступцима и схватањима 

ствара повољну атмосферу за успостављање социјалних односа од којих зависи квалитет и 

степен развоја ученичког колектива.  
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V Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз ваннаставне образовно-

васпитне активности, тимове, ученички парламент школа планира, према захтевима 

постављеним законом и својим могућностима, различите ваннаставне активности. При томе 

се поштује принцип добровољности у смислу самосталног опредељивања ученика за оне 

облике делатности које највише одговарају њиховим способностима, склоностима и 

испољеним интересовањима. Тако овај принцип битно утиче и на врсту и на обим 

активности које се у школи одвијају.  

VI Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз друштвено-користан рад  

У одељку о друштвено-корисном раду дате су основе остваривања циљева и задатака 

васпитног рада и делимично је извршена њихова конкретизација. Кроз Правилник о 

обављању друштвено-корисног рада дати су предлози активности који би помогли ученику 

да покаже напредак у васпитном раду. 

 

Унапређивање сарадње са родитељима 

 

Помоћ и подршка родитеља су корисни у различитим сегментима остваривања 

циљева и задатака школе. Управо због тога неопходна је стална сарадња школе и родитеља. 

У овој сарадњи посебну улогу и задатке имају одељењске старешине, педагог, директор, 

али и сви запослени. Сарадња се остварује кроз следеће облике:  

1. Пружањем помоћи родитељима у остваривању васпитне функције породице: 

одељењски старешина први успоставља контакт са родитељима ученика и има циљ да 

створи предуслове за што ближе и чешће контакте. У тим контактима прикупљају се подаци 

о социо-економском статусу ученика, здравственом стању, интересовањима и потребама 

ученика и породичним приликама и условима за рад код куће. Сарадња са родитељима се 

одвија кроз разноврсне активности:  

а) родитељски састанци - планирају се и реализују на почетку школске године и 

после сваког класификационог периода, а одржавају се и према потреби; 

б) групни разговори - реализују се према потреби у вези актуелних проблема - у 

складу са околностима; 

в) индивидуални разговори - по позиву одељењског старешине или потреби 

родитеља (ученика) - сарадња са педагогом школе, директора и професора са родитељима 

одвијаће се током целе школске године, а на захтев самих родитеља или по потреби 

ученика. Задатак педагога је да кроз рад са групама родитеља понуди едукације које ће 

родитељи даље преносити на остале родитеље ученика једног одељења. Он, такође, пружа 

помоћ одељењском старешини у реализацији родитељских састанака (нарочито првих) и 
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припреми за индивидуалне разговоре, а и сам обавља индивидуалне или групне разговоре 

по потреби. Сарадња је нарочито значајна код ученика који имају проблема (било у 

школском напредовању, било у понашању или емоционалном стању).  

2. Укључивање родитеља у живот и рад школе:  

на првом родитељском састанку одељењски старешина упознаје родитеље са правилима 

организације рада школе, календаром рада школе, програмом активности одељењске 

заједнице и правилницима о дисциплинској и материјалној одговорности ученика и кућном 

реду. Велики је значај и учешће родитеља у активностима Савета родитеља и Локалног 

савета родитеља. Могући су различити начини укључивања родитеља у рад школе:  

а) учешће у остваривању програма ваннаставних активности,  

б) учешће у остваривању друштвено-корисног рада,  

в) организација програма културне и јавне делатности школе (посебно школских 

свечаности),  

г) помоћ у реализацији практичне наставе,  

д) помоћ у уређењу учионица и школског простора,  

ђ) обезбеђивање услова за квалитетан образовно-васпитни рад,  

е) активно учешће у раду школских тимова. 

 

Успостављање организоване сарадње са институцијама из локалне 

средине  

 

Постоје бројне могућности организовања сарадње школе са локалном средином, 

њеним институцијама културе, разним организацијама, друштвима и слично.  

• Сарадња са институцијама културе и културно-уметничким друштвима, у које 

треба упућивати ученике ради задовољавања и развијања сколоности ка уметности, или 

уметничком стваралаштву ( Центар за културу и уметност, Библиотека „Вук Караџић“, 

Градски музеј, културно-уметничка друштва, Музичка школа „Владимир Ђорђевић“, 

Црвени крст, Канцеларија за младе, сарадња са основним школама – градска и сеоске 

школе, сарадња са другим школама у округу. 

• Сарадња са спортским клубовима је неопходна због координације тренинга и 

похађања наставе и успеха ученика.  
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• Сарадња са Црвеним крстом као хуманитарном организацијом омогућује 

остваривање многих васпитно-образовних циљева и задатака (обука за Прву помоћ, 

добровољни даваоци крви). 

• Сарадња са Центром за социјални рад, када су у питању ученици из ризичних 

средина (деца из непотпуних породица, разведених бракова, алкохоличара или болесних 

родитеља, лошег материјалног стања, укључивања у васпитни рад ).  

• Сарадња са Домом здравља на превенцији и лечењу ученика (саветовалиште за 

младе, предавања на теме превенције и заштите младих у том узрасту).  

• Сарадња са станицом полиције на безбедности ученика и запослених, едукативних 

предавања (безбедност у саобраћају, Пројекат Матура, и слично).  

• Сарадња са другим школама у општини и школама у округу и Републици.  

• Сарадња са Националном службом за запошљавање у циљу информисања ученика 

о актуелним занимањима, као и сарадња са саветником за планирање каријере.  

• Сарадња са локаним медијима ради промовисања школе, али и ради пружања 

информација о потребама и активностима школе. 

 

Системске и васпитне превентивне мере које се спроводе као подршка 

активностима предвиђеним Васпитним планом 

 

Ослањајући се на допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 

601-01-31/2022-20 Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ своје васпитне 

активности у наредној школској 2022/2023. усмериће према следећим аспектима рада: 

1. Процедуре за планирање, спровођење и праћење ИОП-а 

Сходно свести о важности поштовања процедура у школи ће се према утврђеном редоследу 

примењивати мере додатне образовне подршке који подразумева поступно увођење и 

примену мера индивидуализације, ИОП1 и ИОП2 и радити на јачању квалитета 

комуникације и односа са породицама ученика у складу с прописима. 

2. Превенција осипања ученика из образовног система 

Да би се постигли резултати у овој области школа ће планирти, спроводти и пратити мере 

превенције осипања ученика, обезбеђивати отклањање физичких и комуникацијских 

препрека, прилагођаваће начин стваривања школског програма и израђиваће, доносити и 

примењивати индивидуалне образовне планове. На првом месту, кроз активности 
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одељењских старешина, али и наставника, а уз помоћ стручне службе школа ће 

идентификовати ученике који су у ризику од осипања. 

3. Информисање родитеља и ученика о правима у образовању 

Одељењске старешине и стручни сарадници благовремено ће информисати  ученике и 

родитеље о активностима које се тичу ученика, као што су: могућност прилагођавања 

матурског и завршног испита на крају средњошколског школовања, афирмативне мере 

којима се подржава упис и завршавање виших нивоа образовања за ученике из осетљивих 

група.  

4. Подстицање демократске културе у формалном образовносм систему 

Школа ће се ослањати на примену Референтног оквира компетенција за демократску 

културу Савета Европе. Тиме ће се директно спроводити акције које обезбеђују 

унапређивање квалитета образовања, стварање безбедног школског амбијента кроз 

образовање за отклањање насилних, дискриминаторних и антидемократских структура у 

школи и школском окружењу. Школа ће својим активностима промовисати 

мултикултуралну, вишејезичну и интеркултуралну перспективу у образовању. Кроз часове 

одељењског старешине, Грађанског васпитања и друге наставне и ваннаставне активности 

биће обрађиване теме које су дате у предвиђеним материјалима, као што су: Приручник са 

примерима добре праксе примене компетенција, Смернице за интеграцију демократских 

компетенција у програмима 10 предмета, Развијање компетенција за демократску културу 

у дигиталном добу и Подучавање компетенција за демократску културу кроз онлајн 

наставу. Предвиђеним индивидуалним и групним активностима, као и посебно 

организованим радионицама из области предмета и ваннаставних активности код ученика 

ће се подстицати свест о значају родне равноправности, а истовремено ученици ће 

освешћивати и своје предрасуде и стереотипе. 

5. Подршка укључивању деце/ученика избеглица и миграната/тражилаца 

азила у редован систем образовања и васпитања у РС 

Школа ће поступати у складу са Стручним упутством за укључивање деце/ученика 

избеглица и миграната/тражилаца азила у редован систем образовања и васпитања и у 

сарадњи са Школском упрвом Ниш и Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја. Уколико се укаже потреба, школа ће добавити преведене образовне материјале и 

обучавати наставнике за рад са том децом.  

6. Развијање образовања о Холокаусту 

Према препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст ИХРА кроз различите 

едукативне активности из различитих предмета (Историја, Српски језик и књижевност, 

Филозофија, Устав и права грађана, Грађанско васпитање...) и адекватне ваннаставне 
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активности школа ће инсистирати на обезбеђивању тачности и промоцији критичког и 

аналитичког мишљења о Холокаусту, како би се гајила култура ненасиља и толеранције. 

7. Одговоран однос према здрављу 

Наставници свих предмета кроз своје активности на часовима редовне наставе 

унапређиваће међупредметну компетенцију која се односи на одговоран однос према 

здрављу, која је у доба пандемије корона вируса постала једна од најважнијих, па ће сходно 

томе активности ученика бити посебно праћене и кориговане, али и континуирано 

унапређиване и развијане кроз здраве животне навике и одржавање хигијене. 

8. Превенција и заштита ученика од свих облика насиља 

У школи ће се поступати према законској регулативи, пре свега према Правилнику о 

протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

(„Службени гласник РС“, број 46/19 и 104/2020). Тим за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања доноси Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, са 

планираним активностима које су специфичне, прецизно дефинисане, као и са носиоцима 

активности и временском динамиком реализације према анализираном стању и конкретним 

потребама школе. Такође, школа ће се бавити према плану и активностима које ће се 

односити на превенцију трговине људима и децом, а биће усклађене са ревидираном 

Листом индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве 

трговине људима и Водичем за примену. Школа ће кроз едукативне радионице у сваком 

полугодишту интензивирати активности у циљу превенције дигиталног насиља и ризичног 

понашања ученика приликом употребе информационо-комуникационе технологије. 

Ученици, родитељи и запослени биће упознати са дигиталном платформом „Чувам те“ која 

је настала на иницијативу Владе РС, а у циљу превенције насиља.  

 

Ресурси за спровођење превентивних мера и васпитног плана 

 

  
Заштита од насиља и дискриминације  

 

- Видео обука о примени Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање - Видео обука о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање - YouTube  

- „Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који 

су потенцијалне жртве трговине људима“ - Публикације - Страница 2 од 5 - Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја (mpn.gov.rs)  

- Листа индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве 

трговине људима - Finalna-verzija-liste-indikatora-za-preliminarnu-identifikaciju-trgovine-ljudima-

jun-2022..pdf (mpn.gov.rs)  
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- Приручник ,,Психолошке кризне интервенције у образовно-васпитним установама“ - 

Публикације - Страница 3 од 5 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

(mpn.gov.rs)  

- Национална платформа „Чувам те“ - Onlajn obuke za zaposlene (cuvamte.gov.rs)  

 

Образовање за демократску културу  

 

- Препоруке Међународне алијансе за сећање на Холокауст ИХРА 

https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/  

- Материјали на енглеском језику у вези са темом образовања о Холокаусту 

https://www.yadvashem.org; материјал преведен у вези са Холокаустом на српском језику 

https://www.yadvashem.org/education/other-languages/serbian.html  

- Материјали за наставнике за примену међупредметне компетенције Одговоран однос према 

здрављу https://zuov.gov.rs/zdravlje  

- Живот у демократској породици-приручник за родитеље адолесцената узраста 15 до 19 

година. https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/  

- Одрастање у демократској породици-приручник за родитеље са одељцима о узрасту 6 - 10 и 

11 – 14 година. https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/  

- Како до демократске културе у школамаhttps://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/  

- Образовање за дигитално грађанство – приручник https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/  

- Подучавање компетенција за демократску културу кроз онлајн наставу, 

https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/  

- Приручник „Смернице за интеграцију референтног оквира компетенција за демократску 

културу” https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/  

 

Превенција осипања ученика из образовања  

 

- Приручник за школе, Спречавање осипања ученика из образовног система, 

https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/  

- Приручник за школе са примерима из праксе, „Како подржати ученике из осетљивих група 

у периоду транзиције ка средњој школи?“ https://www.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2021/07/Publikacija-Kako-podrzati-ucenike-iz-osetljivih-grupa-fin.pdf  

 

Подршка укључивању деце/ученика избеглица и миграната/тражилаца азила у редован 

систем образовања и васпитања у Републици Србији  

 

- Стручно упутство за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем 

образовања и васпитања, https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/B-4-4-STRUCNO-

UPUTSTVO-migranti.pdf  

- Српски као страни језик, Приручник за наставнике https://zuov.gov.rs/wp-

content/uploads/2021/11/srpski-kao-strani.pdf  

- Дигитални онлајн алати као подршка ученицима за додатно учење српског 

језика.https://www.unicef.org/serbia/en/open-digital-educational-tools-interactive-online-teaching-

and-learning  

- Брошура са примерима наставних активности, https://remis.rs/wp-

content/uploads/2021/09/IOM-1-brosura-160x230mm5mm-ENG-PREVIEW.pdf  



  

393 
 

- Брошура са примерима ваннаставних активности, https://remis.rs/wp-

content/uploads/2021/09/IOM-2-brosura-160x230mm5mm-SRP-PREVIEW.pdf  

- Брошура са ученичким радовима деце миграната, https://remis.rs/wp-

content/uploads/2021/09/IOM-3-brosura-160x230mm5mm-SRP-PREVIEW.pdf  

- Енглеско украјински превод лифлета о образовном систему Републике Србије 

file:///C:/Users/User/Downloads/B-4-6-Lieflet-Sistem-obrazovanja-u-Rep.Srbiji.pdf  

- Информација на енглеском језику о образовном систему Украјине и материјали као подршка 

наставницима, 

https://webmail.mpn.gov.rs/service/home/~/?auth=co&loc=en_US&id=24301&part=2  

- Од српског као страног језика до српског као језика окружења и образовања: Оквир 

програма језичке подршке, file:///C:/Users/User/Downloads/B-4-2-Jezicka-obrazovna-podrska.pdf  

- Приручник за школе у реализацији стручног упутства за укључивање ученика 

избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања, 

file:///C:/Users/User/Downloads/Prirucnik-za-skole-u-realizaciji-Strucnog-uputstva.pdf  

- Преводи образовног материјала на арапски, фарси, француски и украјиснки језик за рада са 

ученицима мигрантима/тражилаца азила 

https://remis.rs/%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/  
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14. ПЛАНОВИ РАДА 

ОДЕЉЕЊСКИХ 
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Одељењски старешина 
 

 

Свако одељење има одељењског старешину.  

Одељењског старешину пре почетка сваке школске године одређује директор из реда 

наставника и када изводе наставу у одељењу којем ће бити одељењски старешина, по 

прибављеном мишљењу наставничког већа. 

Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошко-инструктивну 

улогу у раду са ученицима којима је одељењски старешина, у сарадњи са њиховим 

родитељима и води прописану евиденцију и педагошку документацију. 

Одељењски старешина обавља бројне послове.  Израђује годишњи и месечни план 

рада, проналази најпогодније облике васпитног рада са циљем формирања одељењског 

колектива и унапређивања односа у њему, редовно прати похађање наставе, владање и 

учење ученика, одобрава одсуствовање ученицима и одлучује о оправданости одсуства са 

наставе.  

Упознаје ученике са одредбама општих аката школе који се односе на ученике, даје 

ученицима информације у вези са њиховим правима, обавезама и одговорностима.  

Стара се о заштити права ученика и учествује у поступку одлучивања о њиховим 

обавезама и одговорностима.  

Остварује увид у породичне, социјалне, материјалне и друге услове живота ученика, 

редовно држи родитељске састанке и на друге начине сарађује са родитељима ученика.  

Редовно прати рад наставника који изводе наставу у одељењу, посебно прати 

оцењивање ученика и указује предметним наставницима на број прописаних оцена које 

ученик има у полугодишту ради утврђивања закључне оцене. 

Одељењском већу предлаже оцену из владања ученика, похваљује ученике, 

предлаже додељивање похвала и награда, изриче васпитно-дисциплинске мере опомена 

одељењског старешине и укор одељењског старешине.  

Сарађује са директором и запосленима у школи и са субјектима ван школе ради 

обављања својих послова.  

Сазива седнице одељењског већа и руководи његовим радом, учествује у раду органа 

школе. Води школску евиденцију. 
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14.1.  План рада одељењских старешина 
Први разред 

Септембар 

1. Пријем ученика. 

2. Поновити правила понашања ученика у средњој школи. 

3. Упознавање ученика са правилима понашања ванредним условима, попут 

пандемије. 

4. Упознавање са ученицима, школским календаром, распоредом часова. 

5. Која су права и обавезе, упознавање са Законом о школству, Статутом, 

Правилником о оцењивању, Кућним редом. 

6. Конституисање ОЗ. Избор представника одељењске заједнице, Ученичког 

парламента, њихове дужности. 

7. Пожељно и непожељно понашање–утврђивање правила понашања. 

8. Безбедност ученика у школи и ван школе. 

9. Однос ученика према школској имовини. 

10. Однос ученика према наставницима и запосленим радницима у школи. 

Октобар: 

1. Тајни пријатељ (игра, циљ: међусобно упознавање ученика). 

2. Моја школа – жеље и очекивања. 

3. Планирање ваннаставних активности. 

4. Развијање добрих односа у одељењу. 

5. Добар друг - у добру и у злу, вршњачка подршка. 

6. Додатна и допунска настава – учешће ученика. 

7. Зашто је важно узети учешће у ваннаставним активностима. 

8. Секције - ваннаставна активност, избор секције у складу са интересовањима 

ученика. 

Новембар: 

1. Разговор о текућим питањима. 

2. Тема по избору ученика. 

3. Крај првог тромесечја – анализа успеха. 

4. Крај првог тромесечја – анализа изостајања ученика са наставе. 

5. Крај првог тромесечја – предлог мера за побољшање успеха (ученици 

предлажу). 

6. Где ме жуља ципела – разговор о потешкоћама, могућностима уклањања, 

узајамна помоћ. 

7. Планирање новогодишње хуманитарне акције. 

8. Тема по избору ученика. 
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Децембар: 

1. Светски дан борбе против сиде, 1. децембар. 

2. Разговор о последицама болести зависности. 

3. Радионица: врсте зависности. 

4. Свет без насиља (радионица). 

5. Нивои насиља (I, II, III ниво насиља; забране). 

6. Дигитално насиље. 

7. Људска права (поводом Међународног дана људских права, 10. децембра) 

8. Радионица: Стереотипи и предрасуде.  

9. Уредимо учионицу за новогодишње и божићне празнике. 

10. Крај првог полугодишта. 

Јануар: 

1. Активности Ученичког парламента. 

2. Размишљам о свом здрављу (чиме угрожавам здравље). 

3. Здраве и нездраве навике понашања. 

4. Кад бих био директор – предлози за унапређење наставе. 

5. Простор око мене – предлози. 

 

Фебруар: 

1. Конфликти и начини превазилажења конфликтних ситуација. 

2. Стилови поступања у конфликтним ситуацијама. 

3. Стваралаштво ученика (конкурси, такмичења). 

Март: 

1. Зелени свет (радионица). 

2. Мој избор – најбоља књига, позоришна представа, особа. 

3. Шта ме брине, а шта ме радује. 

4. Тема по избору ученика. 

5. (Не) пожељно понашање. 

6. Зашто сам радије на Фејсбуку него напољу. 

7. Предности виртуелне комуникације 

8. Недостаци виртуелне комуникације. 
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Април: 

1. Спортски дан (поводом 10. априла, Светског дана здравља). 

2. Треће тромесечје – анализа успеха ученика. 

3. Треће тромесечје – анализа изостајања ученика са наставе. 

4. Предлози ученика за побољшање успеха. 

5. Пријатељство (радионица). 

6. Догосило се на данашњи дан (истраживање ученика-гуглање). 

7. Шта ме чини срећним – саопштавање, анализа. 

8. Шта ме љути – саопштавање, анализа. 

Мај: 

1. Социјална конструкција родних улога (радионица). 

2. Час осмеха (вицеви, музика, имитације). 

3. Тема по избору ученика. 

4. Однос деце према старијим особама – правила лепог понашања. 

5. Кад бих могао променити свет. 

6. Интернет - предности и опасности. 

7. Мој најбољи пријатељ је ... зато што ... 

8. Како победити досаду са књигом у руци. 

Јун: 

1. Моја азбука добрих особина. 

2. Разговор о култури. 

3. Подсетимо се правила понашања на крају школске године. 

4. Припреме за крај школске године. 

5. Моје жеље и очекивања (поређење са почетним). 

6. Анализа рада и успеха. 

 

Задаци:  

• Развијати код ученика самоуважавање, самосталност, слободно изражавање 

ставова и интереса; 
• Подстицати демократизацију односа унутар одељењске заједнице; 
• Развијати алтруизам и еколошку свест; 
• Помагати у решавању личних и проблема одељењске заједнице; 
• Решавати сукобе унутар личности и унутар одељења; 
• Залагати се за међусобно пријатељство и сарадњу; 
• Укључити у рад родитеље, Одељењско веће, психолога, друге стручне 

сараднике или стручњаке. 
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14.2. План рада одељењских старешина 

Други разред 

Септембар: 

1. Пријем ученика. 

2. Поновити правила понашања ученика у средњој школи. 

3. Упознавање ученика са правилима понашања у периоду епидемије. 

4. Упознавање са ученицима, школским календаром, распоредом часова 

5. Која су права и обавезе, упознавање са Законом о школству, Статутом, 

Правилником о оцењивању, Кућним редом. 

6. Конституисање ОЗ. Избор представника одељењске заједнице, Ученичког 

парламента, њихове дужности. 

7. Пожељно и непожељно понашање – утврђивање правила понашања. 

8. Безбедност ученика у школи и ван школе. 

9. Однос ученика према школској имовини. 

10. Однос ученика према наставницима и запосленим радницима у школи. 

Октобар: 

1. Социјална конструкција родних улога (радионица). 

2. Кад бих био директор – предлози за унапређење наставе. 

3. Тема по избору ученика. 

4. Развијање добрих односа у одељењу. 

5. Добар друг - у добру и у злу, вршњачка подршка. 

6. Додатна и допунска настава – учешће ученика. 

7. Зашто је важно узети учешће у ваннаставним активностима. 

8. Секције - ваннаставна активност, избор секције у складу са интересовањима 

ученика. 

Новембар: 

1. Идеје за Ученички парламент, ваннаставне активности. 

2. Крај првог тромесечја – анализа успеха. 

3. Крај првог тромесечја – анализа изостајања ученика са наставе. 

4. Крај првог тромесечја – предлог мера за побољшање успеха (ученици 

предлажу). 

5. Не дам своје здравље (радионица). 

6. Здраве и нездраве навике. 

7. Планирање новогодишње хуманитарне акције. 

8. Разговор о текућим питањима. 

 

Децембар: 

1. Светски дан борбе против сиде, 1. децембар. 

2. Разговор о последицама болести зависности.  

3. Радионица: врсте зависности. 
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4. Свет без насиља (радионица). 

5. Нивои насиља (I, II, III ниво насиља; забране). 

6. Дигитално насиље. 

7. Људска права (поводом Међународног дана људских права, 10. децембар) 

8. Радионица: Стереотипи и предрасуде.  

9. Уредимо учионицу за новогодишње и божићне празнике.  

10. Анализа успеха на крају другог полугодишта. 

Јануар: 

1. Активности Ученичког парламента. 

2. Размишљам о партнерским односима. 

3. Емоционална интелигенција. 

4. Кад бих био директор – предлози за унапређење наставе. 

5. Простор око мене – предлози. 

 

Фебруар: 

1. Радионица о дрогама. 

2. Конфликти и начини превазилажења конфликтних ситуација. 

3. Стилови поступања у конфликтним ситуацијама. 

 

Март: 

1. Зелени свет (радионица). 

2. Мој избор – најбоља књига, позоришна представа, особа. 

3. Шта ме брине, а шта ме радује. 

4. Тема по избору ученика. 

5. Стваралаштво ученика (конкурси, такмичења). 

6. (Не) пожељно понашање. 

7. Зашто сам радије на Фејсбуку него напољу. 

8. Предности и опасности виртуелне комуникације. 

Април 

1. Спортски дан, 10.4. 

2. Крај трећег тромесечја – анализа успеха ученика. 

3. Крај трећег тромесечја – анализа изостајања ученика са наставе. 

4. Пријатељство (радионица). 

5. Догосило се на данашњи дан (истраживање ученика-гуглање). 

6. Шта ме чини срећним – саопштавање, анализа. 

7. Размишљам о себи. 

8. Размишљам о својој будућности. 

Мај: 

1. Шта ме љути – саопштавање, анализа. 

2. Разговор о текућим питањима. 

3. Час осмеха (вицеви, музика, имитације). 

4. Тема по избору ученика. 

5. Однос деце према старијим особама – правила лепог понашања. 

6. Кад бих могао променити свет. 

7. Интернет - предности и опасности. 

8. Мој најбољи пријатељ је ...зато што ... 
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Јун: 

1. На крају желим да кажем... 

2. Како победити досаду са књигом у руци... 

3. Разговор о култури. 

4. Припреме за крај школске године 

5. Крај другог полугодишта – резултати 

6. А за следећу годину (сугестије, предлози). 

 

 

Задаци:  

• Развијати код ученика самоуважавање, самосталност, слободно изражавање 

ставова и интереса; 
• Потстицати демократизацију односа унутар одељењске заједнице; 
• Развијати алтруизам и еколошку свест; 
• Помагати у решавању личних и проблема одељењске заједнице; 
• Решавати сукобе унутар личности и унутар одељења; 
• Залагати се за међусобно пријатељство и сарадњу; 
• Укључити у рад родитеље, Одељењско веће, психолога, друге стручне 

сараднике или стручњаке. 

14.3. План рада одељењских старешина 
Трећи разред 

Септембар: 

1. Пријем ученика. 

2. Поновити правила понашања ученика у средњој школи. 

3. Упознавање ученика са правилима понашања у периоду епидемије. 

4. Упознавање са ученицима, школским календаром, распоредом часова. 

5. Која су права и обавезе, упознавање са Законом о школству, Статутом, 

Правилником о оцењивању, Кућним редом; 

6. Конституисање ОЗ. Избор представника одељењске заједнице, Ученичког 

парламента, њихове дужности. 

7. Пожељно и непожељно понашање–утврђивање правила понашања 

8. Безбедност ученика у школи и ван школе. 

9. Однос ученика према школској имовини. 

10. Однос ученика према наставницима и запосленим радницима у школи. 

Октобар: 

1. Социјална конструкција родних улога (радионица). 

2. Зашто је важно узети учешће у ваннаставним активностима. 

3. Секције - ваннаставна активност, избор секције у складу са интересовањима 

ученика. 

4. Ваннаставне активности, избор секције. 

5. Додатна и допунска настава – учешће ученика. 

6. Тема по избору ученика. 
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7. Развијање добрих односа у одељењу. 

8. Добар друг-у добру и у злу, вршњачка подршка. 

Новембар: 

1. Интелектуалне способности; моја доминантна интелигенција и стил учења. 

2. Крај првог тромесечја – анализа успеха 

3. Крај првог тромесечја – анализа изостајања ученика са наставе. 

4. Крај првог тромесечја – предлог мера за побољшање успеха (ученици 

предлажу). 

5. Колико знамо о значају здравља. 

6. Колико здраве навике доприносе здрављу. 

7. Планирање новогодишње хуманитарне акције. 

8. Разговор о текућим питањима. 

 

Децембар: 

1. Светски дан борбе против сиде, 1. децембар. 

2. Разговор о последицама болести зависности.  

3. AIDS – шта у ствари знам о томе. 

4. Час посвећен Светском дану људских права (10. децембар). 

5. Радионица: врсте зависности. 

6. Радионица: свет без насиља. 

7. Нивои насиља (I, II, III ниво насиља; забране). 

8. Радионица: Стереотипи и предрасуде.  

9. Уредимо учионицу за новогодишње и божићне празнике.  

10. Анализа успеха на крају полугодишта. 

Јануар: 

1. Ученичко предузетништво (радионица). 

2. Размишљам о партнерским односима. 

3. Емоционална интелигенција. 

4. Кад бих био директор – предлози за унапређење наставе. 

5. Простор око мене – предлози. 

 

Фебруар: 

1. Сексуално преносиве болести (радионица). 

2. Конфликти и начини превазилажења конфликтних ситуација. 

3. Стилови поступања у конфликтним ситуацијама. 

Март: 

1. Зелени свет (радионица). 

2. Моја препорука – филм, музика, концерти, књиге, часописи. 

3. Слободно време. 

4. Тема по избору ученика. 

5. Стваралаштво ученика (конкурси, такмичења). 

6. Технике учења. 

7. (Не) пожељно понашање. 

8. Зашто сам радије на Феjсбуку него напољу. 

Април: 

1. Спортски дан. 
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2. Крај трећег тромесечја – анализа успеха. 

3. Крај трећег тромесечја – анализа изостајања ученика са наставе. 

4. Аутизам у сајбер свету. 

5. Догосило се на данашњи дан (истраживање ученика - гуглање). 

6. Шта ме чини срећним – саопштавање, анализа. 

Мај: 

1. Догодило се на данашњи дан 

2. Стереотипи, предрасуде и како их савладати. 

3.  Исти, а другачији (Светски дан за културну разноликост, дијалог и развој, 21. 

мај). 

4. Тема по избору ученика. 

5. Однос деце према старијим особама – правила лепог понашања. 

6. Кад бих могао променити свет.  

7. Интернет- предности и опасности 

8. Мој најбољи пријатељ је ...зато што ... 

Јун: 

1. Испричаћу вам нешто лепо. 

2. Културно благо. 

3. Како обогатити сопствени речник са књигом у руци. 

4. Припрема за крај школске године. 

5. А за следећу годину (сугестије, предлози). 

6. Крај школске године. 

Задаци:  

• Развијати код ученика самоуважавање, самосталност, слободно изражавање 

ставова и интереса; 
• Потстицати демократизацију односа унутар одељењске заједнице; 
• Развијати алтруизам и еколошку свест; 
• Помагати у решавању личних и проблема одељењске заједнице; 
• Решавати сукобе унутар личности и унутар одељења; 
• Залагати се за међусобно пријатељство и сарадњу; 
• Укључити у рад родитеље, Одељењско веће, психолога, друге стручне 

сараднике или стручњаке. 

14.4. План рада одељењских старешина 

Четврти разред 

Септембар: 

1. Пријем ученика. 

2. Поновити правила понашања ученика у средњој школи. 

3. Упознавање ученика са правилима понашања у периоду епидемије. 

4. Упознавање са ученицима, школским календаром, распоредом часова. 

5. Која су права и обавезе, упознавање са Законом о школству, Статутом, 

Правилником о оцењивању, Кућним редом. 

6. Конституисање ОЗ. Избор представника одељењске заједнице, Ученичког 

парламента, њихове дужности. 
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7. Пожељно и непожељно понашање–утврђивање правила понашања. 

8. Безбедност ученика у школи и ван школе. 

9. Однос ученика према школској имовини. 

10. Однос ученика према наставницима и запосленим радницима у школи. 

Октобар: 

1. Социјална конструкција родних улога (радионица). 

2. Ваннаставне активности, Ученички парламент. 

3. Тема по избору ученика. 

4. Развијање добрих односа у одељењу. 

5. Добар друг-у добру и у злу, вршњачка подршка. 

6. Додатна и допунска настава – учешће ученика. 

7. Зашто је важно узети учешће у ваннаставним активностима. 

8. Секције - избор. 

Новембар: 

1. Помоћ млађим ученицима. 

2. Крај првог тромесечја – анализа успеха. 

3. Крај првог тромесечја – анализа изостајања ученика са наставе. 

4. Крај првог тромесечја – предлог мера за побољшање успеха (ученици 

предлажу). 

5. Здраве и нездраве навике. 

6. Не дам своје здравље. 

7. Паметан потошач (радионица). 

8. Планирање новогодишње хуманитарне акције. 

 

Децембар: 

1.  Светски дан борбе против сиде. 

2. Разговор о последицама болести зависности.  

3. AIDS – шта у ствари знам о томе. 

4. Радионица: врсте зависности. 

5. Час посвећен Светском дану људских права (10. децембар). 

6. Полагање матуре – информације. 

7. Тест професионалне оријентације. 

8. Разговор о наставку образовања. 

9. Уредимо учионицу за новогодишње и божићне празнике.  

10. Успех на крају другог полугодишта. 

Јануар: 

1. Радионица: Стереотипи и предрасуде.  

2. Радионица: свет без насиља. 

3. Конфликти и начини превазилажења конфликтних ситуација. 

4. Стилови поступања у конфликтним ситуацијама. 

5. Разговор о прослави матуре. 

 

Фебруар 

1. Ментално здравље (радионица). 

2. Наставак радионице. 

3. Емоционална интелигенција. 
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Март: 

1. Простор око мене - предлози. 

2. Зрелост личности, како је постићи. 

3. Добровољно давање крви. 

4. Зелени свет (радионица). 

5. Припрема за студирање – презентација факултета, Договор о Carеer day. 

6. Тема по избору ученика. 

7. (Не) пожељно понашање. 

8. Зашто сам радије на Феисбуку него напољу. 

Април: 

1. Спортски дан. 

2. Крај трећег тромесечја – анализа успеха. 

3. Крај трећег тромесечја – анализа изостајања ученика са наставе. 

4. Аутизам у сајбер свету. 

5. Предности интернета. 

6. Опасности интернета. 

7. Догосило се на данашњи дан (истраживање ученика-гуглање). 

8. Шта ме чини срећним – саопштавање, анализа. 

Мај: 

1. (Не) радо се присећам својих школских дана (разговор, анегдоте). 

2. Кад бих могао променити свет. 

3. Однос према деци, старима, болеснима. 

4. Час смеха (вицеви, музика, имитације). 

5. Интернет, предности и опасности. 

6. Припрема матурантске параде. 

7. Предлози за похвале и награде ученицима. 

8. Крај школске године. 

Задаци:  

• Развијати код ученика самоуважавање, самосталност, слободно изражавање 

ставова и интереса; 
• Потстицати демократизацију односа унутар одељењске заједнице; 
• Развијати алтруизам и еколошку свест; 
• Помагати у решавању личних и проблема одељењске заједнице; 
• Решавати сукобе унутар личности и унутар одељења; 
• Залагати се за међусобно пријатељство и сарадњу; 
• Укључити у рад родитеље, Одељењско веће, психолога, друге стручне 

сараднике или стручњаке; 
• Усмеравање ученике у правцу наставка образовања; 
• Пружање помоћи ученицима у избору факултета. 

 
У складу са задацима, текућим дешавањима и потребама, прилагодити динамику и 

осмислити  радионице на друге, актуелне теме. У оквиру плана одељењских заједница 

завршних разреда спада посебан план – Основе система одбране РС. 
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15.1. Учешће ученика у раду школе 

Заједнице ученика 

 

Заједнице ученика треба да доприносе реализацији програма образовно-васпитног 

рада и да омогуће ученицима да се организовано укључе у живот и рад школе. 

Заједнице ученика се организују као: 

• одељењске 

• разредне 

• школска 

15.2. Одељењска заједница 

Одељењску заједницу чине сви ученици и одељењски старешина једног одељења. 

Одељењска заједница има руководство које се састоји од председника, секретара и 

благајника. Руководство заједнице бира се за сваку школску годину, на првом састанку 

одељењске заједнице, када се бирају и заменици. Избор се врши јавним гласањем о 

предлозима које може да поднесе сваки ученик.  

Председник одељењске заједнице руководи радом, секретар води записник, 

благајник прикупља новац, у складу са одлуком органа школе или одељењске заједнице, 

као и у складу са договором са одељењским старешином или предметним наставником.  

Члановима руководства у раду помаже одељењски старешина.  

Задаци одељењске заједнице: 

• доношење свог плана и програма рада за сваку школску годину, 

• разматрање и решавање проблема у односима између ученика, или 

ученика и наставника, 

• разматрање и решавање проблема у учењу и владању, 

• навикавање ученика на поштовање правила безбедног понашања, 

• навикавање ученика на правила лепог понашања, 

• стварање и развијање позитивне атмосфере у одељењу у којој владају 

другарство и међусобно разумевање и уважавање, 

• избор чланова Ученичког парламента, 
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• избор руководства одељењске заједнице. 

У Одељењској заједници ученици остварују своја права и дужности непосредним 

учешћем у разним активностима, савладавањем програма образовно-васпитног рада и 

активностима у слободном времену, договарањем и одлучивањем о питањима значајним за 

појединце и одељење. 

Ове школске године у школи ће радити 23 одељењске заједнице. 

Најмање једанпут месечно, директор ће организовати састанке са председницима 

Одбора одељењских заједница, на којима ће се расправљати и одлучивати о значајним 

актуелним питањима. 

15.3. Разредна заједница 

Формирају је ученици истог разреда, како би се остварила сарадња и повезивање 

ученика једне генерације. 

У оквиру разредне заједнице покрећу се и координирају заједничке акције и 

иницијативе које могу бити усмерене према органима управљања и стручним органима 

школе, на плану заједничке реализације садржаја по појединим подручјима рада 

одељењских заједница. 

Разредна заједница четвртог разреда самостално ће одлучивати о: избору ресторана, 

музике и фотографа у оквиру прославе матурске вечери. 

Разредне заједнице не бирају посебно руководство. Заједничке акције координирају 

председници одбора одељењских заједница. 

15.4. Заједница ученика школе 

Заједницу ученика школе чине сви ученици организовани у одељењске заједнице. 

Заједницу ученика школе чине сви ученици организовани у одељењске заједнице. 

Своју активност остварује преко зборова ученика и одбора. Одбор сачињавају председници 

одељењских заједница. Заједница ученика својим радом, акцијама и иницијативом помоћи 

ће остваривању плана рада школе. 

Активности школске Заједнице ученика су следеће: 

• покретање и прихватање одређених акција у школи и друштвеној средини, 

• изјашњавање о мерама за побољшање успеха у учењу и понашању ученика школе, 

• разматрање извештаја о успеху, владању и изреченим васпитно - дисциплинским 

мерама 

• разматрање програма и анализа успеха постигнутих у настави и ваннаставним 

активностима, 
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• заједница ученика школе одржава збор ученика по потреби. 

План рада Заједнице ученика 

• договор о раду школске заједнице, 

• упознавање ученика са Законом о средњој школи, 

• графички приказ успеха и дисциплине на крају класификационог периода, 

• анкетирање у вези са реализацијом наставе, 

• организација информативних предавања о: правима човека, здравсву, 

екологији, 

• екскурзија ученика, 

• матурско вече. 

15.5. Ученички парламент 
 

У школи се организује Ученички парламент. Ученички парламент може да се 

удружи са парламентима других школа у заједницу ученичких парламената. 

Ученички парламент чине по два предтавника сваког одељења у школи, које ученици 

бирају на састанку одељењскње заједнице. Ученички парламент бира се на почетку сваке 

школске године. Ученички парламент уз сагласност Школског одбора може основати 

Ученички клуб, на предлог парламента, као део школског програма, који се одређује актом 

школе. Седнице парламента сазива и њима руководи председник, којег, између себе, 

већином гласова бирају чланови, на првој седници. На исти начин се бира и заменик, који 

руководи седницама у спречености председника. Пре избора председника, прву седницу 

сазива стручни сарадник кога директор задужи. 

Надлежности рада Ученичког парламента 

• доноси свој програм рада за сваку школску годину; 

• разматра и усваја извештај о самовредновању квалитета рада школе 

• даје мишљења и предлоге стручним органима, Школском одбору; Савету 

родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности 

ученика, Годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском 

програму, начину уређивању школског простора, избору уџбеника, учешћу 

на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација 

ученика у школи и ван ње; 

• разматра односе и сарадњу ученика и наставника и атмосферу у школи; 

• обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање; 

• учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе; 

• предлаже чланове Стручног актива за развојно планирање из реда ученика 

• предлаже чланове Тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика; 
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• Школском одбору и Савету родитеља на крају сваке године подноси извештај 

о свом раду. 

План рада Ученичког парламента 

• конституисање Ученичког парламента, 

• информисање чланова о законској основи деловања и делокругу рада Ученичког 

парламента у средњој школи, 

• избор председника, секретара, заменика председника, 

• давање мишљења и предлога стручним тимовима, органима, о питањима од значаја 

из своје надлежности, предлаже чланове из редова ученика за активе и органе, 

учествује у самовредновању и процесу планирања развоја школе, подноси извештаје 

о свом раду на крају године Школском одбору и Савету родитеља, 

• планирање сарадње са парламентима других школа из локалне заједнице, 

• договор око праћења сајтова и пројеката www.srednjoskolci.org.rs 

srednjeskole.edukacija.rs и других са актуелним садржајима, 

• договор око организације активности за Дечију недељу, обележавање „Дечије 

недеље“ пригодним активностима у школи, посетама програма других институција, 

• сарадња са oрганизацијама, институцијама хуманитарног, едукативног, 

предузетничког, културног и другог релевантног по актуелности деловања, 

• сарадња са локалнoм телевизијом, 

• разговори на актуелне теме – едукације о здрављу, правима, хуманости, спорту, 

понашању, методама и техникама учења, мотивацији, начинима вршњачке подршке 

ученицима из осетљивих група и онима којима је потребна додатна подршка, 

• сарадња са Црвеним крстом – организација предавања на актуелну тему, 

• обележавање Светског дана борбе против АИДС-а, 

• чланак у школском листу, 

• изостајање ученика са наставе – анализа и препоруке за предупређење, 

• припрема активности за прославу Савиндана,  

• евалуација реализованог плана у првом полугодишту и израда полугодишњег 

извештаја, 

• предлози и рализација, радионица и презентација у сарадњи са локалном 

канцеларијим Црвеног крста, Домом здравља, МУП – ом, 

• разговор на тему – „Књига или друштвене мреже“, 

• припрема активности за прославу Дана школе или пригодне свечаности, акције 

• гласање за Ученика генерације, 

• предлози ученика за награде и похвале најбољим појединцима и одељењима 

• анализа рада Ученичког парламента у протеклој школској години и израда 

Годишњег извештаја рада Ученичког парламента. 
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15.6. Успех ученика 
Оцењивање и напредовање ученика 

Оцењивањем у школи процењује се оствареност прописаних исхода и стандарда 

образовних постигнућа, а за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом – измењених 

циљева и исхода у савладавању индивидуалног образовног плана. 

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске 

године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. 

Формативно оцењивање, у смислу овог закона, јесте редовно проверавање 

постигнућа и праћење владања ученика у току савладавања школског програма и садржи 

повратну информацију и препоруке за даље напредовање и, по правилу, евидентира се у 

педагошкој документацији наставника. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају програмске 

целине или за класификациони период из предмета и владања. Оцене добијене сумативним 

оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у прописану евиденцију о образовно-

васпитном раду. 

Успех ученика оцењује се из предмета и владања. Оцењивање је јавно и свака оцена 

мора одмах да буде образложена ученику. У току школске године оцењивање је описно и 

бројчано и врши се на основу праћења напредовања ученика у савлађивању школског 

програма, а на основу исхода и стандарда постигнућа. Закључна оцена из предмета јесте 

бројчана и изводи се на крају првог и другог полугодишта. Ученик са сметњама у развоју и 

инвалидитетом коме су током образовања прилагођавани циљеви и исходи учења оцењује 

се у складу са њима. Бројчане оцене ученика у појединим наставним предметима су: 

одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1), а све оцене су осим 

оцене недовољан (1) прелазне. 

Ученик који на крају школске године има прелазне оцене из сваког наставног 

предмета прелази у наредни разред. 

Успех ученика из изборних програма верска настава и грађанско васпитање оцењује 

се описно. Оцена из изборних програма, изузев верске наставе и грађанског васпитања, је 

бројчана и утиче на општи успех ученика. 

Оцена из владања током године изражава се описно и то: примерно, врло добро, 

добро, довољно и незадовољавајуће. Закључна оцена из владања изражава се бројчаном 

оценом и то: примерно (5), врло добро (4), добро (3), задовољавајуће (2) и незадовољавајуће 

(1) и утиче на општи успех ученика. 

Закључну оцену на предлог предметног наставника и оцену из владања на предлог 

одељењског старешине утврђује одељењско веће. 
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15.7. Испити 
 

Ученици се оцењују и на испитима, у складу са законом, подзаконским актом и 

статутом.  

Испити се полажу по предметима и разредима. 

У школи се полажу: разредни, поправни, допунски и други испити.  

Испити се полажу спред испитном комисијом коју именује директор. Њу чине 

најмање три члана, од којих су најмање два стручна за предмет који се полаже. Комисија је 

дужна да утврди оствареност прописаних исхода и стандарда постигнућа, а за ученике са 

сметњама у развоју и инвалидитетом прилагођених циљева, садржаја и исхода за предмет 

из којег се испит полаже. 

О току и резултату испита води се записник на прописаном обрасцу који потписују 

сви чланови комисије. Састав комисије, ток полагања, права и обавезе кандидата ближе су 

одређене у статуту.  

Статутом школе утврђују се рокови за полагање испита. 

Испитни рокови у школској 2022/2023. години 

Поправни испит полаже се у августовском испитном року, а ученик завршног 

разреда у јунском и августовском испитном року.  

Разредни испит ученик полаже у јунском и августовском испитном року. 

Допунски испити полажу се у следећим роковима: март, јун, август, јануар. 

Ванредни ученици полажу испите у следећим роковима: март, јун, август, јануар. 

Пријављивање испита ванредних ученика Техничке школе у школској 2022/2023. 

години: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испитни рок Пријава испита Полагање испита 

јануарски почетак месеца друга половина месеца 

мартовски почетак месеца друга половина месеца 

јунски почетак месеца друга половина месеца 

августовски почетак месеца друга половина месеца 
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Пријава испита редовних ученика је у складу са календаром активности. 

Сматра се да није положио испит ученик који из неоправданих разлога не приступи 

испиту или одустане од испита у току или пре испита. 

 

Припремна настава 

Пре полагања разредног или поправног испита, за ученике који полажу тај испит 

организује се припремна настава у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја 

часова из предмета за који је упућен на разредни или поправни испит. 

Школа је дужна да организује и припремну наставу у виду припреме свих ученика 

за полагање матурских и завршних испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег 

броја часова из предмета из којих се полажу ови испити. 

Припремна настава се организује за  групу од највише десет ученика који су упућени 

да полажу поправни испит из истог предмета.  

Ученик је обавезан да похађа припремну наставу. Распоред похађања припремне 

наставе утврђује директор и објављује најкасније три дана пре почетка припремне наставе. 

Разредни испит 

Ученик који из оправданих разлога није присуствовао настави више од једне трећине 

предвиђеног броја часова, а оцењивањем се утврди да није остварио прописане циљеве, 

исходе и стандарде постигнућа у току савладавања школског програма, упућује се на 

разредни испит. 

Ученик се упућује на разредни испит и из предмета за који није организована 

настава. 

Разредни испит ученик полаже у јунском и августовском испитном року. 

Поправни испит 

Ученик полаже поправни испит у школи у којој стиче образовање и васпитање у 

августовском испитном року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском року. 

За ученика који полаже поправни испит у августовском испитном року, организује 

се припремна настава. Ученик завршног разреда који је положио разредни испит има право 

да у истом испитном року полаже завршни или матурски испит, односно да полаже 

поправни испит ако није положио разредни испит. 

Изузетно, редован ученик који није положио поправни испит може да заврши 

започети разред у истој школи наредне школске године, у својству ванредног ученика 

поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова 

које утврди школа. Када заврши разред ванредан ученик има право да се у истој школској 

години упише у наредни разред, у истом својству. 
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Ученик завршног разреда који не положи поправни, завршни, односно матурски 

испит завршава започето образовање у истој школи у својству ванредног ученика 

полагањем испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа. 

Допунски испити 

Ученик коме је одобрен прелазак у другу школу, односно други образовни профил у 

складу са овим законом, полаже допунске испите из предмета који нису били утврђени 

школским програмом, односно наставним планом и програмом који је ученик започео да 

савлађује, у роковима утврђеним решењем, сагласно општем акту школе. 

Ванредни испити 

Лице које се уписује у школу ради преквалификације полаже испите из стручних 

предмета које одреди комисија коју чине чланови наставничког већа школе именовани 

решењем директора. 

Лице које се уписује у школу ради доквалификације полаже допунске испите из 

предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени 

школским програмом, односно наставним планом и програмом и испите завршног разреда, 

о чему одлуку доноси комисија коју чине чланови наставничког већа школе именовани 

решењем директора. 

Завршни и матурски испит 

Средње образовање се завршава полагањем испита на државном нивоу. Врсте испита 

којима се завршава одређени ниво средњег образовања су: општа матура, стручна и 

уметничка матура, завршни испит средњег стручног образовања, специјалистички и 

мајсторски испит. 

У случају наше школе, сва одељења полажу стручну матуру по програмима са 

исходима, сем образовног профила Машински техничар моторних возила који полаже 

матурски испит према старом програму, према савладаним плановима без исхода, као и 

трогодишњих профила Аутомеханичар и Заваривач који полажу завршни испит средњег 

стручног образовања према старим програмима, без исхода. 

Кршење процедуре испита којим се угрожава једнакост ученика, односно одраслих 

представља тежу повреду радне обавезе запослених. 

Изузетно, не сматра се кршењем процедуре ако се врши прилагођавање услова 

полагања испита за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом којим се обезбеђује 

једнакост ученика и одраслих током полагања испита. 

Стручна матура 

Стручном матуром проверава се усвојеност стручних компетенција и општих 

стандарда постигнућа након завршеног средњег стручног образовања и васпитања. 
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Стручну матуру полаже ученик након завршеног четвртог разреда средњег стручног 

образовања и васпитања у стручној школи. 

Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом, специфичним тешкоћама у учењу 

или језичким баријерама полаже стручну матуру у условима који обезбеђују превазилажење 

физичких и комуникацијских препрека. 

Након положене стручне матуре ученик стиче средње стручно образовање и 

васпитање, о чему се издаје јавна исправа. 

На основу положене стручне матуре ученик може да се упише на студије у научној, 

стручној или уметничкој области у којој је стекао средње образовање и васпитање, без 

полагања пријемног испита, осим испита за проверу склоности и способности, у складу са 

законом којим се уређује високо образовање. 

На основу положене стручне матуре, ученик може да се упише на студије изван 

области, уз полагање одређених предмета опште матуре, које утврди самостална 

високошколска установа уместо пријемног испита, у складу са законом којим се уређује 

високо образовање. 

Завршни испит средњег стручног образовања и васпитања 

и специјалистички и мајсторски испит 

Завршним испитом средњег стручног образовања и васпитања проверава се 

стеченост компетенција дефинисаних стандардом квалификације за обављање послова 

одговарајућег занимања. 

Завршни испит полаже ученик након завршеног средњег стручног образовања и 

васпитања у трогодишњем трајању. 

Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом, специфичним тешкоћама у учењу 

или језичким и социјалним баријерама полаже испите у условима који обезбеђују 

превазилажење физичких и комуникацијских препрека, а може да буде ослобођен полагања 

дела испита из предмета за које су му током образовања прилагођавани стандарди 

постигнућа, или да тај део полаже у складу са индивидуалним образовним планом, о чему 

доносе одлуку тим за инклузивно образовање и тим за пружање додатне подршке 

ученицима. 

Тимови припремају планове за организовање и спровођење завршног испита за ове 

ученике. Након положеног завршног испита, ученику, односно одраслом, издаје се јавна 

исправа, у складу са овим законом. 

Након савладаног програма специјалистичког, односно мајсторског образовања 

одрасли полаже специјалистички, односно мајсторски испит. 

Мајсторским, односно специјалистичким испитом проверавају се знања, вештине и 

стручне компетенције одраслог за обављање послова одговарајућег занимања, у складу са 

стандардом квалификације. 
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Приговор на оцењивање, оцену и испит 

 Ученик средњег образовања и васпитања, његов родитељ, односно други законски 

заступник има право да поднесе: 

1) приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из 

владања у току школске године; 

2) приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и 

активности и из владања на крају првог и другог полугодишта; 

3) приговор на испит. 

Рокови и процедура у поступању школе, дефинисани су Законом о основама система 

образовања и васпитања. 

15.8. Права ученика 
 

Редован ученик првог разреда школе је лице које је уписано у први разред ради стицања 

средњег образовања и васпитања и млађе је од 17 година. Редослед кандидата за упис у 

школу утврђује се на основу успеха у претходном школовању које укључује и успех 

ученика на завршном испиту. Права ученика остварују се у складу са Уставом Републике 

Србије, потврђеним међународним уговорима и законом, а школа, односно сви органи 

школе и сви запослени дужни су да обезбеде њихово оставривање, а нарочито право на: 

1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева; 

2) уважавање личности; 

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову 

афирмацију; 

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање; 

6) информације о правима и обавезама; 

7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом; 

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента; 

9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит; 

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-

васпитном процесу уколико права из става 2. тач. 1)–9) овог члана нису остварена; 

11) заштиту и правично поступање установе према детету и ученику; 

12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом; 
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13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом. 

Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може да поднесе 

писмену пријаву директору установе у случају повреде права, или непримереног понашања 

запослених према ученику, у складу са општим актом установе, у року од осам дана од дана 

сазнања о повреди права. 

Запослени у установи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, 

поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета и ученика. 

Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником и родитељем, 

односно другим законским заступником детета и ученика, као и запосленим одлучи и 

предузме одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема пријаве. 

 

15.9. Обавезе ученика 
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права. 

Ученик има обавезу да: 

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 

2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе; 

3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати 

сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске 

заступнике; 

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи; 

6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија; 

7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке 

етике. 

Ученик и родитељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика 

и доставља потпуне и тачне контакт информације. 

Изостајање до 30 дана може се правдати лекарским уверењем или изјавом родитеља. 

За изостајање дуже од 30 дана правдање само лекарским уверењем. За одсуства из других 

разлога у трајању до 5 дана одлучује о оправданости старешина, или директор за одсуство 

дуже од 5 дана. Последице неоправданог закашњавања на час или својевољног напуштања 

у трајању од најмање половине часа истоветне су неприсуствовању часу. 
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15.10. Одговорност ученика 
Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује 

одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће уз учешће 

родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима: у 

оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, 

посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, 

односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са 

променом његовог понашања. 

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену статутом школе, за 

тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана и за повреду забране 

дискриминације, насиља и злостављања и понашања које вређа углед, част и достојанство. 

Лакше повреде обавеза ученика су:  

1) неоправдано закашњавање на наставу; 

2) напуштање часа без одобрења наставника; 

3) неоправдано изостајање из школе; 

4) недолично понашање према другим ученицима, запосленима или трећим лицима 

у просторијама школе; 

5) ометање извођења наставе; 

6) неблаговремено правдање изостанака; 

7) нарушавање естетског изгледа просторија. 

 

Теже повреде обавеза ученика су: 

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података 

у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган; 

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, 

односно исправи коју изда друга организација; 

3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика 

или запосленог; 

4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба 

алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце; 

5) уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или 

другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице; 
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6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других 

ученика, наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које се 

остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и 

психичког повређивања; 

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе 

којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања; 

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада 

више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог 

обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране школе; 

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да 

су предузете неопходне мере ради корекције понашања ученика. 

За повреде из тачака 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера. 

Ученик, родитељ, односно други законски заступник одговара за материјалну штету 

коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом. 

 

15.11. Одговорност родитеља 

 

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је: 

1) за упис детета у школу; 

2) за редовно похађање наставе; 

3) за редовно похађање припремне наставе; 

4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености 

ученика да присуствује настави о томе обавести школу; 

5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка 

спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом 

релевантном документацијом; 

6) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са 

учеником; 

7) за повреду забране учињену од стране ученика; 

8) за теже повреде обавезе ученика; 

9) да поштује правила установе. 

Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну 

штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом. 
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Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну 

пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника из 

разлога прописаних за неуписивање у школу. 

Васпитно-дисциплински поступак 

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране школа води васпитно-

дисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог законског 

заступника ученика. 

За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће васпитно-

дисциплински поступак најкасније у року од осам дана од дана сазнања, а за учињену 

повреду забране закључком покреће поступак одмах, а најкасније у року од два дана од дана 

сазнања, о чему одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно 

другог законског заступника. 

Директор води поступак и окончава га решењем. 

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно 

другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани 

и дати писану изјаву. 

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно 

обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе 

поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога установе 

да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални 

рад. 

Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног васпитног 

рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања. 

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за 

одлучивање. 

Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из 

школе, школа је у обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика 

покренут васпитно-дисциплински поступак. 

15.12. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и 

правна заштита ученика 
За повреду обавезе, односно забране, могу да се изрекну мере, и то: 

1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера – опомена, укор одељењског 

старешине или укор одељењског већа, на основу изјашњавања наставника који остварују 

наставу у одељењу ученика, у складу са општим актом школе; 
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2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера – укор директора 

и укор наставничког већа, искључење ученика из школе, односно школе са домом; 

3) за учињену повреду забране, васпитно-дисциплинска мера: 

(1) укор директора или укор наставничког већа; 

(2) искључење ученика из школе, односно школе са домом. 

Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе, без вођења васпитно-

дисциплинског поступка. 

Када предузете неопходне активности доведу до позитивне промене понашања 

ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране озбиљно угрожен 

интегритет другог лица. 

Друштвено-користан рад 

Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дициплинске мере 

одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, 

који се одвија у просторијама школе или ван просторија школе под надзором наставника, 

односно стручног сарадника. 

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад, школа одређује ученику у складу 

са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, 

узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља, односно 

другог законског заступника. 

Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је 

учињена повреда обавезе ученика. 

Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране, школа одмах, а 

најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског 

заступника и укључује га у одговарајући поступак. 

Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења 

ученика из средње школе, а директор решење о искључењу ученика из школе. 

Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу 

школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду 

обавезе ученика или за повреду забране, у року од осам дана од дана достављања решења о 

утврђеној одговорности и изреченој мери. 

Школски одбор решава по жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе од 

стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника. 

Жалба одлаже извршење решења директора. 
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Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње 

школе или школе са домом, ученик, родитељ, односно други законски заступник има право 

на судску заштиту у управном спору. 

Ближе услове о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања и другим 

питањима од значаја за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, 

прописује министар. 

15.13. Похваљивање и награђивање 
Ученик који се истиче у учењу и другим аспектима школског рада похваљује се или 

награђује. Општим актом школе одређују се услови и начин додељивања похвала и награда, 

као и за избор ученика генерације. Као посебан облик признања у току школовања ученику 

се додељује диплома или награда за изузетан општи успех, односно за изузетан успех из 

појединих наставних области или предмета и изузетна постигнућа у било којој области рада 

школе. 

Врсте диплома, односно награда, услове и начин њиховог додељивања утврђује 

министар. 

 Награде се додељују за одличан успех, освојена прва три места на такмичењима и 

за успешно учешће у слободним активностима. У нашој школи награда може бити књига 

или неки други пригодан поклон.  

Посебно и значајно место у систему похваљивања ученика заузима избор ученика 

генерације, који се својим радом, залагањем, успехом и целокупним понашањем истиче 

међу својим вршњацима, као и спортиста генерација у области школског спорта. 

Ученика генерације проглашава Наставничко веће школе на основу критеријума 

утврђених Правилником о похваљивању и награђивању ученика. 
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15.14. Обавезе ученика 

 

1. Ученик је обавезан да на време долази на час – 

свако закашњење се евидентира и повлачи за собом 

неоправдани изостанак. 

 

2. Дужности ученика су да: 

▪ редовно похађа наставу, стиче знања, овладава 

вештинама, стручним и општим знањима и уредно 

извршава друге обавезе у процесу образовно-васпитног 

рада; 

▪ поштује школска правила, одлуке директора, 

наставника и органа Школе; 

▪ савесно ради на усвајању знања, вештина и вредности 

прописаних школским програмом; 

▪ не омета извођење наставе и не напушта час без 

претходног одобрења наставника; 

▪ поштује личност других ученика, наставника и осталих 

запослених у Школи; 

▪ у Школу долази прикладно одевен за радне активности 

(није дозвољено ношење кратких панталона, одеће која 

не покрива стомак или леђа и слично), брине се о личној 

уредности и хигијени, хигијени школских просторија и 

школске средине у целини; 

▪ брине о својим одевним предметима, прибору, опреми 

и другој имовини, а посебно за време трајања школских 

одмора; 

▪ чува од оштећења школску имовину, односно имовину 

других организација за време посета или извођења дела 

програма образовно-васпитног рада ван Школе; 

▪ чува ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне 

исправе које издаје Школа; 

▪ се дисциплиновано понаша у учионици и другим 

просторијама Школе за време трајања наставе, других 

облика образовно-васпитног рада (испита, културних, 

спортских и других активности) и школских одмора; 

▪ међусобне неспоразуме и сукобе са ученицима решава 

у оквиру одељењске заједнице, уз посредовање 

одељењског старешине, психолога, дежурног 

наставника, помоћника директора или директора. 

 

3. Ученику је у Школи забрањено 

да: 

 

• уноси оружје, оруђе и друга средства 

којима се могу нанети озледе, 

угрозити живот ученика и 

запослених, односно нанети штета 

школској и личној имовини; 

• уноси, односно користи алкохол, 

опијате, наркотичка и друга средства 

са психоактивним деловањем, која 

могу угрозити здравље ученика; 

• самовољно решава међусобне сукобе 

употребом оружја или оруђа и 

физичке силе, односно да изазива, 

учествује  или подстиче  тучу како са 

ученицима Школе, тако и са другим 

лицима која дођу у просторије 

Школе; 

• у просторије Школе доводи лица са 

стране 

• омета наставу пејџером, мобилним 

телефоном, вокменом и другим 

средствима комуникације и ласерске 

технике; 

• пуши у просторијама Школе; 

• пише по школским зидовима, 

клупама, столицама, паноима и 

постерима или на други начин 

оштећује и уништава школску 

имовину. 
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15.15. Правила одевања 

 

 

Обавеза је 

наставника и 

ученика, као осталих 

запослених да у 

школу долазе 

прикладно одевени и 

пристојног изгледа. 

 

Уредан мора да буде 

и општи изглед, који 

осим одеће 

подразумева и 

уредност обуће и 

косе, као и умереност 

у коришћењу и 

шминке. 

 

 

Под непримереним изгледном подразумева се ношење: 

 

➢ мајица са брателама; 

➢ мајица без рукава, уколико нису прекривене 

кошуљом, блејзером или џемпером; 

➢ мајица са дубоким деколтеом; 

➢ мајица које не покривају стомак и леђа; 

➢ шортса; 

➢ бермуда и панталона, дужине изнад колена; 

➢ мини-сукњи, хеланки (уколико нису прекривене 

дужом туником); 

➢ папуча, јапанки; 

➢ одеће са увредљивим натписима или сликам 

➢ провидне или тесне одеће. 
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15.16. План сарадње са родитељима 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим 

законским заступницима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, 

поштовања и поверења. 

Програмом сарадње са породицом школа дефинише области, садржај и облике 

сарадње са родитељима, односно другим законским заступницима ученика, који обухватају 

детаљно информисање и саветовање родитеља, укључивање родитеља у активности школе, 

консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, ваннаставних, око питања 

подршке ученицима, организационих и финансијских питања и то ради унапређивања 

квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности 

образовно-васпитних утицаја. 

Сарадња са родитељима остварује се међусобним информисањем и сарадњом 

наставника и родитеља. Сарадња са родитељима ученика реализоваће се преко 

родитељских састанака, организованих разговора, свакодневних контаката, обилазака 

ученичких интерната, укључивања родитеља у рад школе, у школске акције и активности 

различитог типа и друго. Унапређивање сарадње са родитељима је део васпитног програма. 

Први родитељски састанак одржаће се на почетку школске године са следећим дневним 

редом: 

1. Бројно стање ученика у одељењу; 

2. Упознавање родитеља са наставним планом и програмом; 

3. Упознавање родитеља са школским календаром рада; 

4. Упознавање родитеља са распоредом часова; 

5. Снабдевање ученика уџбеницима; 

6. Упознавање ученика са обавезама ученика 

o осигурање ученика 

o чување школске имовине 

o правила понашања и одевања 

7. Избор родитеља за члана Савета родитеља; 

8. Упознавање родитеља са изборним предметом; 

9. Разно. 

Други родитељски састанак одржаће се након завршетка првог класификационог 

периода са следећим дневним редом: 

1. Бројно стање ученика у одељењу; 

2. Анализа успеха на крају првог класификационог периода; 
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3. Анализа дисциплине и изостајање са наставе ученика; 

4. Разно. 

Трећи родитељски састанак одржаће се по завршетку првог полугодишта са 

следећим дневним редом: 

1. Бројно стање ученика у одељењу; 

2. Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта; 

3. Извештај о изостајању ученика; 

4. Анализа дисциплине ученика; 

5. Разно. 

Четврти родитељски састанак одржаће се након завршетка трећег класификационог 

периода са следећим дневним редом: 

1. Бројно стање ученика у одељењу; 

2. Извештај о успеху на крају трећег класификационог периода; 

3. Извештај о изостајањеу на крају трећег класификационог периода; 

4. Анализа дисциплине ученика и изречене васпитно-дисциплинске мере; 

5. Извештај о реализацији ученичких екскурзија; 

6. Разно. 

Родитељски састанак за завршне разреде одржаће се након завршетка другог 

полугодишта за завршне разреде са следећим дневним редом: 

1. Утврђивање успеха, похађање наставе и дисциплине. 

Пети родитељски састанак одржаће се након завршетка другог полугодишта са 

следећим дневним редом: 

1. Саопштавање успеха и подела сведочанстава. 

 

Зависно од указане потребе одељењски старешина може да закаже и ванредни 

родитељски састанак за решавање актуелних адолесцентских проблема или на основу неке 

друге околности. 
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БЕЗБЕДНОСТ 

ЗДРАВЉА 
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16.1. Заштита и безбедност здравља на раду  

 

Програм безбедности и здравља на раду 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, 

родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање 

безбедности и здравља на раду. Те активности су следеће: 

 

Периодични прегледи и испитивање опреме за рад 

Средства и опрема за рад, електричне инсталације, грејање и друге инсталације 

одржавају се редовно и правилно у исправном стању, у складу са техничким прописима и 

одређеним стандардима, на начин који обезбеђује одговарајућу сигурност запослених. 

Периодичне прегледе и провере исправности врше лица са одговарајићим 

лиценцама. 

 

Испитивање услова радне средине 

У радним и помоћним просторијама у којима се при раду евентуално користе штетне 

или опасне материје, ради спречавања повређивања, као и утврђивања да ли радна средина 

одговара условима за продуктиван рад и здравље врши се испитивање: 

• микроклиме (температура, брзина струјања ваздуха и релативна влажност 

ваздуха) 

• хемијске штетности (гасови, паре, дим, прашина) 

• физичке штетности (бука, вибрације и штетна зрачења) 

• осветљеност 

• материје чија су својства опаста по живост и здравље запослених. 

 

Израда акта о процени ризика 

Процена ризика се заснива на систематском евидентирању и процењивању могућих 

врста опасности и штетности на радном месту и радној околини, на анализирању 

организације рада и радног процеса, средстава рада, сировина и материјала у радном 
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процесу, средстава и опреме за личну заштиту и других елемената који могу да изазову 

ризик од повреда на раду, оштећење здравља или обољење. 

Процена ризика између осталог обухвата: 

• опис технолошког и радног процеса 

• опис средстава за рад 

• опис средстава и опреме за личну заштиту 

• снимање организације рада 

• препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у 

радној околини 

• процена ризика у односу на опасности и штетности 

• утврђивање начина и мера за отклањање, снимање или спречавање ризика 

 

Оспособљавање запослених и ученика 

Послодавац је дужан да изврши теоријско и практично оспособљавање запослених 

за безбедан и здрав рад при заснивању радног односа, премештању на друге послове, 

приликом увођења нове технологије, односно нових средстава за рад, као и код промене 

процеса рад. 

Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и здрав рад 

обавља се на радном месту. 

Одељењски старешина и наставници који с ученицима обрађују одговарајуће 

програмске садржаје обавезни су да ученике упознају са опасностима с којима се могу 

суочити за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које 

организује Школа, као и с начином понашања којим се те опасности избегавају или 

отклањају. 

 

Сарадња са државним органима и органима града  

Ради спровођења мера безбедности и здравља, Школа сарађује са државним 

органима и органима локалне самоуправе, као и другим субјектима с којима је таква 

сарадња потребна, а посебно са: 

1. Министарством просвете, 

2. Министарством унутрашњих послова, 

3. органима града Алексинца, 

4. Центром за социјални рад, 

5. другим градовима и општинама из којих ученици долазе. 
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16.2. Здравствена заштита ученика у школи 

у школској 2022/2023. 

 

 

Здравствена заштита ученика има за циљ изграђивање и очување телесног, 

психичког и социјалног здравља и зрелости личности, оспособљавање за очување, заштиту 

и унапређење сопственог здравља и здравља других људи. Школа ове циљеве остварује кроз 

активности као што су: акција добровољног давања крви у школи, лекарски преглед 

ученика првог разреда, стоматолошки преглед као и предавања на тему очувања здравља, 

AIDS-а, наркоманије, организовањем хуманитарних акција и др.  

Школа је превенцији физичког и менталног здравља посвећена кроз обавезну 

наставу, рад одељењских старешина, стручног сарадника, психолога, као и кроз 

ваннаставне активности. 

У оквиру обавезне наставе кроз наставни програм биологије, психологије и физичког 

и здравственог васпитања наставници редовно развијају знања, позитивне ставове и 

подстичу развијање здравих животних навика.  

Вананаставне факултативне активности, кроз организовање радионица, трибина, 

гледање и анализу филмова, едукованих вршњачких едукатора и спољних сарадника 

промовишу здраву исхрану, апстиненцију од алкохола и опојних дрога, одговорно 

понашање у циљу заштите репродуктивног здравља и превенцију од наркоманије. 

Ради остваривања основних циљева ибразовања и васпитања који су прописани 

одредбама члана 9. Закона о основама система образовања и  васпитања (,,Службени 

гласник РС“бр.88/2017. и 27/2018.-др.закон), а у складу са стручним упутством 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за планирање заштите и превенције 

употребе дрога код ученика, предвиђене су превентивне активности са ученицима, 

родитељима и наставницима, сарадња са другим институцијама и органима (МУП, Дом 

здравља, Центар за социјални рад...) 

 

 

План реализације превентивних активности 
 

Реализација превентивних активности са: 

 

➢ ученицима, 

➢ родитељима, 

➢ наставницима, 

  

 

Активности са ученицима 
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интерактивне активности: радионичарски рад са темама које обухватају развој критичког 

мишљења, толеранције, развој вештина одупирања вршњачком притиску, самопоуздања... 

Ове активности одвијају се: 

- у оквиру предмета, 

-  на часовима одељењске заједнице, 

- у оквиру ваннаставних активности. 

 

Активности са наставницима 

 

- стручно усавршавање наставника у циљу развоја компетенција за превентивни 

рад са ученицима, и родитељима; 

- информисање запослених са процедурама реаговања у ситуацијама сумње или 

сазнања о употреби дрога. 

 

           Активности са родитељима 

 

у форми трибина, тематских родитељских састанака, радионица, рада у мањим групама; 

Активности се реализују на нивоу одељења, Савета родитеља, са темема: Улога родитеља у 

формирању самопоуздања деце, Улога породице у формирању здравих стилова живота, 

Утицај васпитних стилова у формирању личности детета... 

Ове активности обухватају и укључивање родитеља - стручњака из одређених области 

(лекара, психијатара, психолога, полицијских инспектора...). 

 

 

Превенција употребе дрога код ученика 

 

Ради остваривања основних циљева ибразовања и васпитања који су прописани 

одредбама члана 9. Закона о основама система образовања и  васпитања (,,Службени 

гласник РС“ бр.88/2017. и 27/2018.- др.закон), а у складу са Стручним упутством 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за планирање превенције употребе 

дрога код ученика,  Техничка школа ,,Прота Стеван Димитријевић“ предвиђа следеће 

превентивне активности: 

Специфични циљеви у области превенције употребе дрога код ученика су следећи: 

➢ повећање свести и нивоа знања ученика и  родитеља о ризицима и последицама 

коришћења психоактивних супстанци; 

➢ повећање квалитета програма универзалне превенције и побољшање система 

спровођења и координације активности превенције међу ученицима; 

➢ повећање доступности и квалитета програма превенције у школи; 

➢ оснаживање улоге и капацитета јединица локалне самоуправе и цивилног друштва 

за   превенцију злоупотребе ПАС. 
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Циљ: повећање свести и нивоа знања УЧЕНИКА о ризицима и последицама 

коришћења психоактивних супстанци 

Задатак Активност 
Носиоици 

активности 
Динамика 

 

 

1. Повећање свести 

и нивоа знања 

ученика о ризицима 

и последицама 

коришћења  

ПАС 

1.1. Израда  

Програма превенције 

злоупотребе дрога у школи; 

Стручни активи Током године 

1.2. Спровођење системске 

едукације ученика о зависности и 

спречавању злоупотребе дрога у 

школи; 

 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадници 

Током године 

1.3. Спровођење активности чији 

је циљ смањити 

интересовање ученика за 

испробавањем дрога и других 

средстава зависности (кроз 

трибине, предавања...) 

Стручни активи Током године 

1.4. Припремање и усвајање 

протокола за поступање у 

случају  присутва и коришћења 

психоактивних супстанци у 

школи; 

Стручни активи 
Септембар 

Октобар 

1.4. Подршка у реализацији 

едукативно-информативних 

радионица с циљем 

образовања и информисања о  

утицају и штетностима 

дрога и других средстава 

зависности; 

Предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадници 

Током године 

Критеријум успеха 
Повећање знања и нивоа свести о зависности и спречавању 

злоупотребе дрога 

Инструмент мерења Извештаји, записници са већа, актива, 

Носиоци 

активности 
Педагошко-психолошка служба 
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Циљ: повећање свести и нивоа знања РОДИТЕЉА о ризицима и последицама 

коришћења психоактивних супстанци 

Задатак Активност 
 Носиоици 

активности 
Динамика 

 

 

Повећање свести и 

нивоа знања 

родитеља о 

ризицима и 

последицама 

коришћења ПАС 

1.1. Реализовати радионице са 

родитељима на тему 

препознавање индикатора 

злоупотребе психоактивних 

супстанци код ученика 

Стручни 

активи 
Тромесечно 

1.2. Разговарати са родитељима 

на родитељским састанцима, на 

тему: улога родитеља у 

формирању самопоуздања деце, 

улога породице у формирању 

здравих стилова живота,  

Одељењске 

старешине 
Током године 

1.3. Реализовати предавање са 

родитељима на тему: Утицај 

васпитних стилова родитеља у 

формирању личности детета 

Стручни 

сарадници 
Током године 

1.4. Организовати предавања 

стручних лица (лекара, 

полицијских служби)  за 

родитеље на тему учесталост и 

последице зависности од 

психоактивних супстанци 

Стручни 

активи 
Током године 

Критеријум успеха 

Повећање знања и нивоа свести родитеља о: 

➢ зависности и спречавању злоупотребе дрога 

➢ значају васпитања у формирању личности деце 

Инструмент мерења Извештаји, записници са већа, актива 

Носиоци активности Педагошко-психолошка служба, одељењске старешине 
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16.3. Превентивно поступање у току пандемије 

изазване вирусом Ковид 19 

 
С обзиром на променљиву епидемиолошку ситуацију, изазвану ширењем вируса 

Ковида 19, Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ предузима превентивне мере 

како би се могућност ширења заразе максимално смањила. Такође, школа оступа према 

упутствима свих органа који су компетентни за доношење одлука о конкретним 

поступањима у току пандемије (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

Институт за јавно здравље, Кризни штаб, Тим за школе...). 

Корона вирус припада групи вируса који узрокују болест у распону од благе 

прехладе (које су најчешће) до тешког акутног респираторног синдрома (САРС). Први пут 

су изоловани 1962. године и од тада до данас су доказани као проузроковачи обољења код 

сисара и птица. Постоје корона вируси који узрокују обољење само код животиња. 

Инфекције корона вирусима су честе у људској популацији. Процењује се да вируси из ове 

групе проузрокују око половине свих респираторних инфекција код човека. 

Нови корона вирус (SARS-Cov-2) припада истој подгрупи вируса као и већ познати 

корона вируси (MERS-CoV, SARS-CoV). Потврђен је интерхумани пренос вируса. 

Нови вирус изазива слабе до умерене тегобе у горњим дисајним путевима, тако да 

личи на обичну прехладу. Међутим, код особа са слабијим имунитетом, код старијих људи 

и мале деце постоји могућност да овај вирус захвати ниже дисајне органе, па се може 

развити упала плућа или бронхитис. У појединим случајевима доводи до отказивања рада 

плућа или бубрега, па чак је могућ и смртни исход. 

Размишљање о начинима спречавања и сузбијања заразне болести Ковид 19 намеће 

основно питање – како спречити заражавање и тиме ограничити (или успорити) ширење 

болести у популацији? Познавање главних путева преноса вируса Ковид 19 пружиће нам 

део одговора на постављено питање. 

Вирус се уобичајено преноси са човека на човека путем капљица које особа 

производи када кија, кашље, говори и сл. Не треба заборавити да опасност индиректно 

прети и од капљица које не доспеју директним путем до изложене особе, већ се зауставе на 

доступним површинама и предметима. Уколико особа дође у контакт са контаминираном 

површином или предметом, нпр. додиривањем рукама, заражавање је могуће уколико се 

неопраним рукама додирују уста, нос или очи. 

Узевши у обзир ове поставке, закључујемо да успешно спречавање заражавања мора 

да обухвати прекид преношења вируса између заражене и незаражене особе, на оне начине 

који јасно следе из познавања начина преношења: практиковањем прикладних хигијенских 
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мера, одржавањем раздаљине између две особе, правилном употребом заштитних маски. 

Изузетна важност ових мера за сваког појединца, у погледу смањења могућности 

заражавања, нераздвојиво прати ефекте које масовно придржавање препоручених мера 

остварује у популацији. 

 

Личне хигијенске мере и хигијена простора 

Истакнута улога прикладног одржавања личне хигијене и хигијене простора у 

процесу спречавања преношења вируса у популацији, остварује се на неколико начина. 

Основна и изузетно важна мера јесте прање руку, које треба обављати на правилан начин, 

коришћењем сапуна и воде (или средстава за дезинфекцију на бази 70% алкохола) у трајању 

од најмање 20 секунди. Неке од ситуација у којима је прање руку од изузетног значаја јесу 

следеће: пре додиривања очију, носа и уста, након издувавања носа, кијања и/или кашљања, 

пре и после јела и припреме оброка, након коришћења тоалета, лифта, додиривања квака, 

рукохвата и других предмета које додирује велики број људи, пре и након неге оболелих, 

након уласка у кућу и слично. Уколико су руке запрљане, посебно је важно да се не додирују 

нос, уста, или очи. 

Хигијена просторија у којима се борави треба да укључи и хигијену површина и 

предмета како би се остварио њен пун ефекат. Прво, значај честог проветравања просторија 

проистиче из самог начина преношења вируса, и представља важну меру. Са друге стране, 

одржавање чистоће предмета и површина, посебно оних који су у додиру са већим бројем 

људи, додатно ће помоћи у спречавању заражавања индиректним путем (уношењем вируса 

преко контаминираних руку кроз слузницу очију, уста или носа). Више пута дневно чистите 

кваке на вратима, ручке на прозорима, славине у тоалетима и кухињама, ручке на 

водокотлићима, даљинске управљаче, мобилне телефоне, звона на вратима и сл. 

 

Важност одржавања раздаљине 

Смисао физичког удаљавања и одржавања раздаљине јесте умањење могућности 

преношења вируса путем капљица од заражених ка осетљивим особама. Ова мера упућује 

нас на размишљање о појединачним активностима свакога од нас, као и о активностима у 

разним колективима и јавним скуповима. Одржавање раздаљине од најмање 1.5 метарa 

треба да прати и избегавање поздрављања љубљењем, руковањем, грљењем. Са друге 

стране избегавање боравка на местима где се окупља више људи, смањује вероватноћу 

контакта заражених са незараженим особама, што уз потенцијално велики број остварених 

контаката на таквим местима, може значајно утицати на ширење узрочника болести у 

популацији. Неопходне активности треба спроводити уз пажљиво придржавање препорука 

о дистанцирању, као и осталих препорука о поступању – при одласаку у куповину, 
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коришћењу јавног саобраћаја и слично. Организовано извршење одређених активности 

може такође допринети прекидању ланца преношења вируса – коришћење 

телекомуникационих технологија за извршење различитих обавеза, рад од куће, састанци 

путем интернет платформи. Ограничавање рада одређених колектива (школа, факултета и 

сл.) представља додатну меру којом се утиче на смањење преношења вируса у популацији, 

а која се темељи на избегавању непосредних контаката. 

 

 

Коришћење заштитних маски 

Заштитне маске је потребно користити на јавним местима у затвореном простору уз 

одржавање раздаљине од 1.5 метарa, као и на другим местима где је то прописано, док је на 

јавним местима на отвореном потребно користити маске уколико није могуће обезбедити 

растојање између две особе од најмање 1.5 метарa. Додатно, маске је потребно користити у 

јавном друмском и железничком превозу. Правилно коришћење маске од изузетне је 

важности. Пре стављања маске, потребно је на препоручен начин опрати руке, потом је 

поставити на лице тако да прекрива уста и нос. Маска се поставља тако да између ње и лица 

нема празног простора. Избегавајте да додирујете маску док је носите, а уколико је то 

потребно, оперите руке пре и након додиривања. При скидању, не додирује се предња 

страна заштитне маске, већ је потребно ухватити је од назад, за ластиш или трачице, одмах 

је потом бацити у канту за смеће, и опрати руке. Коришћење маске се препоручује и у 

случају да особа кија или кашље, као и при нези оболелих. 

Свеукупно, савесним придржавањем препоручених и обавезних превентивних мера, 

постиже се очување личног здравља, здравља породице као и читаве заједнице. Значај 

превентивног деловања у медицини, посебно се истиче у ситуацијама какве су епидемије 

заразних болести, где мере превенције добијају кључну улогу, а лична одговорност 

појединца за сопствено здравље постаје најбољи пут ка остварењу здравља целе популације. 

 У складу са епидемиолошком ситуацијом Кризни штаб за сузбијање заразних 

болести Ковид 19 је усвојио и проследио стручно упутство за предузимање мера заштите 

здравља ученика и запослених за основне и средње школе. Техничка школа ће предузети 

следеће мере: 

• Одржавање физичке дистанце са другим особама у школи од најмање 1,5 метара. 

• Боравак у учионицама највише 15 ученика/ца са обезбеђеним 4м2 по ученику и по 

један ученик у свакој клупи. 

• Едуковање ученика, наставника, школског особља о значају одржавања физичке 

дистанце за спречавање ширења инфекције (пред почетак/на почетку школске 

године, час одељенског старешине искористити за едукацију ученика, као и одређене 

часове физичког и здравственог васпитања. Поставиће видна обавештења/постере о 

одржавању физичке дистанце. 
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• Наставу физичког васпитања организоваће на отвореном када год је то могуће.  

• Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и 

великог одмора. 

• Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи носиће маске. 

• Редовно прање руку. 

• Редовно чишћење школске средине. 

• Редовна набавка основног потрошног материјала. 

• Редовно проветравање свих просторија. 

• При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику ће се ставити маска 

и биће смештен у учионицу бр.6. одређену за изолацију. Обавестиће  се родитељ и 

надлежни институт/завод за јавно здравље. О ученику, у соби за изолацију до 

доласка родитеља бринуће се једна особа, користећи маску и рукавице, а просторија 

ће се након одласка дезинфиковати. 
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16.4. Безбедност ученика 

 

Програм заштите ученика 

 

Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању ОБАВЕЗНА 

је да реагује. 

На основу Правилника о протоколу поступања у школи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање (,,Службени гласник РС бр.30/2010.“) Школски одбор 

Техничке школе ,,Прота Стеван Димитријевић, на седници од 15.09.2011. године доноси 

Протокол поступања у школи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 

(целокупни документ налази се у прилогу). 

(Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно – васпитним установама) 

Током целе школске године, у циљу стварања безбедне средине и услова за живот и рад 

ученика предузимају се следеће мере: 

• упознавање свих запослених у школи, ученика, родитеља и чланова Школског 

одбора са Општим и Посебним протоколом; 

• упознавање свих запослених у школи, ученика, родитеља и чланова Школског 

одбора са правилима понашања и последицама кршења тих правила; 

• израда Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 

Техничке школе „Прота Стеван Димитријевић“; 

• обука Тима за ефикасно реаговање у ситуацијама насиља - мере превенције и 

мере интервенције (МП РС); 

• основна обука свих запослених у превенцији, препознавању, процени и 

реаговању на ситуације насиља (Тим); 

• предавање о безбедности ученика у школи (Тим на седници Наставничког већа); 

• сарадња са свим кључним носиоцима превенције насиља (директор, помоћник 

директора, школски психолог, ученици, Савет родитеља, Школски одбор, 

Ученички парламент, Наставничко веће); 

• сарадња са релевантним установама (МУП, Центар за социјални рад, Завод за 

ментално здравље, Дом здравља, Хитна помоћ); 

• ОБАВЕЗНО – дежурство наставника, ученика и помоћних радника (дневни 

извештаји са дежурства); 
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• ОБАВЕЗНО – часови одељењског старешине (анкете и обрада тема о ризицима 

од различитих облика насиља у школи и мерама безбедности ученика, 

превентивних и интервентних – одељењски старешина и школски психолог); 

• ОБАВЕЗНО – учешће (директор, одељењски старешина, дежурни наставник, 

предметни наставник, ученици) у процедури када је у питању насиље међу 

ученицима, насиље над ученицима од стране запослених, као и од одраслих особа  

које нису запослене у школи (прекидање насиља, обавештавање одговорне особе, 

смиривање ситуације или хитна акција, прикупљање информација, праћење 

понашања потенцијалних учесника...); 

• ученици и наставници, чланови Тима за медијацију, учествују у прекидању 

насиља и решавању сукоба; 

• организовање предавања, трибина, радионица и израда презентација на тему 

СТОП насиљу за ученике, родитеље и запослене; 

• израда и изложба паноа и радова ученика на тему безбедност деце у школи; 

• акције Ученичког парламента на превенцији и сузбијању насилничког понашања 

(ученика и запослених); 

• у оквиру превентивних активности у школи, на часовима психологије, 

грађанског васпитања и верске наставе ученици ће савладавати неопходне 

вештине: ненасилна комуникација, конструктивно решавање сукоба, асертивно 

реаговање и др; 

• праћење и процена ефеката предузетих мера у заштити ученика; 

• организовање консултација у школи и процена нивоа ризика за безбедност 

ученика; 

• евиденција о појавама насиља, злостављања и занемаривања ученика у школи 

(Тим, дежурни наставник, одељењски старешина) и израда Извештаја на крају 

школске године; 

• прикупљање документације о случајевима насиља. 
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АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

САДРЖАЈ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

Формирање Тима за заштиту ученика од 

насиља, избор координатора и записничара 
август 

директор, Наставничко 
веће, школски полицајац 

Израда Програма заштите ученика од насиља септембар 
директор, чланови 
Тима 

Упознавање нових чланова Тима и 

наставника са Посебним протоколом и 

осталим подзаконским актима Школе 
септембар 

директор, секретар, 
чланови Тима 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
Информисање запослених о улогама и 

одговорностима у примени процедура и 

поступака: 

Руководства 

• Чланова Тима 

• Дежурних наставника 

• Одељењских старешина 

• Предметних наставника 

• Осталих запослених у Школи 

септембар 
директор, секретар, чланови 

Тима 

Подела материјала наставницима и 

ученицима о превенцији насилништва 
октобар координатор Тима 

Презентовање Програма и Посебног 

протокола на Наставничком већу 
септембар - 
октобар 

чланови Тима и Тим за 
сарадњу са УП, школски 

полицајац 
Ажурирање паноа за наставнике–шема 

интервентних активности 
октобар чланови Тима 

Час одељењског старешине посвећен теми 

електронско насиље 
прво 
тромесечје 

чланови Тима, одељењске 

старешине 
Час одељењског старешине посвећен 

програму превенције насиља 
октобар 

чланови Тима, одељењске 

старешине 

Вршњачка едукација 
у току школске 
године 

чланови Тима 

Коришћење садржаја грађанског васпитања у 

превенцији насилништва – радионице за 

ученике 

током целе 
школске 
године 

наставници грађанског 

васпитања, чланови Тима 

Ажурирање паноа (хол школе) – кућни ред, 

правила понашања, обавештења за родитеље 

током целе 
школске 
године 

чланови Тима 

Приказивање филма са темом толеранције и 

ненасилног понашања за ученике школе 

током целе 
школске 
године 

чланови Тима , 
наставници грађанског 

васпитања 
Анкетирање ученика о учесталости и 

врстама насилничког понашања у свим 

одељењима 

током целе 
школске 

чланови Тима 

Припрема материјала за школски часопис, на 

тему насиља 
јануар чланови Тима 
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АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

САДРЖАЈ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

Сарадња са институцијама и организацијама 

(Центар за социјални рад, МУП, невладине 

организације)–организовање трибине за 

родитеље/ученике 

фебруар 
релевантне институције и 

организације, чланови Тима, 

директор 

Сарадња са другим школама 
током целе 
школске 
године 

чланови Тима, стручно веће 

наставника Српског језика и 

књижевности 
Школска спортска такмичења /спортски дани 

посвећени безбедном и сигурном школском 

окружењу 
април 

Стручно веће наставника 

Физичког васпитања, чланови 

Тима, Ученички парламент 
Изложбе ученичких радова у холу школе–

тема „Сарадња, дружење, толеранција, 

узајамна помоћ“ 
мај 

чланови Тима, Ученички 

парламент, Стручно веће 

наставника Ликовне културе 
Разговор о злоупотреби интернета у оквиру 

часова Рачунарства и информатике 
мај,јун 

Стручно веће наставника 

Рачунарства и информатике 

Евалуација реализације програма и акционог 

плана Тима; смернице за наредну школску 

годину 
јун 

чланови Тима, Тим за 

самовредновање, директор, 

педагошко-психолошка 

служба 

Интервентне активности – по потреби 

Током целе 
школске 
године по 
потреби 

чланови Тима, одељењске 

старешине, дежурни 

наставници, управа школе, 

надлежне институције, 

педагошко-психолошка 

служба 
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17. ПРОГРАМ 

ВРЕДНОВАЊА 

РАДА ШКОЛЕ 
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17.1. Праћење и евалуација Годишњег плана рада 

школе 

 

Праћење реализације садржаја по наставним предметима 
 

Поред Годишњег плана рада (чији су саставни део планови стручних већа, секција и 

других активности у Школи) и Глобалних и оперативних планова наставника (чију 

реализацију констатују сами наставници на својим примерцима планова), евиденција се 

води и у Ес дневнику од стране одељењских старешина. 

Праћење реализације садржаја по наставним предметима врше одељењска већа, 

стручна већа, педагог, психолог и директор Школе. Увид се остварује на седницама 

Одељењских већа (констатовањем стања у Ес дневнику, а на основу изјава одељењских 

старешина и предметних наставника), Стручних већа (на основу извештаја професора и 

непосредног увида председника стручних већа у рад чланова већа), увидом у вођење 

педагошке документације (Глобалне и Оперативне планове рада наставника и Ес дневник) 

од стране директора, психолога и педагога, као и посетом часовима професора. На 

седницама Одељењских већа констатују се, евентуална, одступања и предлажу и усвајају 

мере за решавање насталих проблема. 

 

Праћење реализације осталих активности 

 
Реализацију осталих активности у Школи врше директор, педагог, психолог, 

Стручна већа, Одељењска већа, Педагошки колегијум и Наставничко веће. На основу 

анализа наведени органи доносе одлуке о унапређивању и, евентуалном, отклањању 

неправилности и пропуста у остваривању наведених активности. 

 

Утврђивање резултата рада 

 
Утврђивање резултата рада Школе у целини врши се периодично (по 

класификационим периодима). Анализу врши директор уз активно учешће Одељењских 

већа, Наставничког већа, Педагошког колегијума, педагога и психолога. Поред 

упоређивања остварених резултата одељења и разреда у текућој школској години врше се 

и упоредне анализе у односу на претходне школске године. Ове анализе представљају 

полазиште за предлагање и доношење одлука и мера за побољшање успеха и смањивање 

изостанака. Одлуке и мере доносе органи предвиђени Статутом Школе, а на предлог 

директора Школе. 

Појединачни успех ученика прате, пре свих, одељењски старешина и одељењско 

веће. Са појединачним успехом упозанају се родитељи ученика на родитељским састанцима 

и у непосредном разговору. Уз сарадњу са педагогом, психологом и директором предлажу 

се мере за побољшање успеха и решавају актуелни проблеми у току школске године. 
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17.2. Програм праћења реализације Годишњег 

плана рада 
 

 

Програмски садржај реализатори 

реализација фонда часова 

одсуствовање 

стручно усавршавање професора 

планирање рада у школи 

директор 

секретар 

директор 

психолог и педагог 

Допуна документа за праћење рада у школи 

рад одељењских заједница 

регистар планова рада 

регистар извештаја о раду 

фото-документација 

Наставничко веће 

директор 

директор 

фото-секција 

Програмски садржај 

картотека стручног усавршавања наставника 

картотека родитеља ученика 

књига награђених и похваљених 

регистар остварених награда школе 

регистар награда наставницима 

директор 

психолог и педагог  

психолог и педагог  

психолог и педагог 

психолог и педагог 

Израда документације за свакодневно праћење рада школе 

реализација редовне наставе 

реаизација допунске наставе 

реализација слободних активности 

рад Наставничког већа 

рад Одељењског већа 

рад стручних већа 

рад Школског одбора 

распоред испита и комисија 

директор 

директор 

психолог и педагог  

руководиоци већа  

руководиоци већа 

руководиоци стручних већа 

директор 

директор 

директор 
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17.3. Програм праћења и вредновања рада ученика 

школе 
 

Садржај активности Реализатор 

Успех ученика првог разреда (успех који су донели 

из основне школе) 
директор 

Статистичка евиденција успеха ученика у току 

школовања 
психолог и педагог 

Евиденција награђених ученика психолог и педагог 

Евиденција ученика на школским, општинским и 

републичким такмичењима 
психолог и педагог 

Успешност ученика Техничке  школе на вишим 

школама и факултетима 
директор и педагог 

Резултати ученика остварени на завршном и 

матурском испиту директор и педагог 

 

17.4. Програм праћења и вредновања рада 

наставника школе 

Садржај активности реализатор 

Праћење и процењивање наставника за наставу 

Праћење и процењивање наставника за: 

• допунску наставу 

• рад у секцијама 

• рад одељењске заједнице 

Праћење стручних усавршавања наставника 

записници о обилажењу часова од стране директора и 

школских надзорника 

евиденција признања наставника 

тестирање ученика: на основу показаног знања 

ученика вредновати рад професора 

директор 

директор, психолог и педагог 

 

 

 

директор 

 

психолог и педагог 

Тимски рад: директор, психолог 

и педагог 
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