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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

СРЕДЊА ШКОЛА "ЂУРА ЈАКШИЋ" 

Број 964 

Датум 14.9.2015.године 

РАЧА 

 

На основу члана 57. став 1. тачка 2) и  члана 89. Закона о основама система образовања 

и васпитања (“Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015-аутентично тумачење и 

68/2015), члана 20. став 7. и члана 56. став 1. тачка 2) Статута СШ“Ђура Јакшић“ Рача дел. 

број 320 од 14.04.2014.године,  Школски одбор СШ“Ђура Јакшић“ Рачау проширеном 

саставу, на седници одржаној 14.9.2015. године, доноси 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“- РАЧА 

ЗА ШКОЛСКУ  2015/16. ГОДИНУ 

 

Годишњим планом рада утврђују се време, место и носиоци остваривања програма 

образовања и васпитања.  

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 

У планирању и пројектовању активности које ће бити саставни део овог Плана рада и 

живота школе у наредном периоду пошли смо од:  

- законске регулативе; 

- важећих Наставних планова за подручја рада: гимназија (општи смер, друштвено 

језички смер), електротехника (образовни профили: електротехничар рачунара), 

трговина, угоститељство и туризам (образовни профил:  туристички техничар);1 

- календара образовно-васпитног рада  за школску 2015-2016.год. 

- акционих планова за самовредновање и реализацију  Развојног плана; 

 

 

Законска регулатива и акциони планови за самовредновање и реализацију Развојног 

плана2 

 

-Правна  регулатива- 

 

Школа обавља делатност образовања и васпитања на основу закона и подзаконских 

аката: 

 

-Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 

55/13, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015) 

-Закон о средњој школи (″Сл. гласник РС″, број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 

25/02, 25/02-испр., 62/03-др.закон, 64/03-испр.др.закон , 101/05-др.закон, 72/09-др. 

закон и 55/13-др.закон) 

                                                 
1Наставни планови се налазе у прилогу Годишњем плану  рада на страницама иза Календара рада 
2У даљен тексту АПсамовредновање и АПРП 
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-Закон о уџбеницима („Сл. гласник РС“, број 68/15)  

-Закон о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС“, број  55/13) 

-Закон о образовању одраслих (“Сл. гласник РС“, број  55/13) 

  

-Закон о раду („Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) 

-Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/15) 

-Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима 

ученика („Сл. гласник РС“ број 21/2015) 

-Одлука о мрежи средњих школа у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 

7/93, 37/93, 31/94, 4/95, 19/95, 42/95, 22/96, 24/97, 20/98, 44/99, 18/00, 29/01, 22/02, 36/02 

, 40/03 и 53/04, 54/05 и 44/06 

-Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност средњег образовања и васпитања ("Сл гласник РС ", бр.72/ 2015 ) 

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

гимназију ("Сл гласник СРС - Просветни гласник", бр.5/90) 

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

остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне 

профила  III и IV  степена стручне спреме ("Сл гласник РС - Просветни гласник", бр.7/ 

91) 

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

остваривање наставних  планова и програма образовања и васпитања за стручне 

предмет за образовне профиле  у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним 

школама  у  подручју  рада Трговина, угоститељство и туризам ("Сл гласник РС -

Просветни гласник", бр 16/15) 

-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“, број 16/15) 

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

остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 

образовне профиле  III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје 

рада машинство и обрада метала  ("Просветни гласник", бр. 8/91, 6/98, 3/99,1/01 и 8/02); 

-Правилник о цени  услуга средње школе ("Сл гласник РС", бр. 35/93) 

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

стручних сарадника у средњој школи("Сл гласник РС -Просветни гласник". бр. 1/92, 

23/97 и 2 /2000) 

-Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника у средњој школи("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2012) 

-Правилник o врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама („Просветни Гласник“, бр. 5/91; 1/92; 21/93....8/2003 и 

6/2005, 2/2007 и 4/2007... 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014 и н5/2015-др.правилници) 

-Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у гимназији ("Сл гласник РС -Просветни Гласник", бр. 15/13) 

-Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала ("Сл 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/15) 

-Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника ("Сл гласник РС - 

Просветни гласник", бр. 8/15) 
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-Правилник о измени и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, 

стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 

Трговина, угоститељство и туризам ("Сл гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/15) 

-Правилник степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, , 

стручних сардникаи васпитача у стручним школама ("Сл гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 8/15) 

-Правилник о врсти стручне спреме наставника верске наставе за први разред средње 

школе и критеријумима и начину оцењивања ученика који похађа верску наставу("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/01) 

-Правилник о  дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника  ("Сл. 

гласник РСПросветни гласник", бр. 22/2005 и 51/2008) 

-Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања за наставника, 

васпитача и стручних сарадника("Сл гласник РС.", бр 13/2012, 31/2012 и 85/2013) 

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

2015/2016.годину("Сл гласник РС - Просветни гласник", бр 3/2015) 

-Правилник оизмени Правилника о  календару образовно-васпитног рада средњих 

школа за школску 2015/2016.годину("Сл гласник РС - Просветни гласник", бр 6/2015) 

-Извод из регистара одобрених уџбеника- Каталог уџбеника  за средње школе 

одобрених за школску 2015/16.годину Министарства просвете, науке  и технолошког 

развоја („Сл. гласник РС“ -„Просветни гласник“ број 2/2015) 

-Правилник о упису ученика у средњу школу("Сл. гласник РС", бр. 41/2014, 37/15 и  

46/15) 

-Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу ("Сл. 

гласник РС", бр. 75/2015) 

-Правилник о оцењивању ученика у средњој школи("Сл гласник РС", бр 33/99  и 

108/2003 ) 

-Правилник о евиденцији у средњој школи ("Сл гласник РС", бр 31/2006, 51/2006, 

44/2013 и 55/2014) 

 -Правилник о изменама и допунама Правилника о јавним исправама које издаје средња 

школа("Сл гласник РС", бр. 31/2006, 51/2006....43/2015) 

-Правилник о изменама и допунама Правилника о дипломама за изузетан успех ученика 

у средњим школама ("Службени гласник РС", број 37/93...43/2015); 

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

занемаривање ("Сл гласник РС", бр. 30/2010) 

-Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање("Сл гласник РС", бр. 76/2010) 

-Правилник о додатној образовној, здравстевеној и социјалној подршци детету и 

ученику ("Сл. гласник РС", бр. 63/2010) 

-Правилник о наставном плану и програму за гимназију ("Сл гласник СРС -Просветни 

гласник", бр 5/ 90 и "Сл гласник РС - Просветни Гласник", бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2 /94, 

2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 

1/ 08, 8/ 08, 1/09, 3 /09, 10/09 , 5/10, 7/11, 4/13, 14/13, 17/2013, 18/2013,5/2014 и 4/2015) 

-Правилник о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за 

заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Сл.гласник СРС-Просветни 

гласник“ бр 6/90 и „Сл. гласник РС-Просветни гласник“ број4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 

2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 

3/09, 10/09, 5/10 и 8/10-испр., 11/13, 14/13 И 5/2014) 

-Правилник о измени и допуни Правилника о наставном плану и програму за стицање 

образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје 

рада електротехника ("Сл. гласник РС-Просветни гласник", бр. 11/13) 
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-Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада електротехника ("Сл гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 7/2012, 11/13) 

-Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада електротехника ("Сл гласник РС - Просветни гласник", бр. 

7/2012 и 2/2013)  

-Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство 

и туризам („ Сл. гласник РС-Просветни гласник" бр. 15/93, 20/93, 6/95, 7/96, 11/02, 

11/04, 11/068/09, 10/12, 8/13 и 11/13 ) 

-Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада машинство и обрада 

метала ("Сл. гласник РС- Просветни гласник", бр. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 

6/98, 8/98, 3/99,1/01, 9/02, 9/03 , 22/04, 1/05, 7/05, 12/06, 9/13, 11/13 и 14/13) 

-Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за први 

разред средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветник гласник", бр. 5/2001) 

-Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за први разред 

средње школе („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, број 6/03, 23/04 и 9/05) 

-Правилник о општим основама школског програма  ("Сл. гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 5/2004) 

-Правилник о стандардима квалитета рада установе ( „Сл. гласник РС“,  број 7/2011 и 

68/2012) 

-Правилник о вредновању квалитета рада установе ("Сл. гласник РС", бр. 9/2012) 

-Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја ( „Сл. гласник РС- Просветни гласник“, број 5/2011) 

-Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања 

("Сл.гласник РС", бр. 38/2013) 

-Правилник о програму огледа обука одраслих ("Сл.гласник РС- Просветни гласник ", 

бр. 2/2009) 

-Стручно упуство о начину израде школске документације бр 119-01-346/1/2014-01 од 

27.8.2014. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

  Школа носи назив Средња школа „Ђура Јакшић“ Рача.Школа је установа која 

обавља делатности средњег образовања и васпитања. 

Основна делатност школе је средње опште образовање и средње стручно 

образовање.  Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, школи је 

одобрено и обављање проширене делатности образовања одраслих. 

 

Подаци  о оснивању и  упису у судски  регистар 

Школа је 13.12.1966. године регистрована код Окружног привредног суда у 

Крагујевцу УС бр. 404/66 под именом Мешовита гимназија у Рачи.  

Током постојања школа је мењала назив и врсту делатности. 

Школа је уписана у судски регистар који се води код Привредног суда у Крагујевцу, 

регистарски уложак број 5-195-00. 

Одредбом члана 5. Одлуке о мрежи средњих школа у Републици Србији 

(„Сл.гласник РС“ број 7/93), школа је уврштена у мрежу средњих школа у Републици 

Србији у поднаслову  „ Шумадијски округ“ - поднаслов  „Општина Рача“,   као: 

-Стручна школа 

-Средња школа 

Одредбом члана 1. Одлуке о допунама одлуке о мрежи средњих школа Републици 

Србији („Службени гласник РС“ број 53/04) , у поднаслову: „Шумадијски округ“- 

„Општина Рача“ у тачки 1. „Средња школа“ додата је  алинеја која гласи: 

- гимназија а) општи тип  

Под последњим називом: Средња школа „Ђура Јакшић“, школа послује од 

1.септембра школске 2008/09.године. 

 Последња промена назива школе уз сагласност Министарства просвете Републике Србије,  

уписана је у судски регистар који се води код Привредног суда у Крагујевцу- решење Фи-

58/08 од 08.07.2008.године.  

Основна делатност школе је средње опште образовање (шифра делатности 85.31) и 

средње стручно образовање ( шифра делатности 85.32).  У поступку је регистровање 

делатности средњег општег образовања- шифра делатности 85.31 и проширене делатности 

образовања одраслих - шифра 85.59 (остало образовање). 

Седиште школе : Рача 34210 Ул. Карађорђева бр.94. 

Интеренет адреса www.raca.edu.rs; Е-mail racapn@gmail.com 

Школу заступадиректор школе Миодраг Живановић са депонованим потписом код Управе 

за трезор Филијала Крагујевац, Испостава Рача.  

Матични број школе је 07113579   ПИБ 101228345 

Текући рачуни Школе:   

-Буџет 840-892660-27 код Управе за трезор Филијала Крагујевац, Испостава Рача  

-Сопствена средстава 840-892666-09 код Управе за трезор Филијала Крагујевац, 

Испостава Рача   

Као Дан Школе слави се 31. октобар почев од  31.10.2006.године. 

  

http://www.raca.edu.rs/
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Ранији називи установе 

НАЗИВ ОД ДО НАПОМЕНА 

Мешовита гимназија у Рачи 13.12.1966. 

године 

1968. године Решење 

Окружног 

привредног суда 

у Крагујевцу УС 

бр. 404/66 

Гимназија „Други шумадијски одред“ 1968.године 1978.године  

Центар за средње усмерено образовање и 

васпитање„Други шумадијски одред“ 

1978.године 1990. године Решење 

Окружног 

привредног суда 

Фи-1257 

од11.12.1978. 

године 

Техничка школа “Други шумадијски 

одред“ 

12.09.1990. 

године 

09.06.2003.  

Средња школа 10.06.2003. 31.08.2008.  

Средња школа „Ђура Јашић“  01.09.2008.   

Решења о оснивању / последњој РЕГИСТРАЦИЈИ  

 БРОЈ ДАТУМ НАПОМЕНА 

Решење о оснивању   Решење Окружног 

привредног суда у 

Крагујевцу УС бр. 

404/66 

Решење Окружног 

привредног суда о промени 

назива школе, субјект 

уписа: Центар за средње 

усмерено образовање и 

васпитање„Други 

шумадијски одред“ 

Фи-1257  

 

11.12.1978.   

Решење Окружног суда у 

Крагујевцу о промени 

назива школе, субјект 

уписа: Техничка школа „ 

Други шумадијски одред“  

Фи-1678/90 12.09.1990. Одредбом члана 5 

Одлуке о мрежи 

средњих школа у 

Републици Србији 

(„Сл. гласник РС“ број 

7/93), школа је 

уврштена у мрежу 

средњих школа у 

Републици Србији у 

поднаслову  „ 

Шумадијски округ“ - 

поднаслов  „Општина 

Рача“,   као: 

-Стручна школа 

-Средња школа 



 

11 

 

Решење Трговинског суда 

у Крагујевцу о промени 

назива школе (Нови назив: 

Средња школа) 

ФИ- 686/03 10.06.2003. Одредбом члана 1. 

Одлуке о допунама 

одлуке о мрежи 

средњих школа 

Републици Србији 

(„Службени гласник 

РС“ број 53/04) , у 

поднаслову: 

„Шумадијски округ“- 

„Општина Рача“ у 

тачки 1. „Средња 

школа“ додата је  

алинеја која гласи: 

- гимназија  

 а) општи тип 

Решење Трговинског суда 

у Крагујевцу о промени 

назива школе (Нови назив: 

Средња школа „Ђура 

Јашић“) 

ФИ- 58-08 08.07.2008. Примена  решења од 

01.09.2008. год. 

сагласно одлуци 

Школског одбора 

 дел.бр. 680/1 од 

01.11.2006. 
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ПОДРУЧЈА РАДА И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 

 

СШ“Ђура Јакшић“ у Рачи је мешовита школа (гимназија и стручна школа). 

Остваривањем прописаног наставног плана и програма Школа образује ученике у 

оквиру подручја рада: Гимназија, Електротехникаи Трговина, угоститељство и туризам за 

образовне профиле у трајању од четири године и то:  

 

Подручје рада – редовни ученици 

Гимназија 

 Општи тип 

 Друштвено-језички смер 

Електротехника  

 Електротехничар рачунара - Образовни профил за које образовање траје четири 

године. 

Трговина, угоститељство и туризам 

 Туристички техничар - Образовни профил за које образовање траје четири године. 

 

Подручје рада – ванредни ученици 

Гимназија 

 Општи тип 

Електротехника 

 Електротехничар рачунара - Образовни профил за које образовање траје четири 

године. 

 Електротехничар  електромоторних погона - Образовни профил за које 

образовање траје четири године. 

 Аутоелектричар - Образовни профил за које образовање траје три године, преведен 

из режима огледа у редован образовни систем 

 Електромеханичар за термичке  и расхладне уређаје - Образовни профил за које 

образовање траје три године:  

Трговина,угоститељство и туризам 

 Трговац - Образовни профил за које образовање траје три године. 

 Туристички техничар -Образовни профил за које образовање траје четири године. 

Машинство и обрада метала  

 Машинбравар - Образовни профил за које образовање траје три године. 

 Аутомеханичар- Образовни профил за које образовање траје три године. 

 

Образовно- васпитни рад оставарује се на српском језику.  

У школи је заступљена редовна настава из страних језика: енглески језик, француски 

језик и руски језик и факултативна настава кинеског језика. 

Школа ради у једној смени. 
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Решња о верификацији 

 БРОЈ ДАТУМ НАПОМЕНА 

Решење Mинистарства 

просвете РС о 

верификацији образовних 

профила: аутомеханичар, 

аутоелектричар и 

електротехничар 

електоромоторних погона 

022-05-476/94-

03 

27.05.1994. (аутомеханичар, 

електротехничар 

електромоторних 

погона-ванредни 

ученици) 

Решење Министарства 

просвете РС о 

верификацији образовног 

профила електомеханичар 

за расхладне и термичке 

уређаје 

022-05-

00476/94-03 

15.06.1998. (ванредни ученици) 

Решење Министартсва 

просвете и спорта РС о 

верификацији образовног 

профила трговац 

022-05-476/94-

03 

13.11.2003. (ванредни ученици) 

Решење Министарства 

просвете и спорта РС о 

верификацији подручја 

рада гимназија општи тип 

022-05-476/94-

03 

17.06.2005.  

Решење Министарства 

просвете РС о 

верификацији образовног 

профила електротехничар 

рачунара 

022-05-476/94-

03 

20.06.2007.  

Решење Министарства 

просвете РС  о 

верификацији образовног 

профила туристички 

техничар 

022-05-476/94-

03 

13.03.2008.  

 

 

 

Решење Министарства 

просвете, науке и 

технолошког развоја РС 

о верификацији проширене 

делатности образовања 

одраслих 

022-05-476/94-

03  

 

10.10.2012. Школа обавља 

проширену 

делатностобразовања 

одраслих (шифра 

делатности 85.59 - 

остало образовање), 

на основу решења  

Министарства 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

РС о верификацији 

проширене 

делатности 

образовања одраслих 

број 022-05-476/94-03 
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од 10.10.2012.год., и 

то: 

1.Стручне обуке из 

верификованих 

подручја рада 

2.Обука из страних 

језика  

3.Обуке из области 

информационих 

технологија 

 

У поступку је одобравање 

увођења гимназије 

друштвено-језичког смера. 

 

  Министарству 

достављени:  

-Захтев за одобравање 

увођења друштвено- 

језичког смера дел.бр. 

1740 од 

30.12.2011.год. 

-Елаборат дел.бр. 

1739 од 30.12.2011. 

год. 

-Одлука Школског 

одбора  

дел.бр. 1648 од 

7.12.2011.год. 

 

Верификовани образовни профили за које се не школују  ученици 

Подручје рада:Електротехника 

Електромеханичар за машине и опрему-  

у трогодишњем образовању 

022-05-476/94-03 од 27.05.1994. 

Mинистарство просвете РС 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

Техничар привредне механизације-  

у трогодишњем образовању 

022-05-476/94-03 од 27.05.1994. 

Mинистарство просвете РС 

Аутолимар - у трогодишњем образовању 
022-05-476/94-03 од 27.05.1994. 

Mинистарство просвете РС 

 

  



 

15 

 

СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ 

 

Поред законских регулатива платформу за целокупан рад школе представљају 

резултати добијени процесима самовредновања, вредновања рада школе од стране школске 

управе и развојног планирања. 

Акциони планови за унапређивање области: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА , НАСТАВА И УЧЕЊЕ и БРИГА О УЧЕНИЦИМА, као и 

акциони план за реализацију Развојног плана за школску 2015/2016.г  су  дати у наставку 

текста. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 

  Средња школа “Ђура Јакшић” у Рачи, Карађорђева број 94.  (у даљем тексту:  

школа), је установа за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања.  У 

школи су заступљени образовни профили средњег стручног образовања у 

четворогодишњем трајању и гимназија оптши тип и друштвено-језички тип. 

 

 У школи се стичу општа и стручна знања и способности за даље школовање, односно 

за рад, заснована на достигнућима науке, технологије, културе и уметности; стиче 

васпитање, негују моралне и естетске вредности, развоју физичке и духовне способности 

личности, свест о хуманистичким вредностима, личној и друштвеној одговорности и 

заштите здравља. 

  

 Школа ће реализовати План у условима који се из године у годину обогаћују, с 

циљем постизања бољег резултата у образовно-васпитном процесу. 

 

Сви задаци постављени у Плану рада школе, могу се реализовати уз максимално 

ангажовање сваког наставника и ученика. 

 

Наставник, преко наставничког већа и других стручних органа има најодговорнији задатак 

у унапређивању образовно-васпитног рада, праћењу развоја ученика, откривању његових 

склоности и способности у току савлађивања програмских задатака и правилном и 

стручном усмеравању у даљем напредовању. 

 

У овом документу планирани су сви облици рада на основу Закона о основама система 

образовања и вапситања и  Закона о средњем образовању и васпитању и то: услови рада 

школе и организација, програми и планови рада наставника и стручних органа, програми и 

планови рада ваннаставних активности, планови рада органа управљања и други задаци у 

интересу реализације образовно-васпитног процес 

 

УСЛОВИ  РАДА  ШКОЛЕ 

 

Материјално – технички услови рада 

Образовно-васпитни рад се организује у школској згради приземног типа, задовољавајућег 

грађевинског стања са основним хигијенско-педагошким условима.  

Зграда има водоводну и канализациону мрежу. 

Електроинсталација у згради је атестирана и има употребну дозволу. 
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Земљиште за школу 

 

Школске парцеле бр. 301/2 и 634/2 уписане су у Лист непокретности КО Рача број 354. 

Бруто грађевинска површина школске 

парцеле  
16138,00 м2 

Површина школске парцеле под зградом 2134,00 м2 

Терен за мале спортове 
741 м2 

 

Површина школског дворишта 13263,00 м2 

 

Школска зграда 

 

Образовно-васпитни рад се организује у школској згради на адреси ул.Карђорђева бр. 

94 у Рачи.  

Школска зграда је приземни објекат  укупне површине 2.134 м2, задовољавајућег 

грађевинског стања са задовољавајућим педагошким условима и хигијенско-техничким 

условима.  

Сала за физичко васпитање је у склопу објекта школске зграде. 

Зграда има водоводну и канализациону мрежу. 

Електроинсталација у згради је атестирана и има употребну дозволу. 

Школа има громобранску инсталацију. 

Школа има центарално грејање. 

Санитарни услови су задовољавајући.  

Просечна површина учионице је 57 м2. 

 

Просторије зграде рађене су премa стандардима за средње школе и обухватају: 

Врста просторија/учионица 
Укупан број 

просторија/учионица 

Збир нето површина 

свих 

учионица/просторија 

Учионица општег типа 4 216,00 m2 

Лабораторије за одвијање наставе из 

биологије и хемије 
2 120,00m2 

Кабинет за физику 1 54,00 м2 

Специјализована (мултимедијална) 

учионица за српски језик и 

књижевност  и стране језике 

/библиотека 

1 54,00 м2 

Учионице за стране језике 2 108,00 м2 
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Медијатека/ учионица 1 54,00 м2 

Кабинет за рачунарство и 

информатику, ИТ кабинет 
3 162,00 м2 

Кабинет за практичну наставу 

подручја рада трговина, угоститељство 

и туризам 

1 
54,00 м2 

 

Електрорадионица, Машинска 

радионица 
2 269,00 м2 

Сала за физичко васпитање 

(свлачионице, справарница, 

канцеларија за наставнике, купатило) 

1 325,00 м2 

Тоалети 

 

Бр. санитарних 

блокова - 4 

Број кабина - 10 

60,00 м2 

Зборница 1 54,00 м2 

Просторије за директора, секретара, 

рачуноводство и педагога 
4 98,00 м2 

Котларница 1 36,00 м2 

Ходници и комуникације  

424,00 м2 

 

 

Укупна површина  2134,00 м2 

 

Опрема 

Све просторије опремљене су задовољавајућим намештајeм по важећим нормативима 

за рад са одељењем до 30 ученика или са групом до 15 ученика. У машинској радионици 

може истовремено да реализује наставу више образовних профила (група). 

Опремљеност наставним средствима  у учионицама опште намене највећим 

делом задовољава, опремљеност школским намештајем  у  потпуности задовољава (у 

складу са нормативом). 

Опремљеност наставним средствима у  кабинетима, лабораторијама, мултимедијалним 

учионицама и радионицама задовољава највећим делом,  опремљеност  одговарајућим 

намештајем за лабораторијски рад, вежбе и практичну наставу  задовољава у потпуности (у 

складу са нормативом). 

         

Наставна средства 

По важићим нормативима школског простора, опреме и наставних средстава  : 
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-Правилник о ближим условима у погледу опреме, простора,и наставних средстава за 

гимназију ("Слгласник СРС-Просветнигласник", бр.5/90) 

-Правилник о ближим условима у погледу опреме, простора,и наставних средставаза 

остваривање програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профила III 

и IV  степена стручне спреме ("Сл гласник РС -Просветни гласник", бр.70/ 91) 

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

остваривање наставних  планова и програма образовања и васпитања за стручне предмет за 

образовне профиле  у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама  у  

подручју  рада Трговина, угоститељство и туризам ("Сл гласник РС -Просветни гласник", 

бр 16/15) 

-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“, број 16/15) 

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

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

профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада машинство 

и обрада метала  („Сл.гласник РС- Просветни галсник“, бр.8/91, 6/98, 3/99,1/01 и 8/02) 

 

Школа поседује прописани простор, већину опреме и наставних средстава, с тим да је 

опрема, прописана претходно наведним нормативима, замењена новом и савременијом. 

Опрема и наставна средства су прилагођени захтевима времена и програмским садржајима 

који су у међувремену актуелизовани увођењем новина у образовни процес. 

   

Школа поседује три кабинета за рачунарство и информатику опремљених ИТ-опремом 

која задовољава савремене захтеве информационих технологија.   

Школа поседује мултимедијалну учионицу за наставу из предмета српски језик и 

књижевност и страних језика, опремљену паметном таблом. 

За образовни  профил туристички техничар, школа поседује опремљен рачунарски 

кабинет, који задовољавају савремене захтеве туристичког пословања и специјализоване 

учионице за овај образовни профил. 

 

Опремљеност рачунарском опремом која се користи у настави 

Укупан број рачунара за наставу - 43, за школску администрацију- 11 

Број пројектора -8 

Платна за пројекторе -4 

Паметна ( интерактивна) табла- 1 

 

Библиотека/медиатека 

Број књига -5964 

Број некњижне грађе (звучне читанке, дискови, видео касете) -265 
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ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИ  РАД 

 

У целокупном образовно-васпитном процесу у Школи најважнији образовни задатак је 

настава. Настава се реализује кроз следеће облике: теоријска, практична, вежбе, допунски 

и додатни рад и други облици предвиђени законом. 

Настава у школској 2015/2016. години почиње 1.септембра и реализује се у једној смени 

у оквиру петодневне радне недеље. Теоријска настава се организује у преподневној смени 

од 8:00часова  до 14:05 часова.  

Практична настава се реализује у школи и  у предузећима  реализује  по утврђеном 

распореду смена од  7 – 14:30 сата. 

Вежбе се реализују по утврђеном распореду у школским радионицама, кабинетима и 

лабораторијама у првој смени. 

Теоријска настава се реализује у школи: учионицама опште намене, специјализованим 

учионицама, кабинетима и лабораторијама. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ УПИСАНИХ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ШКОЛСКЕ 2015/16. 

ГОДИНЕ 

 

Школске 2015/16. Године уписано је у први разред 86 ученика, планом уписа  предвиђено је 90  

ученика.  

 Школске 2015/16. Године уписано је укупно 284 ученика у Средњу школу „Ђура Јакшић“ у Рачи у 12 

одељења, од по 3 одељења I,II, III и IV разреда:  

-Одељење I1 
Подручје рада: Електротехника; Образовни профил: Електротехничар рачунара(образовање у 

четворогодишњем трајању) –   30 

-Одељење I2 
Подручје рада: Гимназија општи тип- 30 

-Одељење I3 
Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам; Образовни профил: Туристички техничар 

(образовање у четворогодишњем трајању)-   26 

-Одељење II1 

Подручје рада: Електротехника; Образовни профил: Електротехничар рачунара (образовање у 

четворогодишњем трајању) – 19 

- Одељење II2 

 Подручје рада: Гимназија општи тип– 12 

-Одељење II3 
Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам; Образовни профил: Туристички 

техничар(образовање у четворогодишњем трајању) – 22 

-Одељење III1 
Подручје рада: Електротехника; Образовни профил: Електротехничар рачунара (образовање у 

четворогодишњем трајању) – 25 

-Одељење III3- 

 Подручје рада: Гимназија,општи тип – 18 ученика 

-Одељење III4  

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам; Образовни профил: Туристички 

техничар(образовање у четворогодишњем трајању) – 27 

-Одељење IV1 

Подручје рада: Електротехника; Образовни профил: Електротехничар рачунара (образовање у 

четворогодишњем трајању) – 28 

-Одељење IV2.  

Подручје рада: Гиманзија, друштвено-језички смер –20 

-Одељење IV3 
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Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам; Образовни профил: Туристички техничар 

(образовање у четворогодишњем трајању) – 27 

 

 

Кадровски услови рада и реализације образовно-васпитног процеса који су обезбеђени за школску 

2015/16.годину. 

 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ШКОЛСКЕ 2015/16.ГОДИНЕ 

 

Сви запослени, лица на стручној пракси и волонтер 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

ОШ 3 

IV 2 

V  

VI 2 

VII 32 

VII/1  

VIII  

СВЕГА 39 

 Лица на стручној пракси 

VII 0 

 
Волонтер- гостујући наставник кинеског 

језика 

 1 

УКУПНОангажованих лица 40 

Табела бр.1: степен стручне спреме запослених 

 

 

НАСТАВНИЦИ 

НАСТАВНИК ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

ЛИЦЕН

ЦА 

РАДНИ ОДНОС 

Аћимовић  Јелена Професор српског језика и 

књижевности  

VII ДА Неодређено 

време 

Аћимовић Јован Дипломирани физичар-

информатичар 

VII НЕ Одређено време 

Благојевић Мила Професор руског језика и 

књижевности 

VII ДА Неодређено 

време 

Вићентијевић Весна Дипломирани педагог VII ДА Неодређено 

време 

Гогић  Иван Професор социологије VII НЕ Неодређено 

време 

Голубовић Јован Инжењер електротехнике за 

енергетику 

VI НЕ Неодређено 

време 

Голубовић Катарина Дипломирани менаџер за област 

Менаџмент и бизнис-

рачуноводство и пословне 

финансије 

VII НЕ Одређено 

време 

Ђурић Милосава Професор технике и информатике VII ДА Неодређено 

време 

Јовановић Драган Дипломирани  инжењер 

електротехнике 

VII ДА Неодређено 

време 

Којадиновић 

Снежана 

Дипломирани хемичар VII ДА Неодређено 

време 

Костадиновић 

Данијела 

Професор српског језика и 

књижевности 

VII ДА Неодређено 

време 
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Малдини Србислав Дипломирани географ VII ДА Неодређено 

време 

Мијаиловић Снежана Професор физичке културе VII ДА Неодређено 

време 

Милинковић Јелена 

 

Дипломирани историчар 

уметности 

VII НЕ Одређено 

време 

Миловановић 

Марина 

Професор историје VII ДА Неодређено 

време 

Миловановић 

Снежана 

Дипломирани економиста VII ДА Неодређено време 

Милојевић 

Дејан 

Професор физичке културе VII ДА Неодређено 

време 

Милошевић 

Марко 

Дипломирани  инжењер 

електротехнике 

VII НЕ Неодређено време 

Михајловић Јелена Професор енглеског језика и 

књижевности 

VII ДА Неодређено 

време 

Нешковић Ана Професор енглеског језика и 

књижевности 

VII НЕ Неодређено време 

Павловић Саша Теолог  VI НЕ 

 

Одређено време 

Продановић Биљана Професор српског језика и 

књижевности 

VII ДА Неодређено 

време 

Радојевић Сања Дипломирани биолог VII ДА Неодређено 

време 

Радоњић Роса  Дипломирани инжењер 

електротехнике 

VII ДА Неодређено 

време 

Радуновић Маја Професор француског језика и 

књижевности 

VII НЕ Неодређено 

време 

Савић Љубиша Дипломирани инжењер машинства VII ДА Неодређено 

време 

Симић Иван Дипломирани историчар VII НЕ 

 

Одређено време 

Срећковић Јасна Професор филозофије VII НЕ 

 

Одређено 

време 

Стевановић 

Слободанка 

Дипломирани математичар VII ДА Неодређено 

време 

Станић Стефановић 

Јелена 

Дипломирани музичар флаутиста VII НЕ Одређено 

време 

Срећковић 

Александар 

Дипломирани математичар- 

информатичар 

VII НЕ Неодређено 

време 

Стаменковић  

Ивана 

Дипломирани биолог-еколог VII НЕ Неодређено 

Време 

 

 

ЗАПОСЛЕНИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РУКОВОЂЕЊА,СТРУЧНИ САРАДНИЦИ, 

АДМИНИСТАТИВНО-ФИНАНСИЈСКИ РАДНИЦИ И ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

 

ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ 

РАДНО 

МЕСТО 

ВРСТА 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ  

СПРЕМЕ 

ОСТАЛ

И 

ПОСЛО

ВИ 

РАДНИ 

ОДНОС 

СТРУЧНИ 

ИСПИТ 

Живановић 

Миодраг 

Директор 

школе 

Др наука из 

области 

менаџмент у 

образовању 

VII Настава Неодређено 

време 

ДА 
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Стевановић 

Марија 

Секретар школе Дипломирани 

правник 

VII  Одређено 

време 

НЕ 

Миловановић 

Снежана 

Руководилац 

рачуноводства 

Дипломирани 

економиста 

VII Настава Неодређено 

време 

ДА 

Вићентијевић 

Весна 

Педагог Дипломирани 

педагог 

VII Настава Неодређено 

време 

ДА 

Аћимовић Јелена Библиотекар Професор 

српског 

језика и 

књижевности 

VII Настава Неодређено 

време 

ДА 

Вићентијевић 

Весна 

Библиотекар Дипломирани 

педагог 

VII Настава Неодређено 

време 

ДА 

Костадиновић 

Данијела 

Библиотекар Професор 

српског 

језика и 

књижевности 

VII Настава Неодређено 

време 

ДА 

Којадиновић 

Снежана 

Организатор 

практичне 

наставе 

Дипломирани 

хемичар 

VII Настава Неодређено 

време 

ДА 

Голубовић Јован Организатор 

практичне 

наставе 

Инжењер 

електротехни

ке за 

енергетику 

VI Настава Неодређено 

време 

НЕ 

Нешковић  Ана  Организатор 

практичне 

наставе 

Мастер 

филолог- 

англиста 

VII Настава Нодређено 

време 

НЕ 

Симић Иван Организатор 

практичне 

наставе 

Дипломирани 

историчар 

     VII Настава Одређено 

време 

НЕ 

Јовановић Милош Домар-

руковалац 

парним 

котловима 

Монтер 

металне 

конструкције 

IV  Неодређено 

време 

 

Павловић Милоје Руковалац 

парним 

котловима-

домар 

Техничар 

дрвопрерађив

ачке струке 

IV  Неодређено 

време 

 

Глишић Славица Помоћни 

радник-

спремачица 

Основна 

школа 

I  Неодређено 

време 

 

Илић 

Горица 

Помоћни 

радник-

спремачица 

Основна 

школа 

I  Одређено 

време 

 

Јовановић Горица Помоћни 

радник-

спремачица 

Основна 

школа 

I  Неодређено 

време 

 

 

Школа је за почетак школске 2015/2016. године обезбедила стручни наставни кадар за све предмете. 

Реалиазaција наставног процеса је расподељена на следећи начин: 
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СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ 

НЕДЕЉЕ 
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1 Аћимовић  
Јелена 

11 2    1  1  1 1 17 

0

.

5 

3 0.5 
0.

5 

0.

5 

0.

5 
 

0.

5 
1  24 

2 Аћимовић Јован 
23     1      24 1 

1

0 
  1 1  1 1 1 40 

3 Благојевић 

Мила 
16 2    1  1  1 1 22 1 8 1  1 1  1 1  36 

4 Вићентијевић 
Весна 

4           4  1    1  1  1 8 

5 Гогић Иван 
7           7  4    

0.

5 

0.

5 

0.

5 
1 

0.

5 
14 

6 Голубовић Јован 
2      1     3  1    1  1   6 

7 Голубовић 

Катарина 
23    4 1      28  

1

0 
  

0.

5 

0.

5 
 

0.

5 

0.

5 
 40 

8 Ђурић  

Милосава 
22    2   1  1  26  

1

0 
1   1  

0.

5 
1 

0.

5 
40 

9 Јовановић  

Драган 
20     2 1     23 1 

1

0 
 2 1 1  1 1  40 

10 Којадиновић 

Снежана 
19     1    1 1 22 1 

1

0 
  1 1  1 1 1 38 

11 Костадиновић 

Данијела 
12+

4 
2         1 19 1 9   2 1  1 1  34 

12 Малдини 

Србислав 
15     1    1 1 18 

0

.

5 

7   
0.

5 
1  1 1 1 30 

13 Мијаиловић 

Снежана 
4         1  5  1    1  

0.

5 

0.

5 
 8 

14 Милинковић 
Јелена 

8         1 1 10  4    
0.

5 
 

0.

5 
1  16 

15 Миловановић 

Марина 
12          2 14 1 6    1  1 1  24 

16 Миловановић 

Снежана 
6           6  3    1  1 1  12 

17 Милошевић 

Марко 
18   2  1  1  2 1 25 1 

1

0 
  1 

0.

5 

0.

5 

0.

5 
1 

0.

5 
40 

18 Милојевић 

Дејан 
20       1  1 2 24 1 

1

0 
1 1  1  1 1  40 

19 Михајловић 

Јелена 
18 2    1  1  1 1 24 1 

1

0 
1 1  1  1 1  40 

20 Нешковић Ана 
12 2          14 1 7   1 1  1 1  26 

21 Павловић 

Саша 
9          1 10 1 4    

0.

5 
 

0.

5 
1 1 18 

22 Продановић 

Биљана 
18 2    1  1  1 1 24 1 

1

0 
1 1  1  1 1  40 

23 Радојевић 

Сања 
10     1    1 2 14  5   

0.

5 

0.

5 
    20 

24 Радоњић  
Роса 

19    2   1    22 1 
1

0 
1 1 1 1  1 1 1 40 

25 Радуновић  

Маја 
20 2    1  1  1 1 26 1 

1

0 
1   

0.

5 
 

0.

5 

0.

5 

0.

5 
40 
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26 Савић  

Љубиша 
8           8  4    1  1 1  15 

27 Симић  
Иван 

10         1 2 13  5    
0.

5 
 

0.

5 
1  20 

28 Стевановић 

Слободанка 
20 2    2  1    25 1 

1

0 
1   1  1 1  40 

29 Срећковић  
Јасна 

9           9 1 5    1  1 1  18 

30 Срећковић 

Александар 
18     2  1  2  23 1 

1

0 
1 1  1  1 1 1 40 

31 Стеменковић 
Ивана 

2   10    1  1  14 1 6 1   1  1   24 

32 Станић 

Стефановић 
Јелена 

4         1  5  1    
0.

5 
 

0.

5 
1  8 

  



 

25 

 

ПОДЕЛА ЧАСОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/16. ГОДИНИ 

 

 

НАСТАВНИК 

ПРЕДМЕТ, ОДЕЉЕЊЕ 

 И ФОНД ЧАСОВА (седмично или годишње) 

 

Аћимовић  

Јелена 
Српски језик и књижевност I2(4), I3(3), III3(4) 

Аћимовић Јован Физика I1(2), I2(2), I3(2), II2(2), III3(3), IV2(2) 

Рачунари  III1(2+(1)+30) 

Рачунарске мреже и комуникације IV1(2+(1)) 

Благојевић Мила Руски језик – други страни језикI2(п12) (2), I3(п13) (3), II2(п22)и II3(п23) (2), II3(п23) (1), 

III3(п33) и  III4(п34)(2), III4(п34)(2), IV2(п42) и  IV3(п43)(2), IV3(п43)(2) 

 

Вићентијевић 

Весна 

Психологија II2(2), III4(2) 

 

Гогић Иван Социологија III1(2), III4(2), IV2(3) 

Голубовић Јован Практична настава  I1(2), II1(2) 

Голубовић 

Катарина 

Економика и организација туристичких предузећа II3(2) 

Основе туризма и угоститељства I3(2) 

Основи економије I3(2) 

Финансијско пословање III4 (2) 

Статистика III4 (2) 

Спољнотрговинско и девизно пословање IV3(2) 

Професионална пркса I3(30) 

Агенцијско и хотелијерско половање I3(4), II3(5),III4 (2) 

 

Ђурић Милосава Рачунарство и информатика I1((2)), I2(1+(1)), I3((2)), II2(60  блок), III3(1+36 блок), IV2(1+32 

блок) 

Агенцијско и хотелијерско половање  IV3(2) 
Економика туризма IV3 (2) 

Маркетинг у туризму IV3 (2) 

Јовановић 

Драган 

Примена рашунара у електротехници  II1(2) 

Електрична мерења II1 (1+1) 

Основе електротехнике  II1(3) 

Мерења у електроници III1 (2+(1)) 

Рачунари IV1 (3+2+ (30)) 

Електроенергитика  III1(2) 

Којадиновић 

Снежана 

Хемија  I1(2), I2(2), I3(2), II2(2), III3(2) 

Грађанско васпитање  I1(1), I2(1), I3(1), II1 и II2(1), II3(1), III1 и III3(1), III4(1), IV1 и 

IV2(1), IV3(1) 

Костадиновић 

Данијела 

Српски језик и књижевностI1(3), II3(3), III1(3), III4(3) 

Пословна кореспонденција и комуникацијаIII4(4) 

Малдини 

Србислав 

Географија I1 (2), I2 (2),  I3(1), II2(2), II3(2),  III3(2) 

Туристичка географијаIII4(2), IV3(2) 

Мијаиловић 

Снежана 

Физичко васпитање III3(2),  IV3(2) 

 

Милинковић 

Јелена 

Ликовна култура I2(1), II1(1), II2(1), IV2(1) 

Историја уметности III4(2), IV3(2) 

Миловановић 

Марина 

Историја I1 (2), I2 (2),  I3(2), II1(2), II2(2),  II3(2) 

Миловановић 

Снежана 

Практична настава агенцијског и хотелијерског пословања  II3(6) 

 

Милојевић 

Дејан 

Физичко васпитање- I1(2), I2(2), I3(2), II1(2), II3(2), III1(2), III4(2), IV1(2), IV2(2) 

 

Милошевић 

Марко 

Програмирање  II1(1+1), III1(2+(2)+30), IV1(2+(2)+30) 

Дигитална електроника III1(2+(1)) 
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Михајловић 

Јелена 

Енглески језик – први стани језик II2(2), II3(2), III3(4), III4(3), IV2(4), IV3(3) 

 

Нешковић Ана Енглески језик – први стани језик I1(2), I2(2), I3(2), II1(2), III1(2), IV1(2) 

 

Павловић Саша Верска настава(православни катихизис)- I1(1), I2(1), I3(1), II1 и II2(1), II3(1), III1 и III3(1), 

III4(1), IV1 и IV2(1), IV3(1)  

Продановић 

Биљана 

СрпскијезикикњижевностII1(3),  II2(4), IV1(3), IV2(5), IV3 (3)   

 

Радојевић Сања Биологија I2(2), I3(2), II2(2), III3(2) 

Здравствена култура II3(2) 

 

Радоњић Роса  Основе електротехнике- I1 (3+(1)) 

Eлектротехники материјали - II1(1) 

Електроника 1- II1 (3+1) 

Основи аутоматског управљањаIV1 (3+(1)+30) 

Електроника  2- III1 (2+(1)) 

Електроенергетика – III1 (2) 

Рачунарске мреже и комуникације IV1 (2+(1)) 

Радуновић Маја Француски језик – I2(ф12) (2), I3(ф13) (3), II2(ф22)и II3(ф23) (2), II3(ф23) (1), III3(ф33) и  

III4(ф34)(2), III4(ф34)(2), IV2(ф42) и  IV3(ф43)(2), IV3(ф43)(2) 

Латински језик – I2 (2), II2 (2) 

Савић Љубиша 
 
 

 

Практична настава I1(2) 

Економикаиорганизацијапредузећа IV1(2) 

Рачунарскаграфикаимултимедија I1 ((2)) 

Симић  

Иван 

ИсторијаIII3(2), IV2(3) 

Устав и права грађана III4(1), IV1(1), IV2(1) 

Право IV3 (2) 

Срећковић Јасна ФилозофијаIII3(2), IV1(2), IV2(3), IV3(2) 

 

Стевановић 

Слободанка 

МатематикаI1(4), II21(4), II2(4), II3(2), III3(4),  IV3(2) 

 

 

Срећковић 

Александар 

Математика  I2(4), I3(2(, III1(4),  III4(2), IV1 (4), IV2(2) 

 

 

Станић 

Стефановић 

Јелена 

Музичка уметност I1(1), I2(1), II2(1),  IV2(1) 

 

Стаменковић  

Ивана 

Биологија I1(2)  

Практична настава у блоку I3(60),  

Tабла бр. 2: расподела предмета и часова по наставницима 

 

У прилогу се налази и структура и распоред обавеза наставника и стручних сарадника у оквиру радње 

недеље.  

 

 

ЗАПОСЛЕНИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РУКОВОЂЕЊА, СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ, АДМИНИСТАТИВНО-ФИНАНСИЈСКИ РАДНИЦИ И ПОМОЋНО-

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

-Списак запослених према врсти и обиму посла- 

 

РЕД. 

БРОЈ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОСЛОВИ РАДНО ВРЕМЕ 

у часовима недељно 

ОСТАЛИ 

ПОСЛОВИ 

1 Живановић Миодраг Директор школе 40 Настава 

2 Стевановић Марија Секретар школе 40  
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3 Миловановић 

Снежана 

Руководилац рачуноводства 40  

4 Вићентијевић Весна Библиотекар 2 Настава 

5 Костадиновић 

Данијела 

Библиотекар 6 Настава 

6 Аћимовић Јелена Библиотекар 16 Настава 

7 Вићентијевић Весна Педагог 30 Настава 

8 Голубовић Јован Организатор практичне 

наставе 

19 Настава 

9 Нешковић Ана Организатор практичне 

наставе 

7 Настава 

10 Којадиновић Снежана Организатор практичне 

наставе 

2 Настава 

11 Симић Иван Организатор практичне 

наставе 

2 Настаав 

12 Јовановић Милош Домар- Руковалац парним 

котловима 

40  

13 Павловић Милоје Руковалац парним котловима 

-Домар 

40  

14 Јовановић Горица Помоћни радник-спремачица 40  

15 Радомировић 

Снежана 

Помоћни радник-спремачица 40  

16 Глишић Славица Помоћни радник-спремачица 40  

Табела бр.3:ваннаставно особље 

 

 

НАСТАВА СТРАНОГ ЈЕЗИКА 

 

У школи је заступљена настава три страна језика (руски, француски и енглески) и сви 

ученици су подељени по групама . За ученике немачког и шпанског језика не може бити 

организована редовна настава, али је школа обезбедила стручног наставника за реализацију 

припремне наставе и полагање разредног испита. Испити ће бити реализовани у другој 

половини јуна  2016.г. 

 

Факултативна наставакинеског језика 

 

Као облик факултативне наставе  у току школске 2014.-2015.г планиарана је 

реализација наставе кинеског језика. Настава се реализује у складу са Меморандумом о 

сарадњи поводом реализације пројекта „Учење кинеског језика у школама у Републици 

Србији“, потписаног у Београду 14. марта 2012. године између Министарства просвете и 

науке Републике Србије и Ханбан Института Конфучје Народне Републике Кине. 

 

Наставу кинеског језика реализује наставник-волонтер Yanjun Zan. Распоред за овај 

облик рада биће донешен у договору са наставником и ученици ће бити обавештени о 

терминима. 

 

ПРАКТИЧНА  НАСТАВА  И  ВЕЖБЕ 

 

Практична настава се реализује у школским радионицама и кабинетима, део у привреди 

и самосталним радњама. Овај облик наставе реализује се по  утврђеном распореду за 
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поједине образовне профиле. Планирана је на нивоу Школе и у оквирима школских 

могућности. 

У зависности од врсте образовних профила, односно садржаја рада, сложености, 

средстава рада и укупних услова у којима реализује сачињен је одговарајући распоред 

реализације. 

Школа је, за успешну реализацију практичне наставе, обезбедила основне услове, а то 

су: материјално-технички услови, место реализације, распоред рада, подела ученика на 

групе, хигијенске, техничке, дидактичке, естетске и друге неопходне услове. На основу 

наведених услова, уз стручно заступљену наставу очекују се позитивни резултати. 

 

 

ДОПУНСКА  НАСТАВА 

 

Допунски рад се организује за ученике који стално или повремено заостају у 

савлађивању образовно васпитног садржаја у редовној настави, са циљем континуиране 

помоћи подршке ученицима у овладавању знањима, умењима и вештинама предвиђеним 

наставним планом и програмом. Овом наставом омогућује се ученицима да се лакше 

укључе у редован процес наставе. 

Допунски рад у току школске године организује се по утврђеном распореду и почиње 

од 15.септембра 2015.године. 

Организовање ове врсте наставе је усклађено са распоредом реализације осталих 

образовно-васпитних задатака, али не дуже од 45 минута дневно. Часови допунске наставе 

се реализују у сарадњи ученици, одељењске старешине, предметни наставник, школски 

педагог. 

С обзиром на организационе тешкоће које постоје у организовању допунске наставе ( 1 

наставник предаје више програма свим одељењима која уче или 1 наставник предаје више 

стручних предмета, као и на чињеницу да ученици путују) са једне стране, и са друге стране 

на потребу ученика за допунском наставом у школи ће допунска настава бити организована 

на два начина, у зависности од потреба и предмета: 

1)На конвенционални начин, у виду класичног часа 

2) у виду консултативне наставе у већини случајева. 

Место одржавања допунске наставе:у зависности од слободног простора у школи и 

времена.  

 

 

У току школске 2015-2016.г  расподела допунске наставе ће изгледати на следећи 

начин: 

 

Стручно веће наставника математике и информатике 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме 

реализује допунску 

наставу 

Слободанка Стевановић Математика 1.1,2.2, 2.3, 3.3,4.3 

Александар  Срећковић Математика  1.2,1.3,3.1,3.4,4.1,4.2 

Милосава Ђурић Информатика, економска 

група предмета 

1.1,1.2,1.3,3.3,4.2,4.3 

Табела бр.1: расподела држања допунске наставе – матетамика и информатика 
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Стручно веће наставника српског језика и друштвених наука 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме 

реализује допунску 

наставу;  

Јелена Аћимовић Српски језик 1.2,1.3,3.3 

Данијела Костадиновић Српски језик 1.1,2.3,3.1,3.4 

Биљана Продановић Српски језик 2.1,2.2,4.1,4.2,4.3 

Снежана Којадиновић Грађанско васпитање Консултативна настава 

Саша Павловић Верска настава Консултативна настава 

Табела бр.2 расподела држања допунске наставе – српски језик и друптвененауке 

 

Стручно веће наставника друштвених наука 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме 

реализује допунску 

наставу;  

Срећковић Јасна Филозофија 3.3,4.1,4.2,4.3 

Марина Миловановић Историја 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3 

Иван Симић Српски језик 3.3,4.2 

Иван Гогић Социологија 3.1,3.4,4.2 

Марија Стевановић Право 3.4,4.1,4.2,4.3 

Катарина Голубовић Економска група предмета 1.3,2.3,3.4,4.3 

Миловановић Снежана Економска група предмета Консултативна настава 

 

Стручно веће наставника страних језика 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме 

реализује допунску  

наставу 

Ана Нешковић Енглески језик 1.1,1.2,1.3,2.1,3.1,4.1 

Јелена Михаиловић Енглески језик 2.2,2.3,3.2,3.3,4.2,4.3 

Мила Благојевић Руски језик 1.2,3, 2.2.3,, 3.3,4, 4.2,3 

Маја Радуновић Француски језик 1.2,3, 2.2.3, 3.3,4, 4.2,3 

 Латински језик 1.2, 2.2 

Табела бр.3: расподела држања допунске наставе – енглески језик 

  

Стручно веће наставника природних наука 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме 

реализује допунскуу  

наставу;  

Снежана Којадиновић Хемија 1.1,1.2,1.3,2.2,3.3 

Србислав Малдини Географија Консултативна настава 

Ивана Стаменковић Биологија Консултативна настава 

Сања Радојевић Биологија 1.2,1.3,2.2,3.3 

Јован Аћимовић Физика 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,3.3,4.2 

Табела бр.4расподела држања допунске наставе – природне науке 
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 Стручно веће наставника електротехничке групе предмета 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме 

реализује допунску 

наставу;  

Роса Радоњић Основе електротехнике 1.1,2.1,3.1,4.1 

Драган Јовановић Рачунари 2.1,3.1,4.1 

Марко Милошевић Програмирање  2.1,3.1,4.1 

Љубиша Савић Електротехничка група 

предмета 

Консултативна настава 

Табела бр.5расподела држања допунске наставе – електротехника 

 

Стручно веће наставника за подручје рада – туризам 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме 

реализује допунску 

наставу;  

Катарина Голубовић Група стручних предмета 

из области туризам 

1.3,2.3,3.4,4.3 

Марија Стевановић  Устав и право грађана, 

Право 

3.4,4.1,4.2,4.3 

Данијела Костадиновић Коресподенција 3.4 

Србислав Малдини Туристичка географија Консултативна настава 

Јелена Милинковић Историја уметности Консултативна настава 

Милосава Ђурић Економска група предмета Консултативна настава 

Снежана Миловановић Економска група предмета Консултативна настава 

Табела бр.6 - расподела држања допунске наставе – туризам 

 

ДОДАТНА НАСТАВА И СЕКЦИЈЕ 

 

Додатна настава и рад секција се организују за одабране и талентоване ученике да 

продубе и прошире своја знања и вештине из неких наставних области и предмета у складу 

са својим интересовањима, способностима и склоностима, а с циљем да  се код ученика 

подстицао самосталан рад, развој логичког, стваралачког мишљења и спремност за даље 

самообразовање. 

Стручна већа организују додатну наставу. Додатна настава се реализује у континуитету 

током школске године, као облик подршке даровитим и заинтересованим ученицима. 

Додатни рад се посебно ажурира у периоду припрема ученика за такмичење. 

 

Стручно веће наставника математике и информатике 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме 

реализује додатну 

наставу;назив секције 

Слободанка Стевановић Математика 2.1,2.2,3.3 

Александар  Срећковић Математика  4.1 

Милосава Ђурић Информатика Информатичка секција 

Табела бр7-  расподела држања додатне  наставе –математика 
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Стручно веће наставника српског језика и изборних предмета: 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме 

реализује додатну 

наставу; назив секције 

Јелена Аћимовић Српски језик 1.2,1.3,3.3 

Данијела Костадиновић Српски језик 1.1,2.3,3.1,3.4 

Биља Продановић Српски језик 2.1,2.2,4.1,4.2,4.3 

Снежана Којадиновић Грађанско васпитање У свим одељењима 

Саша Павловић Верска настава У свим одељењима 

Табела бр.8 - расподела држања додатне  наставе и секција  –српски језик и друптвене 

науке  

 

       Стручно веће за друштвене науке 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме 

реализује додатну 

наставу; назив секције 

Срећковић Јасна Филозофија 3.3,4.1,4.2,4.3 

Марина Миловановић Историја 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3 

Иван Симић Српски језик 3.3,4.2 

Иван Гогић Социологија 3.1,3.4,4.2 

Марија Стевановић Право 3.4,4.1,4.2,4.3 

Катарина Голубовић Економска група предмета 1.3,2.3,3.4,4.3 

Миловановић Снежана Економска група предмета Консултативна настава 

 

 

 

Стручно веће наставника страних језика 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме 

реализује додатну  

наставу;назив секције 

Ана Нешковић Енглески језик 1.1,2.1,3.1,4.1,1.2,1.3 

Јелена Михаиловић Енглески језик 2.2,2.3,3.3,3.4,4.2,4.3 

Мила Благојевић Руски језик 1.2,3, 2.2.3, 3.3,4, 4.2,3 

Маја Радуновић Француски језик 1.2,3, 2.2.3, 3.3,4, 4.2,3 

 Латински језик 1.2, 2.2 

Табела бр.9   расподела држања додатне  наставе и секција  – страни језици 

 

 

Стручно веће наставника природних наука 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме 

реализује додатну  

наставу; назив секције 

Снежана Којадиновић Хемија 1.1,1.2,1.3,2.2,3.3 

Србислав Малдини Географија Консултативна настава 

Ивана Стаменковић Биологија Консултативна настава 

Сања Радојевић Биологија 1.2,1.3,2.2,3.3 

Јован Аћимовић Физика 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,3.3,4.2 

Табела бр.10 -  расподела држања додатне  наставе и секција  – природне науке 
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Стручно веће наставника електротехничке групе предмета 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме 

реализује додатну 

наставу; назив секције 

Роса Радоњић Основе електротехнике 1.1,2.1,3.1,4.1 

Драган Јовановић Рачунари 2.1,3.1,4.1 

Марко Милошевић Програмирање  2.1,3.1,4.1 

Љубиша Савић Електротехничка група 

предмета 

Консултативна настава 

Табела бр.11 -  расподела држања додатне  наставе и секција  – електротехника 

 

Стручно веће наставника за подручје рада – туризам 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме 

реализује додатну 

наставу; назив секције 

Катарина Голубовић Група стручних предмета 

из области туризам 

1.3,2.3,3.4,4.3 

Марија Стевановић  Устав и право грађана, 

Право 

3.4,4.1,4.2,4.3 

Данијела Костадиновић Коресподенција 3.4 

Србислав Малдини Туристичка географија Консултативна настава 

Јелена Милинковић Историја уметности Консултативна настава 

Милосава Ђурић Економска група предмета Консултативна настава 

Снежана Миловановић Економска група предмета Консултативна настава 

Табела бр.12-  расподела држања додатне  наставе и секција  – туризам 

 

Стручно веће за физичко и уметничко васпитање 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Разред/одељење у коме се 

реализује допунску 

настава; назив секције 

Дејан Милојевић Физичко васпитање Секција одбојка 

Снежана Мијаиловић Физичко васпитање Секција  кошарка 

Јелена Стефановић Музичко васпитање Хор 

Јелена Милинковић Ликовна култура Ликовна секција 

Табела бр.13 расподела држања додатне и секције – физичко и уметнички предмети 

 

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

 

Полазећи од васпитног, социјално-психолошког и културно-образовног значаја 

такмичења и смотри ученика, Школа ће учествовати на такмичењима која буду 

организована на нивоу општине, округа и Републике, а у складу са Општим упутством о 

организовању такмичења и смотри ученика средњих школа које је донело  Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја. 

Ученик, као појединац или члан екипе, може учествовати на такмичењу и смотри из 

највише два предмета и једног ваннаставног облика или из једног предмета и два 

ваннаставна облика образовно-васпитног рада. 
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Учешће и резултате ученика на такмичењима евидентира разредни старешина у 

разредној књизи. 

За наредну школску годину орјентационо је планирано учешће на следећим 

такмичењима: 

 Такмичење из граматике 

 Такмичење рецитатора 

 Сусрети гимназијских позоришта 

 Књижевна олимпијада 

 Такмичење из руског језика 

 Такмичење из енглеског језика 

 Сусрети Франкофоних позоришта 

 Такмичење из историје (школско и други нивои) 

 Такмичење из биологије (школско и други нивои) 

 Мислиша 

 Такмичење из електротехнике 2 

 Такмишење из програмирања 

 Учешће на спортским турнирима и такмичењима школа, као и на такмичењима и 

турнирима организованим унутар школе: школска стони тенис, кошарка, одбојка, 

шах, мали фудбал, атлетика, тенис; окружна стони тенис, мали фудбал, шах, 

атлетика; првенство средњих школа Србије у шаху 
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ПРИПРЕМНИ РАД 

 

Припремни рад се организује за редовне ученике који полажу поправне и 

разредне испите и за ванредне ученике. Овај облик рада за редовне ученике 

организује се у августовском испитном року, изузев за ученике завршних разреда за 

које се организује у јунском испитном року. За ванредне ученике припреми рад се 

организује током  целе школске године.  

Фонд часова за овај облик рада зависи од укупних потреба, односно броја 

ученика којима је потребно организовати припремни рад. 

У оквиру припремног рада, ако је потребно, Школа организује и консултативно-

инструктиван рад.  

 

 

 

Студијска путовања у иностранство 

Школа организује студијска путовања у иностранство  за ученике и 

наставнике у циљу међународне сарадње са установама у иностранству. На предлог  

Тима за организовање екскурзија и студијских путовања Програм студијског 

путовања разматра Наставничко веће и Савет родитеља. Програм студијког 

путовања садржи: образовно-васпитне циљеве и задатке; садржаје којима се 

постављени циљеви остварују; планирани обухват ученика; носиоце предвиђених 

садржаја и активности; трајање, путни правац, техничку организацију и начин 

финансирања. 

Организовање студијског путовања спроводи се сагласно прописима о 

безбедности путовања, а  уговор о организовању путовања закључује се уз сходну 

примену Правилника о наставном плану и програму за гимназију("Слгласник СРС-

Просветнигласник",бр. 5/90и"Слгласник РС-ПросветниГласник", бр.3/91,3/92,17/93, 

2 /94,2/95, 8/95,23/97, 2/2002, 5/2003,10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 

11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006,17/2006, 1/ 2008, 8/ 2008, 1/2009,3 / 2009, 10/2009, 

5/2010 и 7/2011) Одељак: Факултативне ваннаставне активности, пододељак: 

Екскурзијаи Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке 

предмете у стручним и уметничким школама („Сл.гласник СРС-Просветни гласник“ 

бр 6/90 и „Сл. гласник РС-Просветни гласник“ број4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 

3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр.,11/2013, 14/2013, 

5/2014 и 3/2015), одељак: Екскурзија.  

 

Након прибављене сагласности родитеља ученика за студијско путовање у 

иностранство, Савет родитеља врши избор организатора студијског путовања и даје 

сагласност на  цену аранжмана.  

Стручног вођу путовања именује Наставничко веће.  

После изведеног путовања, стручни вођа путовања у року од три дана 

сачињава извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету 

пружених услуга организатора путовања.Извештај се доставља савету родитеља и 

наставничком већу ради разматрања, а школском одбору ради разматрања и 

усвајања. 
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 Ради ефикасније организовања екскурзија и студијских путовања школа је 

организовала Тим за екскурзије и излете, који има свој план рада, који је саставни 

део овог документа и налази се у одељку са плановима тимова. 

 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

 

У табели  која следи представљене су одељењске старешине свих одељења у 

нашој школи. Час одељењског старешине је саставни део распореда. Увођењем часа 

одељењског старешине у распоред  обезбеђени су услови за квалитетнији васпитни 

рад, превенирање и решавање проблема ученика (изостајање са наставе, школски 

неуспех, даровитост, породични проблеми, личне кризе у развоју ученика и сл). 

Годишњи фонд часова одељењског старешине за ову годину је 37 часова, а за 4. 

годину (одељења 41,42 и 43) годишњи фонд је 33 часа. 

 

Ред.бр. Разред 

одељење 

Име и презиме одељењског старешине 

1.  I1
 Слободанка Стевановић 

2.  I2
 Дејан Милојевић 

3.  I3
                     Јелена Аћимовић 

4.  II1
 Марко Милошевић 

5.  II2
 Биљана Продановић 

6.  II3
 Јелена Михајловић 

7.  III1
 Роса Радоњић 

8.  III3
 Мила Благојевић 

9.  III4
 Ивана Стаменковић 

10.  IV1
 Александар Срећковић 

11.  IV2
 Маја Радуновић 

12.  IV3 Милосава Ђурић 

табела бр.1- приказ одељњских старешина 

Разредни старешина за ванредне ученике- ИванаСтаменковић 

 

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

У школи је организован рад стручних органа: Наставничког већа, Педагошког 

колегијума, одељењских већа, стручних већа за области предмета, стручних актива 

и других стручних органа на основу закона, подзаконских прописа, статута школе и 

других општих аката.                                                                          
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НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

1 Аћимовић Јелена 

2 Аћимовић Јован 

3 Благојевић Мила 

4 Вићентијевић Весна 

5 Гогић Иван 

6 Голубовић Јован 

7 Голубовић Катарина 

8 Ђурић Милосава 

9 Живановић Миодраг, председавајући 

10 Јовановић Драган 

11 Којадиновић Снежана 

12 Костадиновић Данијела 

13 Малдини Србислав 

14 Мијаиловић Снежана 

15 Милинковић Јелена 

16 Миловановић Марина 

17 Миловановић Снежана 

18 Милојевић Дејан 

19 Милошевић Марко 

20 Михајловић Јелена 

21 Нешковић Ана 

22 Павловић Саша 

23 Продановић Биљана 

24 Радојевић Сања 

25 Радоњић Роса  

26 Радуновић Маја 

27 Савић Љубиша 

28 Симић Иван 

29 Срећковић Јасна 

30 Срећковић Александар 

31 Стаменковић Ивана 

32 Стевановић Слободанка 

33 Станић Стефановић Јелена 

 

 

СТРУЧНА  ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА СТРУЧНА  ВЕЋА ЗА 

ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

 

Српски језик и књижевност; Изборни предмети (грађанско васпитање, верска 

настава) 

 

-Продановић Биљана- наставник српског језика и књижевности; председник 

стручног већа 
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 Аћимовић Јелена- наставник српског језика и књижевности 

 КостадиновићДанијела- наставниксрпског језика и књижевности 

 Павловић Саша- наставник верске наставе (православни катихизис) 

 Којадиновић Снежана – наставник грађанског васпитања 

 

Друштвене науке 

 

- Срећковић Јасна- наставник филозофије,председник стручног већа 

 Гогић Иван- наставник  социологије 

 Вићентијевић Весна- наставник психологиjе  

 Симић Иван- наставник историјеи устава и права грађана и права 

 Миловановић Марина – наставник историје 

 

 

Страни језик 

 Михајловић Јелена- наставник енглеског језика; председник стручног већа 

 Нешковић Ана - наставник енглеског језика 

 Благојевић Мила- наставник руског језика 

 Радуновић Маја- наставник француског и латинског језика 

 

Природне науке 

 Аћимовић Јован - наставник физике-председник стручног већа 

 Радојевић Сања- наставник биологије 

 Стаменковић Ивана- наставник биологије и екологије и заштите животне 

средине 

 Малдини Србислав- наставник географије 

 Снежана Којадиновић – наставник хемије  

 

Математика; Рачунарство и информатика 

 Срећковић Александар- наставник математике-председник стручног већа 

 Стевановић Слободанка- наставник математике  

 Ђурић Милосава- наставник  рачунарства и информатике;  

 

Електротехника; Машинство и обрада метала 

 Јовановић Драган- наставник електротехничке групе предмета; председник 

стручног већа 

 Радоњић Роса- наставник електротехничке групе предмета 

 Милошевић Марко- наставник електротехничке групе предмета 

 Љубиша Савић- наставник у подручју рада електротехника 

 

Трговина,  угоститељство и туризам 

 Голубовић Катарина - наставник економске групе предмета; председник 

стручног већа 

 Костадиновић Данијела- наставник пословне кореспонденције и 

комуникације 

 Малдини Србислав- наставник туристичке географије 



 

39 

 

 Ђурић Милосава-наставник економске групе предмета 

 Миловановић Снежана - наставник економске групе предмета 

 Вићентијевић Весна- наставник психологије 

 

Физичко васпитање; Уметност 

 Милинковић Јелена- наставник ликовне културе и историје уметности-

председник стручног већа 

 Мијаиловић Снежана- наставник физичког васпитања; Милојевић Дејан- 

наставник физичког васпитања 

 Станић Стефановић Јелена -наставник музичке културе и уметности 

 

 

 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 Вићентијевић Весна- школски педагог 

 Аћимовић Јелена- школски библиотекар 

 Костадиновић Данијела-школски библиотекар 

 Вићентијевић Весна- школски библиотекар 

 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 Радојевић Сања-наставник биологије, руководилац актива 

 Аћимовић Јелена, наставник српског језика и књижевности 

 Костадиновић Данијела, наставник српског језика и књижевности 

 Ђурић Милосава, наставник  информатике  

 Павловић Саша, наставник верске наставе 

 Вићентијевић Весна, школски педагог 

 Представник школског одбора 

 Представник локалне самоуправе 

 Представник Савета родитеља 

 Представник ученичког парламента 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 Вићентијевић Весна- школски педагог; председник стручног актива 

 Аћимовић Јелена- наставник српског језика и књижевности 

 Радуновић Маја- наставник француског и латинског језика 

 Малдини Србислав- наставник географије 

 Стевановић Слободанка- наставник математике 

 Радоњић Роса- наставник електротехничке групе предмета 
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 Aћимовић Јован - наставник физике 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 Живановић Миодраг, директор 

 Продановић Бињана- председник стручног већа за области предмета: Српски 

језик и књижевност; Изборни предмети (грађанско васпитање, верска 

настава) 

 Срећковић Јасна - председник стручног већа за области предмета: Друштвене 

науке 

 Михајловић Јелена- председник стручног већа за област предмета Страни 

језик 

 Аћимовић Јован - председник стручног већа за област предмета Природне 

науке, руководилац актива за развојно планирање 

 Срећковић Александар- председник стручног већа за област 

предмета:Математика; Рачунарство и информатика 

 Јовановић Драган- председседник стручног већа за област предмета 

електротехника 

 Голубовић Катарина- председник стручног већа за област предмета Трговина, 

угоститељство и туризам 

 Милинковић Јелена- председник стручног већа за области предмета: Физичко 

васпитање; Уметност 

 Вићентијевић Весна-представник стручних сарадника, председник Стручног 

актива за развој школског програма 

 Стаменковић Ивана – руководилац Тима за самовредновање 

 Аћимовић Јелена- руководилац тима за заштиту ученика од насиља 

 

СПИСАК ТИМОВА И ЊИХОВ САСТАВ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

1. Јелена Аћимовић – руководилац тима 

2. Роса Радоњић 

3. Иван Симић 

4. Дејан Милојевић 

5. Ана Нешковић 

6.  Весна Вићентијевић 

7. Снежана Којадиновић 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

1. Ивана Стаменковић-руководилац тима 

2. Катарина Голубовић 

3. Драган Јовановић 

4. Јелена Михајловић 

5. Јасна Срећковић 
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6. Јелена Милинковић 

ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

1. Сања Радојевић – руководилац тима 

2. Јелена Аћимовић 

3. Данијела Костадиновић 

4. Милосава Ђурић 

5. Саша Павловић 

6. Весна Вићентијевић 

7. Представник школског одбора 

8. Представник локалне самоуправе 

9. Представник савета родитеља 

10. Представник ученичког парламента 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Сви председници стручних већа 

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

1. Маја Радуновић – руководилац тима 

2. Јелена Аћимовић 

3. Јелена Михајловић 

4. Јован Аћимовић 

5. Јасна Срећковић 

6. Весна Вићентијевић 

ТИМ ЗА КУЛТУРНО- СПОРТСКА ДЕШАВАЊА  

1. Дејан Милојевић- руководилац тима 

2. Снежана Мијаиловић 

3. Данијела Костадиновић 

4. Јелена Милинковић 

5. Мила Благојевић 

6. Јелена Стефановић 

ТИМ ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

1. Јован Голубовић- руководилац тима 

2. Ана Нешковић 

3. Драган Јовановић 

4. Иван Гогић 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ 

Разредне старешине завршних разреда 
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ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

1. Србислав Малдини – руководилац тима 

2. Сања Радојевић 

3. Ивана Стаменковић 

4. Снежана Миловановић 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ 

1. Роса Радоњић –руководилац тима 

2. Маја Радуновић 

3. Слободанка Стевановић 

4. Миодраг Живановић 

5. Весна Вићентијевић 

 

   ТИМ ЗА ИЗЛЕТЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

1. Иван Симић– руководилац тима 

2. Србислав Малдини 

3. Мила Благојевић 

4. Александар Срећковић 

5. Дејан Милојевић 

6. Саша Павловић 

ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 

1. Jован Аћимовић .- руководилацтима 

2. Сања Радојевић 

3. ДејанМилојевић 

4. ЈованГолубовић 

ТИМ ЗА АДАПТАЦИЈУ УЧЕНИКА 

1. Разреднестарешинепрвограѕреда 

2. ВеснаВићентијевић 

3. Миодраг Живановић 

ТИМ ЗА ДОПУНСКУ И ДОДАТНУ НАСТАВУ 

1. Александар Срећковић – руководилац тима 

2. Марко Милошевић 

3. Весна Вићентијевић 

4. Слободанка Стевановић 

ТИМ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА 

1. Роса Радоњић – руководилац тима 

2. Весна Вићентијевић 

3. Маја Радуновић 

4. Мила Благојевић 
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5. Јелена Аћимовић 

6. Катарина Голубовић 

ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ РАДА ШКОЛЕ 

1. Јелена Аћимовић  

2. Мила Благојевић 

3. Јован Голубовић 

4. Катарина Голубовић 

5. Марко Милошевић 

6. Јелена Милинковић 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

Наставничко веће чине: сви наставници, директор школе и стручни сарадници. 

У раду наставничког већа без права одлучивања учествују приправници- стажисти. 

Седницама наставнмичког већа могу да присуствују представници Ученичког 

парламента без права одлучивања. 

Наставничко веће: 

1) утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског 

програма и стара се о њиховом успешном остваривању; 

2) учествује у организацији образовно-васпитног рада; 

3) разрађује и реализује наставни план; 

4) разматра распоред часова наставе; 

5) разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о 

мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика; 

6) предлаже распоред задужења наставника и сарадника у извршавању 

појединих задатака и одељенска старешинства; 

7) сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог 

васпитног деловања породице и школе; 

8) утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи 

план школе; 

9) похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама 

из своје надлежности; 

10) одобрава употребу уџбеника и друге литературе у школи; 

11) утврђује календар школских такмичења; 

12) разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника; 

13) разматра и процењује рад одељенских већа, одељенских старешина и 

стручних актива, као и наставника и стручних сарадника; 

14) обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим 

актима школе. – видети да ли је у складу са Законом новим 

 

Наставничким већима руководи директор школе, његов заменик, или друго лице 

из редова наставника, а којег изабере наставничко веће. 
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У току школске 2015-2016.г планирана је реализација између 15 и 20 седница 

Наставничког већа, полазећи од програмских садражаја рада Наставничког већа,  

орјентациони план и програм рада Наставничког већа ће изгледати овако.  

Активност Време реализације Носиоци 

активности 

Избор записничара 
септембар 

Директор, сви 

наставници 

Разматрање извештаја о 

реализацији Годишњег 

плана рада 

септембар Директор, педагог 

Усвајање предлога 

Годишњег плана рада 

-са предлогом стручног 

усавршавања запослених 

 -сапредстављањем 

акционих планова за 

самовредновање, развојно 

планирање  

-представљање плана 

употребенаставних 

средстава 

-извештај Тима за 

ваннаставне активности о 

спроведеној анкети са 

ученицима и разматрање 

добијених резултата 

 

септембар Педагог 

Разматрање програма и 

именовање стручног вође 

пута и професора 

пратилаца за извођење 

матурантске екскурзије 

септембар 

Директор, разредне 

старешине завршних 

разреда 

Разно септембар Сви наставници 

 

 

Активност Време реализације Носиоци 

активности 

Утврђивање распореда 

писмених и контролних 

задатака 

Октобар Сви наставници 

Усвајање распореда 

допунске и додатне 

наставе 

октобар Директор 

Месечно планирање 

обавеза из Годишњег 

плана рада 

октобар Педагог 
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Динамика контролних 

вежби 

Педагошко-инструктивни 

рад – препоруке за 

унапређење наставе 

октобар делегирани члан  

Педагошког колегијума 

Анализа изостајања – 

препоруке за даљи рад 

октобар Разредне старешине 

Организација и припрема 

Дана школе  

октобар Тим за прирему и 

реализовање Дана школе 

Екскурзија, извештај о 

реализацији 

октобар Стручни вођа пута 

Инклузија – пресек, 

потребе, тренутно стање 

Октобар Тим за инклузивно 

образовање 

 

 

Активност Време реализације Носиоци 

активности 

Месечно планирање. 

Обавезе по Годишњем 

плану рада 

Динамика контролних 

вежби 

Новембар Директор, педагог 

Извештај о реализацији 

Дана школе 

 

Новембар Тим за културно 

спортска дешавања 

Анализа изостајања Новембар Директор, разредне 

старешине, педагог 

Анализа успеха ученика Новембар Директор, разредне 

старешине, педагог 

Анализа реализације 

допунске, додатне наставе 

Извештај Тима за 

ваннаставне активности 

Новембар Директор, разредне 

старешине, школски 

педагог 

Педагошко-инструктивне 

рад – препоруке  

Новембар Делегирани члан 

Педагошког колегијума 

Анализа успеха у првом 

полугодишту 

Децембар Директор, разредне 

старешине, стручна већа 

Анализа изостајања у 

првом полугодишту 

Децембар Директор, разредне 

старешине 

Анализа и извештаји о  

раду већа у провом 

полугодишту 

децембар Председници 

стручних већа 

Анализа рада тимова у 

првом полугодишту 

Децембар Руководиоци тимова 

Извештај о реализацији 

АП 

Децембар Руководиоци тимова 
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самовредновање/развојно 

планирање/квалитет 

Спискови тема за матурске 

испите 

Децембар Стручна већа 

 

Активност Време реализације Носиоци 

активности 

Избор записничара за 

друго полугодиште 

Извештај Тима за 

ваннаставне активности 

Јануар Директор, 

наставници 

Извештаји о стручном 

усавршавању 

Јануар Стручна већа, 

педагог 

Динамика и облици  

примене знања стечених 

на стручном 

усавршавању 

Јануар Стручна већа, 

педагог 

Месечно планирање 

обавеза по ГПР 

Јануар Педагог, директор 

Прослава Светог Саве Јануар Тим за културно-

спортске активности 

Такмичења – припреме и 

договори 

Јануар Стручна већа 

План представљања 

обука које су наставници 

прошли 

Јанур Педагог и 

наставници који су 

прошли обуке 

 

 

Активност Време реализације Носиоци 

активности 

Такмичења- 

организација, 

реализација, резултати, 

договори 

Фебрар Стручна већа 

Самовредновање – 

упознавање са 

резултатима, даље 

активности, мере 

Фебруар Тим за 

самовредновање 

Педагошко-инструктивни 

рада  

План  огледних часова и 

часова примене знања са 

семинара 

Мере за унапређење рада 

Фебрар Стручна већа, 

педагог 

Месечно планирање 

обавеза по ГПР 

Фебрар Педагог, директор 

Разно Фебруар Директор  
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Активност Време реализације Носиоци активности 

Такмичења- 

организација, 

реализација, резултати, 

договори 

март Стручна 

већа/представници 

Организовање матурске 

екскурзије 

март  

Педагошко-

инструктивни рад 

Огледни часови, 

извештаји и план и 

часова примене знања са 

семинара 

Мере за унапређење рада 

март Стручна 

већа/представници, 

педагог 

Припремна настава – 

организовање 

март Стручна већа 

 

 

Активност Време реализације Носиоци 

активности 

Такмичења- 

организација, 

реализација, резултати, 

договори 

април Стручна већа 

Педагошко-инструктивни 

рад 

Извештаји са огледних 

часова и часова примене 

знања са семинара 

Мере за унапређење рада 

април Стручна већа, 

педагог 

Анализа успеха април Педагог, директор 

Анализа изостајања 

Извештај Тима за 

ваннаставне активности 

Представљање школског 

програма 

април Директор, разредне 

старешине, педагог 

Календар послова 

одељења завршних 

разреда 

април Директор, секретар, 

разредне старешине 

завршних разреда 

Огледни часови – 

размена између 

наставника; утисци, 

искуства 

Април Педагог, чланови 

већа 
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Активност Време реализације Носиоци 

активности 

Анализа остварених 

облика стручног 

усавршавања 

мај  

Анализа изостајања мај Директор, разредне 

старешине, педагог 

Календар послова 

одељења завршних 

разреда 

мај Директор, секретар, 

разредне старешине 

завршних разреда 

Разно мај  

 

 

Активност Време реализације Носиоци 

активности 

Анализа успеха и 

изостајања 

јун Стручна већа 

Педагошко-инструктивни 

рада  

Извештаји са огледних 

часова и часова примене 

знања са семинара 

Мере за унапређење рада 

 Стручна већа, 

педагог 

Извештаји о раду већа и 

тимова 

јун Председници 

стручних већа и 

руководиоци тимова 

Вредновање рада 

наставника  

јун Директор, 

Педагошки колегијум 

Календар послова за 

наредни период 

(матурски исписти, 

завршни испити, 

разредни испити) 

јун Секретар, разредне 

старешине 

Избор ђака генерације Јун Разредне старешине, 

комисија за избор ђака 

генерације 

 

 

 

Активност Време реализације Носиоци 

активности 

Извештај о упису 

ученика у прву годину 

јул Стручна већа 

Календар послова до 

завршетка школске 

2015/16 

јул Стручна већа, 

педагог 
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Анализа успеха - 

финална 

јул Педагог, директор 

Разно јул  

 

 

 

 

Активност Време реализације Носиоци 

активности 

Календар послова за 

наредни период 

Август Директор, секретар, 

педагог 

Разредна старешинства август директор, педагог 

Распоред часова август Директор, педагог, 

информатичар 

Разно август  
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АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

AКТИВНОСТ ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ИСХОДИ ИНСТРУМЕНТИ 

И ТЕХНИКЕ 

Самовредновање 

области подршка 

ученицима 

До краја првог 

полугођа 

2015/2016 

Ивана 

Стаменковић 

Спроведен 

процес 

самовредновања 

области подршка 

ученицима, 

спроведена 

анкета, обрађени 

резултати и 

састављен 

извештај 

Упитнци/ 

анкетирање 

Израда плана 

унапређења 

области подршка 

ученицима 

До априла 

2016. 

Ивана 

Стаменковић и 

Весна 

Вићентијевић 

Урађен акциони 

план и анексом 

прикључен ГПР 

 

Анализа 

добијених 

резултата и израда 

плана за даље 

унапређење 

области настава и 

учење 

октобар 2015.г 
Тим за 

самовредновање  

Урађен акциони 

план и анексом 

прикључен ГПР 

Статистички 

поступци 

Разматрање 

остварености 

планова за 

области подршка 

ученицима и 

настава и учење; 

израда извештаја 

и плана 

самовредновања 

за наредну 

школску годину 

Август 2016.  
Ивана 

Стаменковић 

Урађен извештај 

за школску 

2015/2016 
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ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

За школску 2015-2016.г предвидели смо следећи план и програм рада 

Педагошког колегијума  

 

Теме рада Педагошког 

колегијума 

Bреме 

реализације 

Носилац активности Начин праћења 

реализације 

1.Стручно усавршавање за 

школску 2015/16. 

Планови, извештаји о 

стручном усавршавању за 

претходну школску 

годину, анализа; избор 

лица које ће пратити 

стручно усавршавање 

2. Утврђивање динамике и 

облика педагошко-

инструктивног рада 

3.  Расподела допунске и 

додатне наставе 

4. Разно 

септембар 2015.г 

Председник стручног 

већа из области 

електротехнике и 

математике, 

школски педагог 

записник са седнице 

Педагошког 

колегијума 

1.Утврђивање динамике 

одсуства запослених због 

потреба стручног 

усавршавања 

2.Стручно усавршавање - 

извештај о досадашњим 

активностима и план 

предстојећих активности 

3.Анализа резултата, 

тешкоћа и добрих страна у 

реализацији допунске, 

додатне и других облика 

ваннаставних активности , 

као и рада са ученицима са 

тешкоћама у учењу и 

развоју - квалитативна 

4. Анализа успеха и 

дисциплине – 

квалитативна 

новембар 

2015.г 

 

председник Стручног 

већа природних наука , 

школски педагог и 

директор 

 

1.Извештаји о семинарима 

на којима су 

присуствовали 

наставници, процена 

примењивости стечених 

знања и динамика 

организовања преношења 

стечених знања на друге 

чалнове Већа и колектива 

2.Извештаји о анализи 

успеха и дисциплине 

 

фебруар 

2016.г 

председници стручних 

Већа, 

школски педагог, 

координатор Тима за 

ИО 

 

1.Извештаји о оствареним 

облицима 

педагошко.инструктивног 

Април 2016.г 
школски педагог, 

представник стручног 
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рада на нивоу Већа и план 

даљих активности 

2. Увид у реализацију 

акционих планова 

3. Стручно усавршавање – 

пресек процеса, анализа 

2.Извештаји о анализи 

успеха и изостајања, 

реализацији допунске и 

додатне наставе и рада са 

ученицима са тешкоћама у 

учењу 

 

већа електротехничке 

групе предмета 

1.Стручно усавршавање на 

нивоу школе –  извештаји  

2.  Инклузија – научене 

лекције/извештаји 

3. Вредновање рада 

наставника/извештаји 

већа/параметри 

јун 2016.г 

председници стручних 

већа, школски педагог, 

директор 

 

1.Извештај о раду 

Педагошког колегијума у 

току школске 2015/16.г 

2.Израда листе и плана           

набавке потребних 

наставних средстава 

3.Анализа успеха, 

дисциплине, реализованих 

мера и њихових ефеката 

4. разно 

август 2016.г. 
чланови Педагошког 

колегијума 
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Стручна већа ће у току школске 2015-2016.г радити према следећим плановима и 

програмима рада:3 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И ИЗБОРНЕ 

ПРЕДМЕТЕ  2015/2016. 
Време 

реализације 

Планиране активности Начин 

реализације 

 Носиоци/начини 

реализације 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

1. Конситуисање стручног већа и  

доношење плана рада већа/разматрање АП за РП и 

самовредовање 

2. Израда акционог плана за школску 2015/16. за 

унапређење области настава и учење 

3. Расподела секција, допунске и  

додатне наставе 

4. Доношење и усвајање плана  

стручног усавршавања  

5. Усвајање листе уџбеника и литературе 

6.Усклађивање садржаја и времена реализације са 

другим предметима 

7. Самовредновање / анализа резултата и предлог 

мера за даље унапређење области 

 

1. Усвајање распореда израде писмених задатака 

2. Идентификовање ученика који имају тешкоће у 

учењу и  понашању 

3. Сарадња са Тимом за подршку процесу учења 

(запажања наставника о навикама у учењу, потребама 

ученика у овом домену, како их оспособити да 

овладају механизмима успешног  учења)  

4. Дефинисање облика педагошко- 

инструктивног рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

 

 

 

 

 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа, педагог 

 

 

 

 

 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа, педагог 

 

 

                                                 
3Сви планови стручних већа укључују и акционе планове за унапређење области настава и 

учење. Ови планови су саставни део орјантационог плана рада већа у току школске године и налазе 

се у свескама већа. 
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5.Како препознати даровитог ученика /представљање 

чек листе за идентификовање даровитих ученика 

6. припрема и реализација Дана школе 

 

Новембар 1. Aнализа успеха и дисциплине на крају првог 

класификационог периода, мере за побољшање 

успеха и дисциплине 

2. Aнализа посећености допунске, додатне наставе и 

секција 

3. Извештај о посети часовима, мере за унапређење 

наставе 

4. Огледни/угледни часови планирани РП – 

план/теме, носиоци/динамика 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

 

Децембар 1. Информисање ученика о  такмичењима 

2. Листа тема за матурске испите / израда, усвајање, 

иистицање листе тема на огласне табле 

3. Анализа реализације АП за унапређење области 

настава и учење и по потреби израда плана 

реализације нереализованих активности 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

 

 

Јануар 1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 

2. Прослава школске славе 

3. Анализа остварености плана рада стручног већа 

4. Стручно усавршавање, остварени облици, анализа 

5. Реализација огледних/угледних часова планираних 

РП 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

 

 

 

Фебруар 1.Израда тестова за школска такмичења 

2. Припреме за такмичења и реализовање такмичења  

3. Педагошко-инструктивни рад, анализа и мере за 

побољшање 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

 

Март 1. Окружна такмичења 

3. Анализа остварених облика хоризонталног 

стручног усавршавања /огледни часови 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 
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Април/Мај 1. Анализа успеха на крају трећег класификационог 

периода са предлогом мера за побољшање  

2. Анализа успешности допунске и додатне наставе 

3. Анализа реализације и успешности наставе (за 

ученике завршних разреда) 

4. Разредни испити (за завршне разреде);договори, 

припреме, реализација 

5. Инклузивно образовање – добра пракса, искуства, 

потешкоће 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

 

 

 

Јун/Јул 1. Активности везане за припрему и реализацију 

одбране матурских и завршних радова, разредних  

испита 

2. Анализа остварености плана и програма 

3. Анализа стручног усавршавања чланова већа 

4. Вредновање рада чланова  стручних већа 

5. Анализа успеха и реализације завршних испита 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

 

 

Август 1. Коначна подела предмета  

2. Анализа успеха, дисциплине и предузетих мера за 

њихово  унапређивање 

3. Израда извештаја о раду већа 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2015/2016. 

 

Време 

реализације 

Планиране активности Начин 

реализације 

 Носиоци/начини 

реализације 

Септембар 

 

 

 

 

1. Конситуисање стручног већа  

2. Расподела секција, допунске и додатне наставе 

3. Доношење и усвајање плана стручног усавршавања  

4. Усвајање листе уџбеника и литературе 

5.Усклађивање садржаја и времена реализације са 

другим предметима 

 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

 

 

 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа, педагог 
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Октобар 

 

 

 

1. Усвајање распореда израде писмених задатака 

2. Усвајање плана рада са ученицима који полажу 

разредни испит 

3. Идентификовање ученика који имају тешкоће у 

учењу и  понашању 

4. Сарадња са Тимом за подршку процесу учења 

(запажања наставника о навикама у учењу, потребама 

ученика у овом домену, како их оспособити да 

овладају механизмима успешног  учења)  

5. Дефинисање облика педагошко-инструктивног 

рада 

6.Како препознати даровитог ученика /представљање 

чек листе за идентификовање даровитих ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа, педагог 

 

 

 

Новембар 1. Aнализа успеха и дисциплине на крају првог 

класификационог периода, мере за побољшање 

успеха и дисциплине 

2. Aнализа посећености допунске, додатне наставе и 

секција 

3. Извештај о посети часовима, мере за унапређење 

наставе 

4. Огледни/угледни часови планирани РП – 

план/теме, носиоци/динамика 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

 

Децембар 1. Информисање ученика о  такмичењима 

2. Листа тема за нматурске испите / израда, усвајање, 

иистицање листе тема на огласне табле 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

Јануар 1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 

2. Прослава школске славе 

3. Анализа остварености плана рада стручног већа 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 
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4. Стручно усавршавање, остварени облици, анализа 

5. Реализација огледних/угледних часова планираних 

РП 

 

 

Фебруар 1.Израда тестова за школска такмичења 

2. Припреме за такмичења и реализовање такмичења  

3. Педагошко-инструктивни рад, анализа и мере за 

побољшање 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

 

Март 1. Окружна такмичења 

2. Анализа остварених облика хоризонталног 

стручног усавршавања /огледни часови 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

Април/Мај 1. Анализа успеха на крају трећег класификационог 

периода са предлогом мера за побољшање  

2. Анализа успешности допунске и додатне наставе 

3. Анализа реализације и успешности наставе (за 

ученике завршних разреда) 

4. Разредни испити (за завршне разреде); договори, 

припреме, реализација 

5. Инклузивно образовање – добра пракса, искуства, 

потешкоће 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови  

стручног већа 

 

 

 

Јун/Јул 1. Активности везане за припрему и реализацију 

одбране матурских и завршних радова, разредних  

испита 

2. Анализа остварености плана и програма 

3. Анализа стручног усавршавања чланова већа 

4. Вредновање рада чланова  стручних већа 

5. Анализа успеха и реализације завршних испита 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

 

 

Август 1. Коначна подела предмета  

2. Анализа успеха, дисциплине и предузетих мера за 

њихово  унапређивање 

3. Израда извештаја о раду већа 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 
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ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ И 

ИНФОРМАТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 

Време 

реализације 

Планиране активности Начин 

реализације 

 

Носиоци/начини 

реализације 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

1. Конситуисање стручног већа и доношење 

плана рада већа 

2. Расподела секција, допунске и додатне 

наставе 

3. Доношење и усвајање плана стручног 

усавршавања  

4. Усвајање листе уџбеника и литературе 

5.Усклађивање садржаја и времена 

реализације са другим предметима 

 

 

1. Усвајање распореда израде писмених 

задатака 

2. Усвајање плана рада са ученицима који 

полажу разредни испит 

3. Идентификовање ученика који имају 

тешкоће у учењу и  понашању 

4. Сарадња са Тимом за подршку процесу 

учења (запажања наставника о навикама у 

учењу, потребама ученика у овом домену, 

како их оспособити да овладају 

механизмима успешног  учења)  

5. Дефинисање облика педагошко-

инструктивног рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа, 

педагог 
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6.Како препознати даровитог ученика 

/представљање чек листе за идентификовање 

даровитих ученика 

 

Новембар 1. Aнализа успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода, мере за 

побољшање успеха и дисциплине 

2. Aнализа посећености допунске, додатне 

наставе и секција 

3. Извештај о посети часовима, мере за 

унапређење наставе 

4. Огледни/угледни часови планирани РП – 

план/теме, носиоци/динамика 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

Децембар 1. Информисање ученика о  

такмичењима/организационе припреме 

2. Листа тема за матурске испите / израда, 

усвајање, истицање листе тема на огласне 

табле 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Јануар 1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог полугодишта 

2. Прослава школске славе 

3. Анализа остварености плана рада 

стручног већа 

4. Стручно усавршавање, остварени облици, 

анализа 

5. Реализација огледних/угледних часова 

планираних РП 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

 

Фебруар 1.Израда тестова за школска такмичења 

2. Припреме за такмичења и реализовање 

такмичења  

3. Педагошко-инструктивни рад,  

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 
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анализа и мере за побољшање 

Март 1. Окружна такмичења 

2. Анализа остварених облика 

хоризонталног стручног усавршавања 

/огледни часови 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Април/Мај 1. Анализа успеха на крају 

трећегкласификационог периода са 

предлогом мера за побољшање  

2. Анализа успешности допунске и додатне 

наставе 

3. Анализа реализације и успешности 

наставе (за ученике завршних разреда) 

4. Разредни испити (за завршне разреде) 

договори, припреме, реализација 

5. Инклузивно образовање – добра пракса, 

искуства, потешкоће 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

 

Јун/Јул 1. Активности везане за припрему и 

реализацију одбране матурских и завршних 

радова, разредних  испита 

2. Анализа остварености плана и програма 

3. Анализа стручног усавршавања чланова 

већа 

4. Вредновање рада чланова  стручних већа 

5. Анализа успеха и реализације завршних 

испита 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

Август 1. Коначна подела предмета  

2. Анализа успеха, дисциплине и предузетих 

мера за њихово  унапређивање 

3. Израда извештаја о раду већа 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ ЗА ШКОЛСКУ 

2015/2016. 

 

Време 

реализације 

Планиране активности Начин 

реализације 

 

Носиоци/начини 

реализације 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

1. Конситуисање стручног већа и доношење 

плана рада већа 

2. Расподела секција, допунске и  

додатне наставе 

3. Доношење и усвајање плана стручног 

усавршавања  

4. Усвајање листе уџбеника и литературе 

5.Усклађивање садржаја и времена 

реализације са другим предметима 

 

 

1. Усвајање распореда израде писмених 

задатака 

2. Усвајање плана рада са ученицима који 

полажу разредни испит 

3. Идентификовање ученика који имају 

тешкоће у учењу и  понашању 

4. Сарадња са Тимом за подршку процесу 

учења (запажања наставника о навикама у 

учењу,  

потребама ученика у овом домену, како их 

оспособити да овладају механизмима 

успешног  учења)  

5. Дефинисање облика педагошко-

инструктивног рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа, 

педагог 
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6.Како препознати даровитог ученика 

/представљање чек листе за идентификовање 

даровитих ученика 

 

Новембар 1. Aнализа успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода, мере за 

побољшање успеха и дисциплине 

2. Aнализа посећености допунске, додатне 

наставе и секција 

3. Извештај о посети часовима, мере за 

унапређење наставе 

4. Огледни/угледни часови планирани РП – 

план/теме, носиоци/динамика 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

Децембар 1. Информисање ученика о  такмичењима 

2. Листа тема за нматурске испите / израда, 

усвајање, иистицање листе тема на огласне 

табле 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Јануар 1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог полугодишта 

2. Прослава школске славе 

3. Анализа остварености плана рада 

стручног већа 

4. Стручно усавршавање, остварени облици, 

анализа 

5. Реализација огледних/угледних часова 

планираних РП 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

 

Фебруар 1.Израда тестова за школска такмичења 

2. Припреме за такмичења и реализовање 

такмичења  

3. Педагошко-инструктивни рад, анализа и 

мере за побољшање 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 
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Март 1. Окружна такмичења 

2. Анализа остварених облика 

хоризонталног стручног усавршавања 

/огледни часови 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Април/Мај 1. Анализа успеха на крају трећег 

класификационог периода са предлогом 

мера за побољшање  

2. Анализа успешности допунске и додатне 

наставе 

3. Анализа реализације и успешности 

наставе (за ученике завршних разреда) 

4. Разредни испити (за завршне разреде) 

договори, припреме, реализација 

5. Инклузивно образовање – добра пракса, 

искуства, потешкоће 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

 

Јун/Јул 1. Активности везане за припрему и 

реализацију одбране матурских и завршних 

радова, разредних  испита 

2. Анализа остварености плана и програма 

3. Анализа стручног усавршавања чланова 

већа 

4. Вредновање рада чланова  стручних већа 

5. Анализа успеха и реализације завршних 

испита 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

Август 1. Коначна подела предмета  

2. Анализа успеха, дисциплине и предузетих 

мера за њихово  унапређивање 

3. Израда извештаја о раду већа 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2015/2016. 

 

Време 

реализације 

Планиране активности Начин 

реализације 

 

Носиоци/начини 

реализације 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

1. Конситуисање стручног већа и доношење 

плана рада већа 

2. Расподела секција, допунске и додатне 

наставе 

3. Доношење и усвајање плана стручног 

усавршавања  

4. Усвајање листе уџбеника и литературе 

5.Усклађивање садржаја и времена 

реализације са другим предметима 

 

 

1. Усвајање распореда израде писмених 

задатака 

2. Усвајање плана рада са ученицима који 

полажу разредни испит 

3. Идентификовање ученика који имају 

тешкоће у учењу и  понашању 

4. Сарадња са Тимом за подршку процесу 

учења (запажања наставника о навикама у 

учењу, потребама ученика у овом домену, 

како их оспособити да овладају 

механизмима успешног  учења)  

5. Дефинисање облика педагошко-

инструктивног рада 

 

 

 

 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

 

 

 

 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа, 

педагог 
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6.Како препознати даровитог ученика 

/представљање чек листе за идентификовање 

даровитих ученика 

 

Новембар 1. Aнализа успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода, мере за 

побољшање успеха и дисциплине 

2. Aнализа посећености допунске, додатне 

наставе и секција 

3. Извештај о посети часовима, мере за 

унапређење наставе 

4. Огледни/угледни часови планирани РП – 

план/теме, носиоци/динамика 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

Децембар 1. Информисање ученика о  такмичењима 

2. Листа тема за матурске испите / израда, 

усвајање, иистицање листе тема на огласне 

табле 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Јануар 1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог полугодишта 

2. Прослава школске славе 

3. Анализа остварености плана рада 

стручног већа 

4. Стручно усавршавање, остварени облици, 

анализа 

5. Реализација огледних/угледних часова 

планираних РП 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

 

Фебруар 1.Израда тестова за школска такмичења 

2. Припреме за такмичења и реализовање 

такмичења  

3. Педагошко-инструктивни рад, анализа и 

мере за побољшање 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 
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Март 1. Окружна такмичења 

2. Анализа остварених облика 

хоризонталног стручног усавршавања 

/огледни часови 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Април/Мај 1. Анализа успеха на крају трећег 

класификационог периода са предлогом 

мера за побољшање  

2. Анализа успешности допунске и додатне 

наставе 

3. Анализа реализације и успешности 

наставе (за ученике завршних разреда) 

4. Разредни испити (за завршне разреде) 

договори, припреме, реализација 

5. Инклузивно образовање – добра пракса, 

искуства, потешкоће 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

 

Јун/Јул 1. Активности везане за припрему и 

реализацију одбране матурских и завршних 

радова, разредних  испита 

2. Анализа остварености плана и програма 

3. Анализа стручног усавршавања чланова 

већа 

4. Вредновање рада чланова  стручних већа 

5. Анализа успеха и реализације завршних 

испита 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

Август 1. Коначна подела предмета  

2. Анализа успеха, дисциплине и предузетих 

мера за њихово  унапређивање 

3. Израда извештаја о раду већа 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2015/2016. 

 

Време 

реализације 

Планиране активности Начин 

реализације 

 

Носиоци/начини 

реализације 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

1. Конситуисање стручног већа и доношење 

плана рада већа 

2. Расподела секција, допунске и додатне 

наставе 

3. Доношење и усвајање плана стручног 

усавршавања  

4. Усвајање листе уџбеника и литературе 

5.Усклађивање садржаја и времена 

реализације са другим предметима 

 

 

1. Усвајање распореда израде писмених 

задатака 

2. Усвајање плана рада са ученицима који 

полажу разредни испит 

3. Идентификовање ученика који имају 

тешкоће у учењу и  понашању 

4. Сарадња са Тимом за подршку процесу 

учења (запажања наставника о навикама у 

учењу, потребама ученика у овом домену, 

како их оспособити да овладају 

механизмима успешног  учења)  

5. Дефинисање облика педагошко-

инструктивног рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа, 

педагог 
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6.Како препознати даровитог ученика 

/представљање чек листе за идентификовање 

даровитих ученика 

 

Новембар 1. Aнализа успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода, мере за 

побољшање успеха и дисциплине 

2. Aнализа посећености допунске, додатне 

наставе и секција 

3. Извештај о посети часовима, мере за 

унапређење наставе 

4. Огледни/угледни часови планирани РП – 

план/теме, носиоци/динамика 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

Децембар 1. Информисање ученика о  такмичењима 

2. Листа тема за матурске испите / израда, 

усвајање, иистицање листе тема на огласне 

табле 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Јануар 1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог полугодишта 

2. Прослава школске славе 

3. Анализа остварености плана рада 

стручног већа 

4. Стручно усавршавање, остварени облици, 

анализа 

5. Реализација огледних/угледних часова 

планираних РП 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

 

Фебруар 1.Израда тестова за школска такмичења 

2. Припреме за такмичења и реализовање 

такмичења  

3. Педагошко-инструктивни рад, анализа и 

мере за побољшање 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 
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Март 1. Окружна такмичења 

2. Анализа остварених облика 

хоризонталног стручног усавршавања 

/огледни часови 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

Април/Мај 1. Анализа успеха на крају трећег 

класификационог периода са предлогом 

мера за побољшање  

2. Анализа успешности допунске и додатне 

наставе 

3. Анализа реализације и успешности 

наставе (за ученике завршних разреда) 

4. Разредни испити (за завршне разреде) 

договори, припреме, реализација 

5. Инклузивно образовање – добра пракса, 

искуства, потешкоће 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

 

Јун/Јул 1. Активности везане за припрему и 

реализацију одбране матурских и завршних 

радова, разредних  испита 

2. Анализа остварености плана и програма 

3. Анализа стручног усавршавања чланова 

већа 

4. Вредновање рада чланова  стручних већа 

5. Анализа успеха и реализације завршних 

испита 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

Август 1. Коначна подела предмета  

2. Анализа успеха, дисциплине и предузетих 

мера за њихово  унапређивање 

3. Израда извештаја о раду већа 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ ЗА ШКОЛСКУ 

2015/2016. 

Време 

реализације 

Планиране активности Начин 

реализације 

 

Носиоци/начини 

реализације 

Септембар/ 

Октобар 

1. Конситуисање стручног већа и доношење 

плана рада већа 

2. Организовање секција, допунске и 

додатне наставе 

3. Усвајање распореда израде писмених 

задатака 

4. Доношење и усвајање плана стручног 

усавршавања  

5. Усвајање плана рада са ученицима који 

полажу разредни испит 

6. Усвајање листе уџбеника и литературе 

7. Идентификовање ученика који имају 

тешкоће у учењу и  понашању 

8. Сарадња са Тимом за подршку процесу 

учења (запажања наставника о навикама у 

учењу, потребама ученика у овом домену, 

како их оспособити да овладају 

механизмима успешног  учења)  

9. Дефинисање облика педагошко-

инструктивног рада 

10. Усклађивање садржаја и времена 

реализације са другим предметима 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа, 

педагог 

 

 

 

Новембар 1. Aнализа успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода, мере за 

побољшање успеха и дисциплине 

2. Aнализа посећености допунске, додатне 

наставе и секција 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 
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3. Извештај о посети часовима, мере за 

унапређење наставе 

Децембар 1. Информисање ученика о  такмичењима 

2. Договор са ученицима у вези полагања 

матурских испита 

3. Сарадња са стручним тимом за 

инклузивно образовање –договори о 

потребама стручног већа за обукама и 

подршком 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

Јануар 1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог полугодишта 

2. Прослава школске славе 

3. Анализа остварености плана рада 

стручног већа 

4. Стручно усавршавање, остварени облици, 

анализа 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

 

Фебруар 1.Израда тестова за школска такмичења 

2. Припреме за такмичења и реализовање 

такмичења  

3. Педагошко-инструктивни рад, анализа и 

мере за побољшање 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

Март 1. Предаја предлога тема за матурски и 

завршни рад 

2. Окружна такмичења 

3. Анализа остварених облика 

хоризонталног стручног усавршавања 

/огледни часови 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

Април/Мај 1. Анализа успеха на крају трећег 

класификационог периода са предлогом 

мера за побољшање  

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 
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2. Анализа успешности допунске и додатне 

наставе 

3. Анализа реализације и успешности 

наставе (за ученике завршних разреда) 

4. Разредни испити (за завршне разреде) 

договори, припреме, реализација 

5. Инклузивно образовање – добра пракса, 

искуства, потешкоће 

 

 

 

Јун/Јул 1. Активности везане за припрему и 

реализацију одбране матурских и завршних 

радова, разредних  испита 

2. Анализа остварености плана и програма 

3. Анализа стручног усавршавања чланова 

већа 

4. Вредновање рада чланова  стручних већа 

5. Анализа успеха и реализације завршних 

испита 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

Август 1. Коначна подела предмета  

2. Анализа успеха, дисциплине и предузетих 

мера за њихово  унапређивање 

3. Израда извештаја о раду већа 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТУРИСТИЧКУ ГРУПУ ПРЕДМЕТА 

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. 

Време 

реализације 

Планиране активности Начин 

реализације 

 

Носиоци/начини 

реализације 

Септембар/ 

Октобар 

1. Конситуисање стручног већа и доношење 

плана рада већа 

2. Организовање секција, допунске и 

додатне наставе 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 
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3. Усвајање распореда израде писмених 

задатака 

4. Доношење и усвајање плана стручног 

усавршавања  

5. Усвајање плана рада са ученицима који 

полажу разредни испит 

6. Усвајање листе уџбеника и литературе 

7. Идентификовање ученика који имају 

тешкоће у учењу и  понашању 

8. Сарадња са Тимом за подршку процесу 

учења (запажања наставника о навикама у 

учењу, потребама ученика у овом домену, 

како их оспособити да овладају 

механизмима успешног  учења)  

9. Дефинисање облика педагошко-

инструктивног рада 

10. Усклађивање садржаја и времена 

реализације са другим предметима 

стручног већа, 

педагог 

 

 

 

Новембар 1. Aнализа успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода, мере за 

побољшање успеха и дисциплине 

2. Aнализа посећености допунске, додатне 

наставе и секција 

3. Извештај о посети часовима, мере за 

унапређење наставе 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

Децембар 1. Информисање ученика о  такмичењима 

2. Договор са ученицима у вези полагања 

матурских испита 

3. Сарадња са стручним тимом за 

инклузивно образовање –договори о 

потребама стручног већа за обукама и 

подршком 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 
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Јануар 1. Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог полугодишта 

2. Прослава школске славе 

3. Анализа остварености плана рада 

стручног већа 

4. Стручно усавршавање, остварени облици, 

анализа 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

 

Фебруар 1.Израда тестова за школска такмичења 

2. Припреме за такмичења и реализовање 

такмичења  

3. Педагошко-инструктивни рад, анализа и 

мере за побољшање 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

Март 1. Предаја предлога тема за матурски и 

завршни рад 

2. Окружна такмичења 

3. Анализа остварених облика 

хоризонталног стручног усавршавања 

/огледни часови 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

Април/Мај 1. Анализа успеха на крају трећег 

класификационог периода са предлогом 

мера за побољшање  

2. Анализа успешности допунске и додатне 

наставе 

3. Анализа реализације и успешности 

наставе (за ученике завршних разреда) 

4. Разредни испити (за завршне разреде) 

договори, припреме, реализација 

5. Инклузивно образовање – добра пракса, 

искуства, потешкоће 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 
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Јун/Јул 1. Активности везане за припрему и 

реализацију одбране матурских и завршних 

радова, разредних  испита 

2. Анализа остварености плана и програма 

3. Анализа стручног усавршавања чланова 

већа 

4. Вредновање рада чланова  стручних већа 

5. Анализа успеха и реализације завршних 

испита 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

 

Август 1. Коначна подела предмета  

2. Анализа успеха, дисциплине и предузетих 

мера за њихово  унапређивање 

3. Израда извештаја о раду већа 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЗА 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ЛИКОВНУ КУЛТУРУ И МУЗИЧКУ УМЕТНОСТ 
Време 

реализације 

Планиране активности Начин 

реализације 

 Носиоци/начини 

реализације 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

1. Конситуисање стручног већа и доношење плана 

рада већа 

2. Расподела секција, допунске и додатне наставе 

3. Доношење и усвајање плана стручног усавршавања  

4.Усклађивање садржаја и времена реализације са 

другим предметима 

 

1.Учешће у обележавању Дана школе/хор 

2. Учешће у јесењем кросу и учешће на окружном 

такмичењу у стоном тенису 

3. Идентификовање ученика који имају тешкоће у 

учењу и  понашању 

4. Сарадња са Тимом за подршку процесу учења 

(запажања наставника о навикама у учењу, потребама 
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ученика у овом домену, како их оспособити да 

овладају механизмима успешног  учења)  

5. Дефинисање облика педагошко-инструктивног 

рада 

6.Како препознати даровитог ученика /представљање 

чек листе за идентификовање даровитих ученика 

Дискусија,     

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа, педагог 

 

 

Новембар 1. Aнализа успеха и дисциплине на крају првог 

класификационог периода, мере за побољшање 

успеха и дисциплине 

2. Aнализа посећености допунске, додатне наставе и 

секција 

3. Извештај о посети часовима, мере за унапређење 

наставе 

4. Огледни/угледни часови планирани РП – 

план/теме, носиоци/динамика 

5. одбојка/првенство школе 

6. недеља школског спорта / Дан за фер плеј и 

едукативне активности  

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

 

Децембар 1. Информисање ученика о  такмичењима 

2. Листа тема за матурске испите / израда, усвајање, 

иистицање листе тема на огласне табле 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

Јануар 1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 

2. Прослава школске славе 

3. Анализа остварености плана рада стручног већа 

4. Стручно усавршавање, остварени облици, анализа 

5. Реализација огледних/угледних часова планираних 

РП 

6. Турнир у стоном тенису 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

 

 

 

Фебруар 1. Шаховска олимпијада 

2. Припреме за такмичења и реализовање такмичења  

3. Педагошко-инструктивни рад, анализа и мере за 

побољшање 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 
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Март 1. Окружна такмичења 

3. Анализа остварених облика хоризонталног 

стручног усавршавања /огледни часови 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

   Април/Мај 1. Анализа успеха на крају трећег класификационог 

периода са предлогом мера за побољшање  

2. Анализа успешности допунске и додатне наставе 

3. Анализа реализације и успешности наставе (за 

ученике завршних разреда) 

4. Разредни испити (за завршне разреде) договори, 

припреме, реализација 

5. Инклузивно образовање – добра пракса, искуства, 

потешкоће 

6. Турнир у баскету 

7. Недеља школског спорта 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

 

 

 

Јун/Јул 1. Активности везане за припрему и реализацију 

одбране матурских и завршних радова, разредних  

испита 

2. Анализа остварености плана и програма 

3. Анализа стручног усавршавања чланова већа 

4. Вредновање рада чланова  стручних већа 

5. Анализа успеха и реализације завршних испита 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

 

 

Август 1. Коначна подела предмета  

2. Анализа успеха, дисциплине и предузетих мера за 

њихово  унапређивање 

3. Израда извештаја о раду већа 

Дискусија, 

договор, 

анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

НАПОМЕНА Стручно веће и чланови већа учествују у 

активностима предвиђеним школским програмом и 

плановима рада тимова које нису побројане овде већ 

се налазе у њиховим плановима рада 

У 

КОНТИНУИТЕ

ТУ 

У 

КОНТИНУИТЕТ

У 
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Поред Стручних већа у школи рад обављају и следећи активи и стручни тимови: 

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно васпитним установима, Актив за  развојно планирање, Тим за 

самовредновање, Актив за развој школског програма, Стручни тим за инклузивно 

образовање, као и тимови формирани у складу са потребама реализације школског 

програм 

ПЛАН  РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. 

 Активност Време реализације Носиоци активности 

1. Формирање 

клуба родитеља  

за унапређење 

безбедности 

ученика  

2. недеља септембра Руководилац тима 

Школски педагог 

2. Истраживање: 

насиље и 

облици насиља 

Септембар/октобар Школски педагог и 

одељењске старешине 

3. Формирање 

вршњачке 

групе 

Септембар  Школски педагог- 

координатор вршњачке 

групе , руководилац 

тима и сви чланови 

4. Едукација 

вршњачке 

групе 

Октобар/новембар Школски педагог  

Руководилац тима 

5. Одређивање 

слободних 

термина у 

фискултурној 

сали са ученике 

школе 

септембар Тим, ученички 

парламент, директор 

6. Недеља 

школског 

спорта 

Децембар/април Тим за шклски спорт 

Тим за заштиту ученика 

,                 школски 

педагог 

7.  Анализа 

безбедности 

ученика 

 

Сарадња са 

Саветом 

родитеља  

 

Сарадња са 

клубом 

Квартално/по потреби 

 

 

 

Септембар 

Јануар-март 

Јуни 

 

 

У континуитету 

 

Руководилац тима, 

школски педагог 

НАПОМЕНА: ТИМ И 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

УЧЕСТВУЈУ И У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИЂЕНИХ 

ПЛАНОВИМА 

ДРУГИХ ТИМОВА И 

ШКОЛСКИМ 
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родитеља за 

безбедност 

 

 

 

 

 ПРОГРАМОМ КОЈЕ 

НИСУ НАВЕДЕНЕ У 

ОВОМ ДОКУМЕНТУ 

ВЕЋ СЕ НАЛАЗЕ У 

ПЛАНОВИМА 

ДРУГИХ ТИМОВА 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: 

 

Циљ  

 

Планирана  

активност 
Начин реализације 

Носиоцо  

активности 
Време  

К
о
н

ст
и

т
уи

са
њ

е 
С

т
р
уч

н
о
г 

т
и

м
а
 з

а
 и

н
к

л
уз

и
вн

о
 о

б
р
а
зо

в
а
њ

а
 

Конституисање 

Стручног тима за 

инклузивно 

образовање за текућу 

школску годину/ 

анализа рада СТзИО 

Договор, дискусија, 

анализа 

Координатор 

СТзИО 

Септембар  

Доношење плана 

рада стручног тима 

(припајање 

активности тима за 

подршку ученицима 

из осетљивих група 

СТзИО); 

-Помоћ ученицима у 

обезбеђивању књига 

- Помоћ у 

обезбеђивању 

превоза 

- Саветодавни и 

едукативни рад у 

сарадњи са школским 

педагогом 

- Сазивање групе за 

добробит детета по 

потреби у сарадњи са 

школским педагогом  

 

Договор Чланови тима 

И
н

ф
о
р

м
и

са
њ

е 

св
и

х
 

а
к

т
ер

а
 

ш
к

о
л

е 

о
а
к

т
и

в

н
о
ст

и
м

а
  

С
Т

зИ
О

 

 



 

80 

 

Информисање 

родитеља о 

активностима 

СТзИО и  ИО и 

начину 

спровођења у 

пракси 

Кроз састанке Савета 

родитеља/ 

Кроз континуирану сарадњу са 

Клубом родиеља за општа 

шитања од значаја за наставу 

 

Делегирани 

члан Тима 

У континуи-тету 

у току школске 

године 2015/16.г 

На родитељским састанцима 

појединачних одељења  

 

Разредне 

старешине/ 

Представни

ци 

родитеља у 

савету 

родитеља 

1. полугодиште 

школске 

2015/16.г 

Информисање 

Школског одбора 

На седници ШО изнети све 

потребне и важне податке 

везане за ИО 

 

Делегирани 

члан Тима 

У континуи-тету 

у току школске 

године 2015/16.г 

Информисање 

ученика  

На часовима одељенског 

старешине и  грађанског 

васпитања упознати све 

ученике за концептом 

инклузивног покрета (права и 

потребе особа са 

инвалидитетом) 

 

Разредне 

старешине, 

школски 

педагог 

,представн

ици 

Ученичког 

парламента 

1.полугодиште 

школске 

2015/16.г 
Кроз састанке Ученичког 

парламента 

Информисати ученике о 

активностима и усклађивати 

са њима планове и доносити 

потребне корекције 

Маја 

Радуновић 

У
н

а
п

р
еђ

и
в
а
њ

е 
и

н
к

л
уз

и
в
н

о
г 

о
б
р
а
зо

в
а
њ

а
 

–
 о

б
ук

а
  

Обука наставног 

особља 

 

Анализа досадашњих 

искустава у 

индивидуализацији наставе  

СТзИО у 

сарадњи са 

члановима  

стручних 

већа 

2. полугодиште 

школске 15/16.г 

 

Преношење искустава са 

посете модел школи на нивоу 

стручних већа 

 

Представни

ци већа, 

школски 

педагог 

Септембар/октоб

ар 2015.г 
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Обука  ученика 
Методе и технике успешног 

учења 

Весна 

Вићентијевић 

У току 

школске 

2015/16.г  

 

Циљ 

 

Планирана 

активност 
Начин реализације 

Носиоцо 

активности 
Време 

 

И
м

п
л

ем
ен

т
а
ц

и
ја

 и
н

к
л

уз
и

в
н

о
г 

о
б
р
а
зо

в
а
њ

а
 

  

 

 

 

Идентификација 

ученика 

 

 

 

 

Опис ученика  и процена 

његових постигнућа 

Разредне 

старешине и 

предметни 

наставници 

У току 

школске 

године 

Идентификација ученика првог 

разреда 

Разредне 

старешине и 

предметни 

наставници 

У току 

школске 

године 

Разматрање и процена 

Стручног тима који ће ученици 

бити укључени у ИО 

 

Стручни тим 

У 

континуит

ету током 

шк.године 

Информисање родитеља и 

њихова сагласност 

Стручни тим 

Разредни 

старешина 

У 

континуит

ету током 

шк.године 

Израда ИОП-а 

Формирање тимова за израду  

ИОП-а 
Шк.педагог 

У 

континуит

ету 

Предлози  мера, метода, 

техника и облика рада за 

примену ИОП према 

педагошким профилима 

ученика од стране СТЗИО 

Чланови 

тимова На 3 

месеца 

Сарадња Стручног 

тима са  родитељима, 

Стручним већима, 

ЛЗ, ШО 

Радни састанци и подршка 

родитеља 

Родитељи, 

тимови 

УЧЕШЋ У РАДУ Клуба 

родитеља за општа питања од 

значаја за наству 

  

Успостављање сарадње са 

установама, удружењима и 

појединцима у циљу 

унапређивања 

инклузивног образовања 

Стручни тим 

Директор 

школе 

Током 

године по 

потреби 

П
р
а
ћ

ењ
е 

 

 

 

Реализација планираних 

активности у односу на 

планиране 

Чланови 

Стручног тима 

и подтимова 

На крају 

сваког 

класифик
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Примена 

индивидуалних 

образовних плаова 

 

 

Постигнућа ученика који раде 

по ИОП-у Чланови 

тимова 

ационог 

периода 

Писани извештај 

 

ОКВИРНИ ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Активност Носилац активности Време реализације 

Први састанак Актива и 

усвајање плана рада за 

школску 2015/2016.г 

Руководилац Актива Септембар 2015.г 

Израда акционог плана и 

представљање већима и 

тимовима, педагошком 

колегијуму.... 

Школски педагог 1.и 2. недеља  септембра 

Праћење реализације 

активности предвиђених 

РП 

Чланови актива у 

сарадњи са 

руководиоцима тимова, 

већа 

Квартално са истеком 

тромесечја 

 

АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Активност Носилац активности Време реализације 

Први састанак Актива и 

усвајање плана рада за 

школску 2015/2016.г 

Руководилац Актива Септембар 2015.г 

Именовање тимова према 

обавезним програмима у 

школском програму и 

израда планова рада 

тимова и других органа 

школе у складу са 

школским програмом 

Директор и школски 

педагог у сарадњи 

1.и 2. недеља  

септембра/у току 

школске године када 

треба 

Израда анекса и праћење 

реализације активности 

школског програма 

Чланови актива у 

сарадњи са 

руководиоцима тимова 

Квартално са истеком 

тромесечја 

Представљање тимова и 

планова рада тимова 

савету родитеља 

Руководилац Актива 

1. састанак - 

септембар и даље 

у континуитету 

Спровођење анкете за 

потребе школског 

програма 

-израда анкете/новембар 

-спровођење 

анкете/децембар 

Децембар/мај 

 

Чланови  актива у 

сарадњи са тимом за 

сарадњу са породицом и 

саветом родитеља 
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-сређивање 

резултата/јануар, фебруар 

- представљање резултата 

Савету родитеља 

- израда анкете/мај 

- спровођење анкете/јуни 

- сређивање резултата и 

активности у вези са 

резултатима (анекси, 

мере, унапређења) до 

краја свгуста 
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ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА  ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ 
 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар- 

октобар 

-Конституисање Саветародитеља у 

ново именованом саставу 

-Избор председника и заменика 

председника Саветародитеља 

- Разматрање и усвајање Плана рада 

Савета родитеља за школску 2015/16. 

Годину 

- Избор и предлог именовања нових 

чланова Школског одбора 

- Разматрање извештаја о успеху и 

дисциплини ученика позавршетку 

претходне школске године 

-Усвајање извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада за 2014/15.год, 

-Информисање о почетку рада школе, 

припремљеност за нову школску 

годину 

- анализа безбедности ученика 

- Информисање Савета родитеља о 

осигурању ученика и „родитељском 

динару „ 

Одређивање висине износа средстава  

за виши квалитет образовања тзв. 

„родитељскогдинара“ 

Избор осигуравајуће куће на основу 

приспелих понуда 

-Разматрање Годишњег плана рада з 

ашколску 2015/16. год. 

-Формирање у ново именованом 

саставу Клуба родитеља –Одбора за 

обезбеђивање безбедног окружења 

ученика и сарадњу са стручним тимом 

за заштиту однасиља, злостављања и 

занемаривања; 

-Формирање у ново именованом 

саставу Клуба родитеља-Одбора за 

питања од општег значаја за 

унапређивање наставе и васпитних 

функцијашколе 

-Упознавање са организацијом рада 

школе, Правилима понашања, кућним 

редом... 

-Анализа сарадње школе и родитеља и 

план активности на поспешивању 

сарадње и учешћу родитеља у  

образовно-васпитној делатности 

школе и пратећим активностима – 

представљање програма сарадње са 

Конституисање 

предлагање, 

гласање 

сагласност 

 

Информисање 

Избор 

Одређивање 

Предлагање,глас

ање, сагласност 

 

 

Излагање; 

Предлог,гласање

, сагласност; 

 

 

 

 

Информисање 

Избор 

Одређивање 

Предлагање,глас

ање, сагласност 

 

 

 

 

 

Излагање; 

Предлог,гласање

, сагласност; 

 

 

 

 

 

 

 

Информисање, 

разговор, 

дискусија, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор, 

секретар, 

педагог, 

одељењске 

старешине 

стручна већа, 

стучни актив за 

развојно 

планирање, 

школски тимови 
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породицом и плана рада Тима за 

сарадњу са породицом 

-Сагласностнаизборагенције и 

уговоренуценуекскурзије 

(студијскогпутовања) 

-Одлука о висини дневница професора 

за екскурзије (студијског путовања) 

ученика завршних и нижих разреда 

 

Новембар - 

децембар 

 

- Анализа успеха и дисциплине 

ученика на првом класификационом 

периоду и предлагање мера за 

побољшање успеха 

-Усвајање извештаја о реализацији 

екскурзије (студијског путовања) 

- Осврт на обележавање прославе 

Дана школе 31.октобра 

-Упознавање са програмом заштите 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

-Разматрање намене коришћења 

средстава од донација 

- Разматрање Акционог плана за 

унапређивање ГПР, школског 

програма 

-Разговор о актуелним темама 

- питања и одговори – родитељ и 

пренос те информације, питања и 

предлоге из својих одељња 

- припре анкета за родитеље у оквир 

ушколског прогрма 

-Информисање о битним 

активностима у школи 

-рад родитеља по клубовима 

 

Извештај, 

гласање, 

сагласност; 

Разговор, 

дискусија 

 

Информисање 

 

Предлагање, 

гласање, 

сагласност 

 

Разговор 

Информисање 

 

Упознавање 

Дискусија 

 

Информисање 

Председник 

СР, директор,  

секретар, педагог, 

одељењске 

старешине, 

стручнавећа и 

тимови, педагог, 

стручни вођапута, 

представници 

Ученичког 

парламента 

 

 

Јануар- 

март 

 

-Разматрање извештаја о успеху и 

дисциплини ученика на полугодишту 

и предлагање мера запобољшање 

успеха и дисциплине 

-анализа безбедности ученика 

-Давање сагласности на Програм и 

организовање екскурзија 

(студијскихпутовања) нижих разреда 

 

- Упознавање са радом тима за 

инклузивно образовање 

-Освртна обележавање прославе Дана 

Светог Саве 

- Информисање о битним 

активностима у школи 

Извештај, 

гласање, 

сагласност 

 

 

Предлагање, 

гласање, 

сагласност 

 

Презентација 

 

Информисање 

 

 

 

 

Председник 

СР, директор,  

секретар, 

одељењске 

старешине, 

стручна већа, 

стручни активи и 

тимови, педагог 
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- питања и одговори – родитељи 

преносе информације, питања и 

предлоге из својих одељња 

-Предлог Школском одбору намене 

коришћења средстава прикупљених од 

родитеља и  остварених 

радомученичке задруге 

- радродитеља по клубовима 

Анализа резултата добијених анкетом 

у склопу школског програма 

Предлагање, 

гласање, 

сагласност 

 

 

 

Извештај, 

гласање, 

сагласност 

 

 

 

 

 

 

 

Април- мај 

-Разматрање извештаја о успеху и 

дисциплини ученика на трећем 

класификационом периоду и 

предлагање мера за побољшање 

успеха и дисциплине 

-Сагласност на избор агенције и 

уговорену цену екскурзије (студијског 

путовања) 

-Одлука о висини дневница професора 

за екскурзију ученика нижих разреда 

-Разматрање намене коришћења 

средстава прикупљених од родитеља и  

остварених радом ученичке задруге 

-Представљање активности Ученичког 

парламента 

-Информисање о битним 

активностима у школи 

Радродитеља по клубовима; 

Питања и препоруке које имају 

родитељи као представници одељења 

- Разматрање школског програма 

- анкета о задовољству школским 

програмом/прдедлози, 

 

Предлагање, 

гласање 

Сагласност 

 

Извештај, 

гласање, 

сагласност 

 

Предлагање, 

гласање 

Сагласност 

 

 

 

Разговор 

Промоција 

Информисање 

 

Председник 

СР, директор, 

педагог, секретар, 

одељењске 

стрешине, 

стручнавећа, 

тимови, 

представници 

Ученичког 

парламента 

 

Јун -Усвајање извештаја о реализацији 

екскурзија  (студијских путовања)  

нижих разреда 

-Разматрање намене коришћења 

могућих средстава од донација 

-Информисање о битним 

активностима у школи 

-питања и предлози које родитељи као 

представници одељења преносе у име 

других родитеља 

-Анализа безбедности 

- Анализа рада Савета родитеља и 

предлагање активности за 

унапређивање рада у наредној 

школској години 

Извештај, 

гласање, 

сагласност 

 

Информисање 

Разговор, 

Дискусија, 

 

Предлагање, 

гласање, 

сагласност 

 

Информисање 

Разговор, 

дискусија 

Председник 

СР, директор, 

секретар, 

педагог, стручни 

вођапута, 

одељењске 

старешине 

Начин и праћења реализације плана рада савета родитеља и носиоца праћења: 

-Анализа остварености плана и програма Савета родитеља вршиће се у оквиру анализе 

реализације Годишњег плана рада школе, на полугодишту и на крају наставне године. 

Носиоци активности су секретар, педагог и директор школе. 
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-Анализа рада реализоваће се и кроз дискусију на самој седници Савета родитеља. 

Планирани број седница Савета родитеља: 4-8 
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ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА 

ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ 

 

Из реда родитеља ученика за чланство у Савету родитеља у школској 

2015/16.години, именовани су представници родитеља ученика одељења: 

1. Радомировић Виолета (представник родитеља ученика одељења I1), 

2. Павловић Наташа (представник родитеља ученика одељења I2),  

3. Пантовић Радмила ( представник родитеља ученика одељења I3) 

4. Радојевић Весна (представник родитеља ученика одељења II1),  

5. Вучетић Боривоје (представник родитеља ученика одељења II2),  

6. Радовић Милена (представник родитеља ученика одељења II3) 

7. Милановић Слађан (представник родитеља ученика одељења III1)  

8. Стевановић Дарко (представник родитеља ученика одељења III3) 

9. Стојановић Небојша (представник родитеља ученика одељења III4) 

10. Ђурић Милена (представник родитеља ученика одељења IV1) 

11. Аџић Златко  (представник родитеља ученика одељења IV2) 

12. Марковић Андреја (представник родитеља ученика одељења IV3) 

 

Председник Савета родитеља школске 2015/16. године – Вучетић Борислав 

Заменик председника Савета родитеља школске 2015/16. године - Радовић Милена 
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Активности Време 

Избор представника одељења 

(кандидатура, избори) 

до краја септембра 

Конституисање Ученичког 

парламента 

прва недеља октобра (Дечја недеља) 

Избор 

руководства Парламента 

1. седница 

Упознавање 

чланова Парламента са 

законским оквиром деловања 

парламента, са правима и 

дужностима чланова; 

упознавање са нормативним 

актима школе 

(Статут;Програм рада 

школе); Законом о основама 

система (део који се односи на 

ученике); Правилником о 

понашању 

ученика; Пословником о раду 

парламента и сл. 

септембар 

Испитивање потреба ученика 

одељења – предлога ученика 

важних за рад Парламента 

октобар 

Израда и усвајање Програма 

рада Ученичког парламента у 

овој школској години 

Припрема Дана школе 

октобар 

Класификациони период 

(представници Парламента 

присуствују седницама 

одељењских већа) 

Упознавање са Међународном 

школом мира 

новембар 

Рад са 

члановима Парламента о 

начинима доношења одлука, 

преузимању одговорности, 

тимском раду и планирању 

акција, подела на одборе, 

израда обележја (гостовања) 

Интервју са професором или 

директором школе 

октобар-децембар 

ПЛАН   РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
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Активности Време 

Класификациони период (представници Парламента 

присуствују седницама одељењских већа) 

март-април 

Светски дан здравља 

Спортске активности 

април 

Чување и заштита животне средине  

Професионална оријентација – трибина 

мај 

Класификациони период (представници Парламента 

присуствују седницама одељењских већа) 

мај-јун 

Промоција школе Мај-јун 

Чланови Парламента као вршњачки едукатори – 

преношење искустава у одељење; покретање акција на 

нивоу одељења 

током године 

Културно-забавни живот ученика – осмишљавање 

активности 

током године 

Сарадња са школском управом; понашање ученика; 

испуњавање обавеза ученика 

током године 

Предлози за осавремењивање наставе током године 

Кретање у школском простору 

Међународни дан толеранције 

Светски дан деце 

Дан Конвенције о правима 

детета 

новембар 

Дан борбе против сиде 

Болести зависности - трибина 

Новогодишња журка 

децембар 

Класификациони период 

(представници Парламента 

присуствују седницама 

одељењских већа) 

децембар 

Прослава Савиндана 

„Светосавска гозба” 

Изложба радова у Ђачком 

клубу 

Подршка вршњачком тиму за 

медијацију 

јануар 

Светски дан воде 

Опремање кабинета и ходника 

- реституција 

Фебруар-март 
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Анализа рада Ученичког парламента – екстерна и 

интерна евалуација 

јун 
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ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Активност Време реализације Носиoци 

активности 

„Тајм аут“ / пријем првака Септембар 2015.г Школски педагог 

Дан школе / Академија и изложба 31. октобар Тим за обележавање 

Дана школе  

Вече прозе и поезије 1. полугодиште Тим за културне 

активности 

Новогодишња приредба за децу 

радника школе 

Децембар 

2015.г 
Тим за културне 

активности 

Обележавање Св. Саве Јануар 

2016.г 
Тим за културне 

активности 

„То сам ја“/ таленти ученика 1. 

Године и 8. разреда 

 

Фебруар 2016.г Школски педагог у 

сарадњи са 

ученицима 1. године 

 

 

 

 Напомена: планом 

рад а тима су 

обухваћене и 

активности 

предвиђене и 

наведене у  плану 

рада Тима за излете и 

ексурзије  
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ПЛАН   ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 

Активност Време 

реализације 

Носиoциактивности 

Јесењи крос 

Стони тенис-школско такмичење  

Октобар  Дејан Милојевић, 

Снежана Мијаиловић  

Oдбојка /првенство школе 

Дан за ферплеј 

Новембар  Дејан Милојевић, 

Снежана Мијаиловић 

Турнир у стоном тенису Јануар  Дејан Милојевић 

Снежана Мијаиловић 

  Шах- школско такмичење 

 

Фебруар  Дејан Милојевић, 

Снежана Мијаиловић 

Кошарка-школско такмичење 

 

 

Март  Дејан Милојевић, 

Снежана Мијаиловић 

Мали фудбал-школско такмичење  

 

Април  

 
Дејан Милојевић, 

Снежана Мијаиловић 

Недеља школског спорта: 

- турнир у баскету 

- турнир у малом фудбалу 

Крос РТС-а 

Мај  

 

Дејан Милојевић, 

Снежана Мијаиловић 
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ПЛАН ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Активности Носилац активности Врем.артикулације 

Обука из прве помоћи Тим у сарадњи са 

Црвеним Крстом и 

ДОмом здравља 

 

У току школске године 

 

Анти-стрес дан / излет 

за професоре 

Тим у сараддњи са 

Тимом за излете и 

екскурзије 

1.и 2. полугодиште 

 

Здрав одмор 

У сарадњи са 

школским педагогом и 

вршњачком групом 

1.и 2. полугодиште 

 

 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

Усклађивање плана 

активности теренског 

истраживања у 

Општини Рача       

Контакт са локалном 

самоуправом, размена 

информација, 

обезбеђивање 

средстава 

  Припрема за рад на терену, 

одабир ученика за теренски 

рад, одбир терена  

Србислав Малдини 

географија 
Једном годишње 

Обавештава лок. самоуправу 

о активностима школе, 

срађује са референтима за 

туризам и животну средину 

Сања Радојевић биологија  
Сваке године по 

потреби 

Организовање 

теренског 

истраживања тока 

реке Раче у неколико 

месних заједница на 

територији општине 

Рача. Утврђивање 

дивљих депонија на 

обали, чепова чврстог 

отпада, раста 

вегетације у поплавној 

зони, квалитета воде, 

присуства биљних и 

животињских врста 

План кретања, организација, 

одабир ученика 
 Србислав Малдини  

 Квалитет воде и индикатори 

загађења 

 Ивана Стаменковић 

екологија 
 

Истраживање биљних и 

животињских врста – 

индикатори промена 

Сања Радојевић 

Двогодишња 

истраживања. 

Период 2014- 2016 

Период 2016- 2018 

Анализа теренског 

истраживања и 

предлог мера за 

унапређење животне 

средине у Поштини 

Рача 

Израдити план мера, и 

презеновати акцију ђачком 

парламенту и наставничком 

већу и Локалној самоуправи 

Сви чланови тима и 

одабрани ученици 

За период до 2016                              

За период до 2018 
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Извођење јавних 

Часова с темама: 

загађење ваздуха, 

вода, земљишта- 

последице и заштита, 

превенција у локалној 

средини 

Припема, извођење, одабир 

посетилаца предавања 

Ивана Стаменковић 

екологија и други чланови 

тима, референт за живону 

средину Општине Рача 

Једном годишње 

Израда пројекта за 

набавку средстава за 

праћење стања 

ваздуха и вода, 

електронска 

метеостаница и 

минилабораторије за 

воду.  

Израда пројекта и 

реализација   
Србислав Малдини  

Израда пројекта и 

реализација 
Ивана Стаменковић 2014 - 2016 

Акције, очистимо 

школу, очистимо 

локалну средину. 

Упознајмо 

становништво са 

значајем очувања 

животне средине 

Припрема и извођење Ивана стаменковић  . 

   

Координација са локалном 

самоуправом  
Сања Радојевић   

Лоцирање, картирање и рад 

на терену 

Ивана стаменковић  

Србислав Малдини 

По једна акција у 

двогодишњем 

периоду  

Акција очистимо снег 

очистимо школу  

Организација и одабир 

ученика 
Сви чланови тима 

Јануар – фебруар 

сваке године 

   

Снимање филмова са 

еколошком тематиком  

Организација са секцијом: 

Географија и мултимедија  
Србислав Малдини  

Сваке године по 

могућности  

Презентовање 

ученичком 

парламенту предлог 

заједничкух 

активности, акција и 

излета за пролеће 

План излета Србислав Малдини 
Сваке године у 

априлу - мају 

План акција у школи и око 

школе 
Сања Радојевић 

Сваке године 

септембар - октобар 

План сараднње са локалном 

амоуправом 

Сви чланови тима, 

координатор Сања 

Радојевић 

Сваке две године 

септембар - октобар 

Извођење излета са 

темом – Животна 

средина и туризам: 

Добар пример развоја 

туризма чисте 

животне средине             

Организација  Ивана Стаменковић 
Сваке године  април 

- мај 

Одабир ученика и извођење Сви чланови тима 
Сваке године април - 

мај 

 

 

  



 

96 

 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 

 

Активности Носилац активности Врем.артикулације 

Новоформирани тим на 

првом састанку израђује  

програм рада тима 

Чланови тима 

 
септембар 

Разматрање могућих 

дестинација за 

одржавање матурантске 

екскурзије и расписивање 

тендера и разматрање 

безбедности ученика на 

екскурзији 

 

Чланови тима 

Секретар школе 

 

септембар 

 

Анти стрес викенд/излет 

са наставнике и чланове 

њихових породица 

Тим за излете и 

ексурзије у сарадњи са 

тимом за безбедност и 

здравље на раду 

 

у првом и другом полугодишту 

Планирање обиласка 

сајма књига у Београду 

 

Чланови тима 

 
октобар 

Планирање обиласка 

Сајма технике у Београду 

 

Чланови тима 

 

 

 

новембар 

 

Разматрање могућих 

дестинација за 

одржавање екскурзије 

нижих разреда 

 

Чланови тима 

 

 

децембар 

 

 

 

Планирање обиласка 

сајма аутомобила 

 

Чланови тима 

 

 

фебруар 

 

 

 

Расписивање тендера за 

екскурзије нижих разреда 

 

Чланови тима 

 

 

април 

 

Разматрање безбедносних 

мера за екскурзију нижих 

разреда 

 

Чланови тима мај 

 

 

Сарадња са тимом за 

културна дешавања и 

усклађивање активности 

Чланови тима током године 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ДОПУНСКУ И ДОДАТНУ НАСТАВУ 

 

Р.Бр 

 

Активност Носилац Време  

реализације 

1 Израда расподеле додатне и 

допунске наставе / секција 

Председници 

стручних актива 

Александар 

Срећковић 

Марко 

Милошевић 

Весна 

Вићентијевић 

до 15 септембра 

2015. 

2 Праћење ефеката допунске, 

додатне наставе и анализе  

Александар 

Срећковић 

Марко 

Милошевић 

у  континуитету 

током школске 

године 

3. Праћење реализације допунске и 

додатне наставе / секција  увидом у 

дневник евиденције других облика 

образовно васпитног рада 

Весна 

Вићентијевић 

По истеку 

класификационих 

периода 

4 Посета часовима допунске и 

додатне наставе / секција 

Весна 

Вићентијевић 

У континуитету 

током школске 

године 

 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
ПЛАН ТИМА ЗА 

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

 

АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 

ОСТВАРЕНОСТИ 

Септембар -Израда плана  

рада тима за 

ваннаставне 

активности. 

 

-Извршити 

анкетирањео 

интересовању 

ученика за 

ваннаставне 

активности 

 

- Презентовање 

резултата анкете 

стручним 

већима, 

Тим за 

ваннаставне 

активности 

 

До 15 

септембра 
-План рада 

тима је ушао у 

годишњи план 

рада 

Тим је 

реализовао 

80% 

предвиђених 

активности 

 

-Тим је 

презентовао 

наставничком 

већу своје 

анализе о 

интересовању 
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Педагошком 

колегијуму  
ученика за 

ваннаставне 

активности. 

Новембар -Учествовање у 

анализи рада 

секција 

 

-Тромесечна 

презентација на 

наставничком 

већу . 

 

 

 

Тим за 

ваннаставне 

активности 

До30. 

новембра 
-Прикупили 

80% извештаја 

о анализи рада 

секција 

-Број ученика 

који похађа 

опада до 5% од 

оних који су 

започели 

похађање. 

Јануар/феб

руар 

-Полугодишња 

анализа и 

представља 

резултата анкете  

Тим за 

ваннаставне 

активности 

До 15. 

фебруара 
-Направљен 

извештај о 

степену 

информисаност

и ученика о 

ваннаставним 

активностима. 

Март/април -Посета 

секцијама у 

сарадњи са 

школским 

педагогом. 

Тим за 

ваннаставне 

активности 

До 30. априла - Направљен 

извештај о 

посети неком 

часу секције. 

Мај/јун -Урадити 

завршну 

евалуацију групе 

наставника и 

групе ученика 

 

-Представљање 

резултата 

наставничком 

већу 

Тим за 

ваннаставне 

активности 

 

До 10. јуна 

 

 

 

 

У јулу 

- Направљен 

извештај о 

посети неком 

часу секције. 

Децембар/м

арт 

Школски 

програм / 

потребе за 

анексима  

Чланови 

тима 

У 

континуитету 

током овог 

периода 

- Израђен 

програм 

ваннаставних 

активности 

који је 

саставни део 

школског 

програма 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ 

Активност  Носилац 

активности 

Време реализације 

Формирање тима 

 

Доношење плана рада тима 

Чланови тима Септембар 

Именовање руководиоца тима 

 

Чланови тима Септембар 

Анкета професионалних интересовања Школски педагог Од октобра/током школске 

године 

Индивидуални саветодавни рад Школски педагог Од новембра/ током 

школске године 

Представљање универзитетских 

центара од стране бивших ученика 

Ученици/студенти 

који су завршили 

средњу школу 

“Ђура Јакшић“ 

Од фебруара у 

континуитету до краја 

школске године 

Посета сајму образовања у Београду са 

посетом факултетима 

Руководилац тима 

Школски педагог 

Март 

Посета сајму образовања у Крагујевцу Руководилац тима 

Школски педагог 

Април 

Организовање и реализовање 

припремне наставе за пријемне испите 

Школски педагог 

Предметни 

наставници 

Од децембра/током 

школске године 

Сарадња са факултетима из окружења- 

путем презентација и информисања о 

Дану отворених врата 

Школски педагог, 

Чланови тима 

У континуитету, према 

динамици рада факултета 

Посета факултетима из окружења Школски педагог, 

Чланови тима 

Током другог полугодишта 

Сарадња са НСЗ Школски педагог Мај 

Развој професионалних интересовања 

кроз рад предметних наставника  

Предметни 

наставници и 

школски педагог 

У континуитету током 

школске године у складу 

са плановима наставника 

Обука ученика у писању матурских 

радова  

 

Катарина 

Голубовић у 

сарадњи са 

шк.педагогом 

Март 2016.г 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПОДРШКУ ПРОЦЕСУ УЧЕЊУ 
Активност Носилац активности Временска 

артикулација 

напомена 

Истраживање 

навика у учења 

Разговори са наставницима 

кроз одељењска/стручна  већа 
о процесу учења/школски 

педагог и руководилац тима 

Током школске 

године у 
континуитету 

прикупљати 

информацији 

Овом активношћу снима се и знање 

наставника о учењу, њихово виђење улоге 
наставника у процесу учења 

Прикупљају подаци о навикама ученика 

Фокус групе ученика са свих 
образовних профила / 

методологија коришћена за 

потребе организовања 
округлог стола 

Јануар/фебруар 
2015/16. Године 

Овом активношћу снимају се очекивања и 
потребе ученика, њихово виђење улоге 

наставника у процесу учења 

Прикупљају подаци о навикама ученика 

Мини семинар – 

психолошки 

принципи учења 

Школски педагог/чланови 

тима 

Друго 

полугодиште 

школске 2015/16.г 

 

Мини семинар - 

Брзо читање и 

успешно учење 

Катарина Голубовић  1. полугодиште    

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ 
Р.Бр 

 

Активност Носилац Време  реализације 

1 Обезбедити простор за пријем родитеља Руководилац тима и 
шк.педагог 

До новембра 2015.г 

2 Уредити огласну таблу за родитеље Школски педагог и 

школски библиотекар 

  До краја првог 

полугодишта шк. 2015/16.г 

3. Креирање странице намењене родитељима 

 
 

 

Ажурирање странице 
 

Роса Радоњић и школски 

педагог и школски 
библиотекар 

 

Шк.педагог и шк. 
библиотекар 

 

До краја октобра  

 
 

 

У континуитету 
2015.г 

4. Формирање клуба родитеља за: 

- Општа питања од значаја за наставу 

- Безбедност ученика 

Обезбедити континуирани рад клубова 
 

Руководилац тима и 

школски педагог 

Септембар 2015.г 

 

 

У континуитету 
 

5. Припремити и спровести анкету о задовољству 

школским програмом 

Чланови тима У току 1. И 2. 

полугодишта 

 
НАПОМЕНА: тим ће 

учествовати у раду савета 

родитеља у складу са 
планом рада савета 

6. Укључивање родитеља као известиоца у дневни 

ред родитељских састанака (родитељи у сарадњи са 

шк.педагогом и руководиоцем тима износе своја 
запажања) 
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ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. 
Садржај рада Време реализације Сарадници 

 

1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ      

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- израда месечних, годишњих и 

оперативних планова 

- израда плана рада библиотечке 

секције 

 

 
 

 

до 5. у месецу 
 

 

 

 

Библиотекар, 

 

Чланови секције 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- учешће у изради годишњег 

плана рада и самовредновање 

рада установе 

 

- вођење библиотечког пословања 

- одабирање и пририпремање 

литературе и друге грађе за 

разне образовно-васпитне 

активности 

 

 
 

 

 
током године 

 

 

 

 

Чланови тима, педагог, директор 

 

Наставници 

 

 

 

Ученици 

3.РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

- организовање наставних часова 

у библиотеци 

- коришћење ресурса библиотеке у 

процесу наставе 

- систематско информисање 

корисника о новим издањима 

књига, о тематским изложбама, 

јубилејима... 

 

 

 
 

током месеца/током године 

 

 

Наставници 

 

 

Наставници 

 

 

Наставници, ученици 

 

Наставници, стручни сарадници 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

- размена књига 

- пружање помоћи при избору 

грађе 

- укључивање ученика у рад 

библиотечке секције 

- рад са ученицима у читаоници и  

радионицама за ученике  

 

 
У току године 

 

 

 

Ученици 

 

Ученици и предметни наставници 

 

 

Ученици, одељенске старешине 

 

5.РАД СА РОДИТЕЉИМА 

- остваривање сарадње са 

родитељима у вези са развијањем 

читалачких навика код ученика  

 
 

          Током године 

 

Одељенске старешине, наставници  

 

 

Одељенске старешине, наставници, 

родитељи 
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6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 

- информисање стручних већа и 

директора о набавци стручне 

литературе  

- припремање заинтересованих за 

реализацију изложби, 

књижевних сусрета, културних 

дигађаја, креативних радионица, 

књижевних трибина, акција 

прикупљања књига, 

обележавање значајних јубилеја 

- сарадња са директором око 

обезбеђивања  књижне и 

некњижне грађе 

 

 

 
 

 

 
Током године 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Чланови  стручних већа  директор 

 

 

Наставници 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Уредник гласила 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА ШКОЛЕ 

- рад у стручним тимовима у 

складу са решењем директора 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Директор 

 

8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ 
УСТАНОВАМА. ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

- сарадња са другим школама, 

библиотекама 

- сарадња са локалном 

самоуправом по питању 

промоције рада библиотеке, са 

установама културе, културним 

центрима, Друштвом школских 

библиотекара 

 
 

Током године 

 

 

Представници институција 

 

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 
ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

- припремање, попис и сакупљање 

података у вези са наставним 

предметима и стучно-

методичким образовањем 

наставника и сарадника 

- вођење документације о раду 

школе и школске библиотеке 

- стручно усавршавање 

 

 

 

Током месеца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници, стручни сарадници 

 

 

 

 

Чланови колектива(наставници) 

 

 

директор 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 
 

 

 

  

Област рада Активност/програмски 

садржај  

Време реализације Остало 

 

Планирање и 

програмирање 

Израда 

 Годишњег плана рада 

педагога 

 

Израда месечних 

планова рада школског 

педагога 

 

 

Израда недељних, 

дневних планова рада 

До 5.  септембра 

 

 

 

 

У континуитету у 

току школске 

године до 05. у  

месецу 

 

У континуитету 

током школске 

године 

Школски педагог има 

израђен: годишњи план 

рада,  месечние 

планове  рада, који су 

печатирани и заведени. 

Са месечним планом 

рад су упознати 

директор, наставници 

(путем огласне табле у 

зборници) 

80% активности 

предвиђених планом је 

реализовано 

Школски педагог води 

континуирано  дневник 

рада 

Координирање и 

учешће у изради 

делова који недостају у 

школском програму 

До децембра  2015. 

године 

Израђен школски 

програм у складу са 

законским прописима 

И представљен свим 

актерима школског 

живота кроз 

презентације 

Школски програм је 

постављен на сајт 

школе 

Координирање и 

израда Годишњег  

плана  рада 

1. и 2. недеља 

септембра  

Прва, радна верзија 

ГПР је израђена до 12. 

09. И презентована 

Наставничком већу, 

Школском одбору и 

Савету родитеља 
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ОРЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА НА ПРОМОЦИЈИ СКОЛЕ И 

МАРКЕТИНШКЕ АКТИВНОСТИ 
 

У току школске 2015/2016.г наставници, стручни сарадник, ученици и други 

заинтересовани радници наше школе ће радити на промоцији и представљању 

Праћење и 

вредновање о.-

в 

рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припремање, 

реализација и 

сумирање анкете о раду 

секција и 

факултативној настави 

у сарадњи са Тимом за 

ваннаставне 

активности 

 

 2.недеља 

септембра 

На основу резултата 

накете ученицима су 

понуђене секције и 

факултативна настава 

Анализе успеха 

ученика, рада допунске 

и додатне наставе и 

рада секција 

 Школски педагог  

учествује у процесу  

анализе успеха, других 

облика образовно-

васпитног рада, 

дисциплине 

Анализе су 

предстаављене 

наставничком већу 

У складу са анализама 

дате су мере за 

унапређење рада 

Учешће у процесу 

самовредновања – 

израда, избор 

инструмента, учешће у 

анализи и предлогу 

мера 

У континуитету у 

складу са планом 

самовредновања 

Школски педагог 

учествује у процесу 

одабира 

инструмената/креирања 

инструмената и даје 

писану/усмену  анализу 

добијених резултата са 

препоруком за даљи 

рад. 

Посете часовима 

допунске, додатне 

наставе и састанцима 

секција 

У континуитету 

током школске 

године 

Шк. педагог посетила  

између 5 и 10  часова 

осталих облика ов рада 

Направљена забелешка 

о посетама часовима 
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Фокус група са 

ученицима о настави, 

допунској, додатној 

настави, секцијама, 

изостајању 

У децембру 

/априлу 2015/2016.г 

Реализоване  фокус 

група  и закључци 

искоришћени за 

процесе 

самовредновања и 

анализе успеха и рада 

уопште 

 

Сарадња са 

наставницима 

Посете часовима У континуитету у 

току школске 

године 

Школски педагог 

посетила између 15 и 

20 часова 

О посетама часу 

постоји писани  траг 

Након свих часова 

извршена заједничка 

анализа 

 

 

Сарадња са тручним 

већима у складу са 

потребама и плановима 

стручних већа 

Рад у тимовима у 

складу са плановима 

рада тимова 

У континуитету 

током школске 

године 

Школски педагог 

присуствовала и 

презентовала стручним 

већима на бар 6 

састанака 

Сарадња са 

наставницима на 

изради планова рада, 

глобалних и 

оперативних, рада већа, 

тимова, усавршавања 

У континуитету 

током године 

Школски педагог 

учествовала и пружила 

инструктивну помоћ у 

изради планова у бар 7-

10 случајева 

 

Рад са 

ученицима 

Саветодавни рад У континуитету 

током школске 

године 

 

Едукативни рад У склопу недеље 

спорта радионица  

„Здрав стил/мој 

стил“/у складу са 

школским 

програмом и 

планом рада Тима 

за школски спорт 

 

Реализована радионица 

на којој је 

присуствовало бар 20 

ученика 
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Едукација 

вршњачких 

едукатора и 

вршњачкње групе/ 

у складу са 

школским 

програмом и 

планом рада Тима 

за заштиту ученика 

 

 

 

 

Реализована едукација 

у сарадњи Тимом за 

заштиту од насиља 

Присуствовало 

едукацији бар 25 

ученика 

Након едукације 

реализовано 

преношење знања (бар 

у 3 случаја) 

„Здрав одмор“, 

акција вршњачке 

групе/ 1. полугође, 

2. полугође 

 

 

 

 

Реализована бар једна 

акција здрав одмор 

 

Професионална 

орјентација: 

- анкета 

професионалних 

интересовања 

- индивидуални 

саветодавни рад 

Новембар/децембар 

2015.г 

Сви заинтересовани 

ученици анкетирани, са 

свим анкетираним 

ученицима обављен 

саветодавни рад  

Формирање и праћење, 

помоћ у раду вршњачке 

групе 

 

 

 

 

 

 

Од септембра 2015. 

У континуитету 

током школске 

године 

Формирана вршњачка 

група 

Чланови прошли 

едукацију 

У случајевима насиља 

и других поремећаја 

понашања вршњачка 

група узела учешће 

Одвојен простор за 

вршњачку група 

Вршњачка група /група 

вршњачких едукатора 
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школе родитељима, ученицима, стручним сарадницима на територији наше 

општине, али и шире на територији округа. 

реализовала акцију 

здравог одмора 

 

Рад са 

родитељима 

 

Савет родитеља 

 

 

 

 

 

Саветодавне и 

едукативне активности 

за  родитеље  

 

У  континуитету у 

току године у 

складу са 

потребама и 

планом рада Савета 

родитеља 

 

 

 

У континуитету 

током школске 

године 

 

 

 

Планирање сарадње у 

наредном периоду у 

складу са запажањима 

родитеља  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад са 

директором и 

другим 

стручним 

сарадницима 

 

Састанци 1 недељно на 

усаглашавању планова 

рада 

Сарадња са 

библиотекаром – 

заједничко планирање 

рада за текућу школску  

годину 

 

У континуитету 

током школске 

године 

 

 

 

 

 

Рад у 

стручним 

органима и 

тимовима 

 

Сарадња са свим 

тимовима и органима 

на припреми планова и 

других материјала 

потребних за израду 

Годишњег плана рада 

  

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

орга 

низацијама и 

јединицом 

Сарадња са основном 

школом на размени 

информација о 

ученицима који су 

уписали 1. годину 

 

Септембар 2015.г 
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ЦИЉ: Информисати ученике, родитеље, наставнике, стручне сараднике  и 

локалну заједницу и све заинтересоване стране о животу, раду и дешавањима 

у школи. 

Радом на представљању и промоцији школе руководи ПР школе наставник Јелена 

Аћимовић: 

- посете школама у окружењу и разговори и подела промотивних материјала 

ученицима 8. разреда, стручним сарадницима и наставницима  

- посете и учешће на Сајму образовања и запошљавања у Крагујевцу. 

локалне 

самоуправе 

 

Сарадња са основном 

школом на пољу 

професионалне 

орјентације 

 

 

У другом 

полугодишту 

школске године 

 

 

Сарадња са основном 

школом, Црвеним 

крстом, Домом 

здравља/ едукативни 

рад са ученицима 

 

У континуитету  

Сарадња са образовним 

установама, 

установама културе и 

локалном самоуправом 

на реализовању акције 

„Читалачка значка“ 

 

 

У континуитету  

Вођење 

документације 

 

- дневно кроз 

дневник рада 

- на тромесечном  

и годишењм 

нивоу кроз 

годишњи 

извештај 

Стручно 

усавршавање: 

Планирано у посебном 

документу 

У континуитету   

Аналитичко-

истраживачки 

рад 

Истраживање облика и 

учесталости насиља 

Истраживање навика у 

учењу 

 

У току септембра 

 

У току 1. Полугођа 
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- Одржавање сјата и странице шпколе на ФБ. 

 

Посебан сегмент рада на промоцији школе биће рад са ученицима 8. разреда О.Ш 

„Карађорђе“ у Рачи. 

Планирано је да се реализују посете наших наставника, стручног сарадника и 

ученика основној школи, али и да се у школи организују активности за ученике 8. 

разреда. 
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ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ И 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

И САРАДНИЦИ 

Септембар -Конституисање Школског 

одбора у новоименованом и 

проширеном саставу 

-Разматрање и усвајање 

Плана рада школског одбора 

за школску 2015/2016.годину 

 

- Разматрање извештаја о 

успеху и дисциплини 

ученика  по завршетку 

претходне школске године; 

Разматрање и усвајање 

извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада за 

2014/15.год,  

Извештаја о раду директора 

школе; 

-Разматрање извештаја о 

упису ученика 

-Доношење Годишњег плана 

рада за школску 2015/16. год. 

- Доношење плана стручног 

усавршавања запослених и 

усвајање извештаја о 

његовом остваривању 

-Одлука по предлогу Савета 

родитеља о намени 

коришћења средстава 

прикупљених од родитеља и  

остварених радом ученичке 

задруге (тзв.„ђачки динар“) 

-Усвајање предлога 

финансијског плана за 

наредну календарску годину 

-Текућа питања.  

Конституисање, 

Презентација, 

Разговор, 

дискусија, 

Излагање; 

Предлог,гласање

, сагласност; 

 

 

 

 

 

Школски одбор, 

представници 

Ученичког 

паламента, 

директор школе, 

секретар школе, 

педагог, стручни 

актив за 

развојно 

планирање, тим 

за израду 

извештаја о ГПР 

за претходну 

школску годину, 

Тим за израду 

Годишњег плана  

рада, 

Тим за 

самовредновање 

кључне области, 

председник 

синдикалне 

огранизације 

 

Октобар- 

децембар 

 

 

-Конституисање Школског 

одбора у новоименованом 

саставу (чланови именовани 

из реда запослених и 

родитеља) 

-Разматрање извештаја о 

успеху и дисциплини 

Излагање; 

Предлог,гласање

, сагласност; 

Разговор, 

Дискусија 

Школски одбор, 

директор школе, 

стручна већа, 

стручни вођа 

пута, шеф 

рачуноводства, 

секретар школе, 

председник 
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ученика истеком првог 

класификационог периода  

-Разматрање и усвајање 

извештаја о реализацији 

студијског путовања ученика 

одељења завршних разреда  

--Доношење одлуке о 

редовном попису имовине и 

обавеза са стањем на дан 

31.12.2015. годину  и 

образовању комисија; 

-Извештај о прослави Дана 

Школе 31.октобра 

-Предлог  Плана Министру 

просвете о броју одељења и 

ученика за упис у први 

разред наредне школске 

године 

-Текућа питања 

синдикалне 

огранизације, 

представници 

Ученичког 

паламента 

Јануар- март -Анализа успеха и 

дисциплине ученика  

истеком другог 

класификационог периода 

 -Извештај о извршеном 

попису  

-Усвајање извештаја о 

пословању, завршни рачун 

-Сагласност на план Јавних 

набавки 

-Извештај о раду директора 

школе 

-Анализа реализације 

Годишњег плана рада 

-Извештај тима за увођење 

система квалитета 

-Текућа питања 

Излагање; 

Разговор; 

Предлог,гласање

, сагласност; 

Школски одбор, 

директор школе, 

стручна већа,  

шеф 

рачуновоства, 

председник 

пописне 

комисије, 

секретар школе 

председник 

синдикалне 

огранизације, 

представници 

Ученичког 

паламента, 

Април-мај -Разматрање извештаја о 

успеху и дисциплини 

ученика истеком трећег 

класификационих периода 

-Разматрање намене 

коришћења средстава 

прикупљених од родитеља и  

остварених радом ученичке 

задруге  

- Текућа питања 

Излагање; 

Разговор; 

Предлог,гласање

, сагласност; 

Школски одбор, 

директор школе, 

стручна већа, 

школски 

педагог, 

секретар школе,  

шеф 

рачуновоства, 

председник 

синдикалне 

огранизације, 
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представници 

Ученичког 

паламента 

Јун-јул - Разматрање извештаја о 

успеху и дисциплини 

ученика по завршетку 

наставе на крају другог 

полугодишта 

- Усвајање извештаја о 

реализацији студијског 

путовања  нижих разреда 

(студијског путовања) 

- Разматрање намене 

коришћења могућих 

средстава од донација 

- Текућа питања 

Конституисање; 

Излагање; 

Разговор; 

Предлог,гласање

, сагласност; 

Школски одбор, 

директор школе, 

стручна већа,  

секретар школе, 

стручни вођа 

пута, 

председник 

синдикалне 

огранизације, 

представници 

Ученичког 

паламента 

 

Август - Одлучивање о коришћењу  

средстава за инвестиције и 

одржавања 

- Разматрање намене 

коришћења могућих 

средстава од донација 

-Извештај стручних актива, 

стручних већа и тимова 

-Припрема плана рада 

школског одбора за школску 

2015/2016. годину 

Излагање, 

разговор, 

дискусије 

Предлог,гласање

, сагласност; 

Школски одбор, 

директор школе, 

шеф 

рачуновотства, 

стручни активи, 

стручна већа, 

тимови, 

председник 

синдикалне 

огранизације, 

представници 

Ученичког 

паламента 

Начини праћења реализације програма школског одбора и носиоци праћења: 

- Анализа остварености плана и програма Школског одбора вршиће се у оквиру 

анализе реализације Годишњег плана рада школе. Носиоци активности су 

директор и секретар школе. 

- О редовности и благовремености заказивања седница Школског одбора старају 

се директор и секретар школе у сарадњи са председником Школског одбора. 

- Записник о раду Школског одбора води секретар школе. Записници са седница 

усвајају се на наредној седници и достављају се члановима Школског одбора у 

материјалу за седницу. 

 

Планирани број седница школског одбора: 6-10 

 

 

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 у школској  2015/16. Години  

1 Милојевић Дејан, председник Школског Одбора,  

Представник запослених СШ“Ђура Јакшић“                    

2 Јовановић Милош, члан Школског одбора 
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Представник запослених СШ“Ђура Јакшић“                    

3 Срећковић Александар, члан Школског Одбора 

Представник запослених СШ“Ђура Јакшић“                    

4 Павловић Слободан, члан Школског Одбора 

Представник јединице локалне  самоуправе                     

5 Прокић Ивана, члан Школског Одбора 

Представник јединице локалне сaмоуправе                     

6 Остојић Боривоје, члан Школског Одбора 

Представник јединице локалне самоуправе                      

7 Верица Миловановић, члан Школског одбора 

Представник Савета родитеља СШ“Ђура Јакшић“          

8 Слађан Милановић, заменик председника Школског одбора 

Представник Савета родитеља СШ“Ђура Јакшић“           

9 Небојша Стојановић, члан Школског одбора 

Представник Савета родитеља СШ„Ђура Јакшић“           

 

Представници Ученичког парламента у проширеном саставу Школског одбора: 

 

1. Сандра Стевановић,  ученица одељења IV2  

 

2. Анђелка Мијаиловић, ученица одељења IV2  

 

Представниик Синдиката – Голубовић Јован 
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ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

На основу Закона о средњој школи директор је обавезан за остваривање плана и 

програма и дужан је да организује и стара се о унапређивању образовно-васпитног 

рада, планира и организује педагошко инструктиван увид и надзор и предузима мере 

за унапређење рада наставника, предузима мере у случају недоличног понашања 

наставника  и његовог негативног утицаја на ученике и друге наставнике, сазива и 

руководи седницама наставничког већа, усмерава и усклађује рад стручних органа у 

Школи, сарађује са родитељима ученика и организацијама за чије потребе се 

школују ученици. 

 

Директор Школе је обавезан да два пута годишње подноси школском одбору 

извештај о реализацији Годишњег Програма рада Школе, о оствареном 

инструктивно-педагошком увиду и надзору, о предузетим мерама за унапређивање 

образовно васпитног рада у школи. 

У току школске године, директор Школе ће радити на успешној реализацији 

образовно-васпитних задатака, обезбеђивању услова рада, организовању рада у духу 

Закона о средњој школи, на опремању Школе училима и другом опремом, опремању 

кабинета и лабораторија, обезбеђивању стручног кадра-заступљеност наставе, 

обезбеђивању средстава за финансирање делатности, квалитетном извођењу 

наставе, остваривању завидне дисциплине у току рада, давању стручне помоћи 

наставницима (посебно приправницима), праћењу и унапређивању сарадње са 

родитељима, бодовању реализације принципа награђивања према постигнутим 

резултатима рада, остваривању сарадње са оснивачем, привредом СО Рача, округа и 

Републике Србије. 

Поред свих наведених обавеза на реализацији образовно-васпитних задатака, 

директор Школе је одговоран за примену Закона о средњој школи и општих аката 

Школе. 

За неизвршење постављених задатака и обавеза директор је одговоран 

Министарству просвете РС и Школском одбору. 

 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА 

1.1.ПРОГРАМИРАЊЕ  

1.Учешће у изради идејне скице програмске 

структуре рада школе (задуживање појединаца и 

група програмера у изради програма) 

септембар 

2.израда месечног плана послова школе и плана 

директора 

У континуитету током 

школске године 

1.2.ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА  

1.постављање организације рада (иницирање израде 

распореда свих видова наставе и рада 

служби:распоред рада) 

Август, септембар 

2.разрада овлашћења свих руководних места у 

школи, као и зашта одговара, начин праћења и 

вредновања рада. 

септембар 
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3.постављање ефикасније организације рада 

директора (распоред рада, седнице, консултације са 

стручним службама, педагогом). 

У континуитету током 

школске године по 

извршеним анализама 

рада 

4.Учешће у разради и дефинисању информационог 

система у функцији ефикасније организације рада 

школе. 

Септембар 

1.3.РУКОВОДНА ФУНКЦИЈА  

1.Упознавање прописа на којима се заснива 

руковођење и управљање 

У континуитету 

2.Упознавање личности појединаца, њихових криза и 

тешкоћа у циљу индивидуализације руковођења. 

У континуитету 

3.припрема седница стручних и управних органа 

школе. 

У континуитету 

4.планирање радних састанака унапред на месец 

односно седмицу (месечни и седмични план) 

У континуитету 

5.планирање седмичних и дневних ситуационих 

„случајних“ сусрета и разговора са радницима – 

снимање планираних интеракција. 

У континуитету 

1.4.ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА Септембат/октобар и 

континуирано 

унапређивање након 

анализа 

1.Учешће у изради програма вредновања рада школе 

и његовој реализацији(израда и 

документација,инструментариј) 

2.организација израде инструментарија за: 

а)праћење припремања наставника за наставу 

б)сарадња са  родитељима 

в)усавршавање наставника 

г)објективније вредновања  ученика 

д)вредновање рада стручних служби школе 

ђ)инструментариј за вредновање часова 

1.5.ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА  

1.Указивање педагошко-инструктивне помоћи на 

етапи припремања (израда дидактичких материјала, 

подстицање на примену савремене образовне 

технологије) 

У континуитету 

2.Примена сачињених инструмената у сагледавање 

дидактичко-методичке заснованости часова. 

У континуитету 

3.иницирање стручних служби (педагошке) и 

стручних тимова у изради пројеката и њиховој 

реализацији а према програму истраживачког рада 

У континуитету 

 

 

 

КАЛЕНДАР  ПОСЛОВА 

 

Август: 



 

118 

 

 припреме за полагање испита ученика,и припреме за упис ученика у први 

разред, 

 реализација испита редовних и ванредних ученика у августовском испитном 

року 

 планирање седница стручних органа школе, 

 утврђивање табеле технолошког вишка и запослених за непуним радним 

временом, 

 заснивање радног односа са запосленима за упражњена или нова радна места, 

 утврђивање расподеле часова по наставним предметима и распореда часова 

за наредну школску годину 

 утврђивање распореда дежурстава наставника за наредну школску годину 

 доношење одлуке о уџбеницима и другим наставним средствима. 

 

Септембар: 

 утврђивање распореда образовно-васпитних задатака, 

 припрема извештаја о раду и реализацији Годишњег плана рада у претходној 

школској години и разматрање на седницама Наставничког већа, Савета 

родитеља и Школског одбора, 

 израда и доношење Годишњег плана рада школе, 

 планирање рада Школског одбора и обављање других послова из 

надлежности овог органа, 

 констуитуисање Савета родитеља, планирање рада и обављање других 

послова из надлежности овог органа, 

 припрема и доношење распореда рада и реализације слободних и 

ваннаставних активности ученика. 

 

Октобар: 

 припрема извештаја о укупном материјалном положају Школе и упознавање 

органа и Школског одбора са наведеном проблематиком, 

 реализација инструктивно-педагошког рада, 

 израда распореда и реализације испита за ванредне ученике, 

 контрола вођења школске документације 

 организовање прославе Дана школе. 

 

Новембар: 

 преглед мера за побољшање успеха, 

 анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода, 

 припрема и реализација седница стручних органа школе (закључци), 

  одржавање родитељских састанака, 

  реализација испита за ванредне ученике. 

 

Децембар: 

-        утврђивање Плана уписа ученика за наредну школску годину 

 припрема и реализација пописа имовине и материјалних средстава, 

 анализа реализације Програма рада стручних органа Школе, 
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 мере и закључци побољшања успеха и реализације образовно-васпитних 

задатака, 

 достављање извештаја по завршетку наставе на крају првог полугодишта. 

 

Јануар: 

 анализа реализације Програма рада школе на крају првог полугодишта, 

 припрема распореда и реализација испита за ванредне ученике, 

 упућивање наставног особља на стручне семинаре, 

 припрема за почетак реализације образовно-васпитних задатака у другом 

полугодишту 

 на првој седници наставничког већа у другом полугодишту усвајање тема за 

полагање завршних и матурских испита 

 организовање Светосавске академије. 

 

Фебруар: 

 подношење извештаја Школском одбору о реализацији Програма рада 

Школе (разматрање и усвајање), 

 усвајање закључака одељењских већа и других стручних Органа Школе у 

циљу припрема реализације завршних и матурских испита, 

 

Март: 

 реализација инструктивно-педагошког рада, 

 припрема седница одељењских већа и анализа реализације планова рада 

одељењских старешина, 

 анализа реализације друштвено-корисног рада и ваннаставних активности. 

 

Април: 

 анализа успеха на крају трећег класификационог периода, 

 припрема и реализација одржавања родитељских састанака, 

 одржавање седница Наставничког већа и доношење закључака у вези са 

реализацијом  Плана рада Школе за протекли период, 

 припремни рад  и реализација испита за ванредне ученике. 

 

Мај: 

 анализа реализација практичне (блок) наставе,  

 припрема календара послова (мај-јун) за реализацију поправних, разредних, 

завршних и матурских испита. 

 

Јун: 

-      реализација разредних  испита за редовне ученике 

-      реализација поправних испита за ученике одељења завршних разреда 

-      реализација матурског и завршног испита 

-      припремни рад и  реализација испита за  ванредне ученике 

-    припреме за реализацију спровођења уписа ученика у први разред у јунском 

уписном року за наредну школску годину, 

 припрема и одржавање седница стручних органа Школе, 
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 припрема и достављање извештаја надлежним органима (Министарству 

просвете) о реализацији годишњег Програма рада, 

 анализа укупно постигнутих резултата у јунском испитном року 

  подела сведочанстава и диплома. 

 

 

 

Јул: 

-  Организовање уписа ученика за наредну школску годину у првом и другом 

уписном кругу сагласно календару и распореду Министарства просвете РС 
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ПЛАН  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 

2015/2016.ГОДИНЕ 
 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВН

ИКА  

ПРЕДМЕТ 

КОЈИ 

НАСТАВНИК 

ПРЕДАЈЕ 

НАЗИВ СЕМИНАРА ОСТВАРЕН 

БРОЈ САТИ 

СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊ

А 

КЉУЧНЕ 

КОМПЕТ

ЕНЦИЈЕ 

РАЗВИЈЕ

НЕ 

СЕМИНА

РОМ 

Дејан 

Милојевић 

Физичко 

васпитање 

Час телесног вежбања као 

основни оперативни облик 

наставе физичког 

васпитања-чет Праћење 

физичког развоја и развоја 

моторичких способности 

ученика у функцији циља и 

задатака наставе физичког 

васпитања врти део  

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

  К1,K3 

Милосава 

Ђурић 

Рачунарство и 

информатика  

Државни семинар Друштво 

математичара и 

информатичара Србије 

Магија web програмирања 

 

Стручни скуп Сусрет 

професора математике и 

информатике 

16 

 

 

24 

 

1 

 

 

 

K1,K3 

Данијела 

Костадино

вић 

Српски језик и 

књижевност 

Савремене методе у настави 

српског језика и 

књижевности  

Граматика у савременој 

настави италијанског језика  

 

8 

 

 

8 

К1 

Маја 

Радуновић 

Француски 

језик 
Континуирано 

усавршавање 

професора француског 

језика 

Креативна настава 

класичних језика 

Заједнички 

европски оквир за 

живе и класичне 

језике: теорија и 

пракса 
Oбука професора 

француског језика за 

полагање и прегледање 

испита ДЕЛФ и ДАЛФ 

24 

 

16 

16 

 

К1.К1,К2,

К2 
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Мила 

Благојевић 

Руски језик Инклузивно образовање и 

индивидуални образовни 

план 

Зимска школа руског језика 

18 

 

 

16 

К3 

Марко 

Милошеви

ћ 

 Електронскитестови 

Допунсканаставасапосебним

освртомнаобразовнирачунар

скисофтвер 

Ефективно подучавање/ 

ентар за стручно 

усавршавање запослених 

у образовању Крагујевац 

24 

8 

 

8 

К1 

Сања 

Радојевић 

Биологија Методе и облици 

ефикасне наставе 

 

Позитивна дисциплина 

у школи и породици 

16 

 

16 

 

К1,К3 

Јелена 

Аћимовић 

Српски језик Сарадња школских 

библиотекара и наставника у 

развијању читалачке културе 

и информационе и медијске 

писмености ученика 

Школске библиотеке у 

двадесет првом веку 

Савремене методе у настави 

српског језика и 

књижевности 

Индивидуализација и 

диференцијација као модел 

наставне праксе 

 

8 

 

 

 

 

8 

8 

 

16 

К2,K1 

Александа

р 

Срећковић 

Математика Стручни скуп  “Сусрет 

професора математике и 

информатике Србије“  

Државни семинар Друштва 

математичара Србије 

Како час математике да буде 

креативнији 

Оцена, самопроцена и 

формативно оцењивање 

 

  

 

1 

 

 

15 

 

 

8 

 

8 

К1.K2 

Снежана 

Мијаилови

ћ 

Физичко 

васпитање 

Инклузивно образовање и 

индивидуални образовни 

план 

 

18   К1 

Јелена 

Михајлови

ћ 

Енглески језик Oxford Teachers’ Academy – 

Teaching English to 

Teenagers 

ELTA 

конференција 

Осавремењивање 

традиционалних метода у 

настави страних језика  

24 

 

 

 

16 

 

8 

  К2,К1,К1 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=3&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=3&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=700&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=700&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=700&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=692&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=692&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=692&godina=2014/2015
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Иван 

Симић 

Историја Велике годишњице у српској 

историји (1914/15. и 1815) – 

истраживања и дилеме у 

историографији и настави 

историје 

Унапређење наставе 

историја 

Имплементација стандарда у 

наставни процес 

8 

 

 

8 

 

 

8 

К1 

Србислав 

Малдини 

Историја Савремена географија – 

напредак у приступу 

професионалним саджајима 

Унапређење наставе 

географије 

Каријерно вођење и 

саветовање у средњим 

школама 

8 

 

8 

 

 

 

8 

 

Ана 

Нешковић 

Енглески Oxford Teachers’ Academy – 

Teaching English to 

Teenagers 

ELTA 

конференција 

Осавремењивање 

традиционалних метода у 

настави страних језика 

24 

 

 

 

16 

 

8 

К2,К1,К1 

Катарина 

Голубовић 

Економски 

предмети 

Бизнис план и 

предузетништво 

Виртуелнатуристичка 

агенција 

Виртуелни хотел 

Управљање тржишним 

променама у туризму и 

хотелијерству 

Нови вид тестирања и 

развијање задатака знања 

Комуникација у процесу 

учења 

Састављање и оцењивање 

тестова 

18 

1 

1 

1 

10 

  К3 

Роса 

Радоњић 

Електротехник

а 

Имплементација 

модуларних наставних 

планова и програма 

усмерених на успостављању 

радних компетенција 

   

 

24 К1 

Драган 

Јовановић 

Електро група 

предмета 
Роботика 

Имплементација 

модуларних наставних 

планова и програма 

успостављању радних 

компетенција 

8 

 

 

 

24 

К1,К1 

Слободанк

а 

Математика  Како час математике да 

буде креативнији  

8 

 

14 

К2,к1,к2 

 

 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=700&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=700&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=700&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=692&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=692&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=692&godina=2014/2015
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Стеванови

ћ 

Државни семинар Друштво 

математичара и 

информатичара Србије 

 

Доприноси унапређењу 

средњошколске наставе 

математике на основу 

анализе искустава 

техничких факултета 

 

8 

 

К1 

Јован 

Аћимовић 

Физика 
Републички семинар о 

настави физике 

Интерактивне методе у 

настави физике 

 

24 

 

16 

К1,К2 

Миодраг 

Живанови

ћ 

Економски 

предмети 

Бизнис план и 

предузетништво 

Виртуелнатуристичка 

агенција 

Виртуелни хотел 

Управљање тржишним 

променама у туризму и 

хотелијерству 

Нови вид тестирања и 

развијање задатака знања 

Комуникација у процесу 

учења 

Састављање и оцењивање 

тестова 

18 

1 

1 

1 

10 

 

Биљана 

Проданови

ћ 

Српски језик 
Савремене методе у 

настави српског језика 

Савремени приступ у 

настави српског језика 

8 

 

16 

К2 

Снежана 

Којадинов

ић 

хемија 
Шта биологија и хемија 

имају заједничко 

Планирање наставе хемије 

Обука за наставнике 

грађанског васпитање 

8 

 

8 

8 

К1,К1,К2 

Ивана 

Стаменков

ић 

биологија 
Мој ученик – жртва, 

починилац или посматрач 

насиља 

Родна равноправност и 

репродуктивно здравље 

ECDL on-line обука 

наставника за Модул 6: 

презентација у програму MS 

Power Point 2010 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

20 

К2,К3,К3 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=267&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=267&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=267&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=267&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=267&godina=2014/2015
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Саставни део Годишњег плана рада Школе чине глобални и оперативни 

планови рада и реализације образовно-васпитних задатака за сваки предмет 

појединачно, планови стручних већа, актива и тимова, планови рада одељењских 

старешина и планови рада одељењских заједница. 

 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о средњој 

школи,  подзаконских аката, Статута СШ“Ђура Јакшић“ Рача и других општих аката 

Школе, елабората и увида у прописане услове за реализацију образовно-васпитних 

задатака испуњени су услови у погледу школског простора, опреме, наставних 

средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника да Школа у Рачи 

остварује  наставне планове и програме за подручја рада: електротехника - образовни 

профили електротехничар рачунара и аутоелектричар; трговина, угоститељство и 

туризам- образовни профил туристички техничар и гимназија- општи тип и  

гимназија друштвено- језичког смера . 

 

На основу члана 57. став 1. тачка 2) и  члана 89. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/09, 52/11 и 55/13), члана 20. став 

7. и члана 56. став 1. тачка 2) Статута СШ“Ђура Јакшић“ Рача дел. број 320 од 

14.04.2014.године,  на седници одржаној 14.9.2015. године доноси Годишњи план 

рада СШ“Ђура Јакшић“ Рача за школску 2015/16. годину. 

 

 

 

У Рачи, 14.9.2015.године                                 Председник Школског  одбора 

       

                              __________________________ 

                                                                          Дејан Милојевић               
 
 

 
 

 

 


