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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 
 

Поступак за доношење Годишњег плана рада 
 

Рад на изради Годишњег плана рада отпочео је на седници Наставничког већа јуна 2022. 

године. Извршена је подела задужења за израду појединих делова. План се допуњује актуелним 

подацима у току августа, а крајем августа и почетком септембра, план се разматра на седници 

Наставничког већа, а најкасније до 15. септембра 2022. године га разматра и усваја Школски 

одбор. 

 
Тим за праћење на нивоу МПНТР-а донео је одлуку да ће се настава реализовати према 

Стрчном упутство од 25. августа 2021. године где су разрађена три модела реализациује наставе 

у зависности од епидемијске ситуације по школама. 

 
Реализација Годишњег плана школе се врши у току целе школске године. Директор и 

стручни органи на својим седницама имају обавезу да редовно прате реализацију утврђених 

задатака. 

Директор и помоћник директора, као и Тим за обезбеђивање квалитета  и развој установе 

дужни су: 

 да пажљиво прате реализацију овог Плана, да похвалама подстичу, а у ситуацијама 

одступања ефикасно интервенишу, 

 да се у свим случајевима које живот намеће (а нису обухваћени овим Планом) 

реагује брзо и ефикасно увек имајући у виду крајњи циљ васпитања. 

 

1. Уводни део 
Годишњи план као основни и стручно - педагошки документ дефинише  садржаје и 

правце деловања школе на остваривању задатака и циљева средњег образовања и васпитања у 

школској 2022/23. години. 

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

образовања и васпитања. 

Полазну основу за утврђивање програмских садржаја представљају стручна и педагошка решења 

садржана у: 

 *Закону о основама система образовања и васпитања 

 * Закону о средњем образовању и васпитању 

 * Развојном плану школе 

 * Општем педагошко - дидактичком упутству за стручне школе 

- пратећим педагошким и стручним документима 

- нормативима кадровске и материјалне опремљености школе 

- правилницима о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника, 

На основу поменуте документације синтезом су утврђени ставови и дефинисане смернице 

које представљају основну оријентацију у школској 2022/2023. години 

 Средње образовање и васпитање остварује се у складу са циљевима који су 

дефинисани законом којим се уређују основе система образовања и васпитања, а нарочито: 
- развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за 

живот у савременом друштву; 

- развој стручних компетенција неопходних за успешно запошљавање; 
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- оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања; 

- свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на раду; 

- оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад; 

- поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавања различитости; 

- развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, самоиницијативе, способност 

самовредновања и изражавања сопственог мишљења. 

Средње образовање и васпитање обезбеђује услове да ученици и одрасли постигну опште исходе 

образовања и васпитања у складу са Законом. 
 

ВАСПИТНИ РАД 

Остваривање програма васпитног рада обавља се кроз све облике наставе, програме 

наставних предмета, у раду одељењске заједнице и одељењског старешине и кроз ваннаставне 

активности. 

У  васпитном раду учествују сви запослени у школи. 

Мисија и визија школе дефинисана је Развојним планом за период 2021-24. године: 

Мисија школе - Ученик је у центру процеса наставе и учења. Програми су оријентисани ка 

развијању функционалних знања, међупредметних и кључних компетенција како би били 

конкурентни и функционални у садашњем и будућем образовном и професионалном простору и 

да компетентно и активно реализују своје грађанске улоге. Ученици се упућују на различите 

изворе информација  и употребу информационих технологија у образовне сврхе. 

Визија школе - Желимо да останемо препознатљива стручна школа по квалитету рада.   

Пратимо процес модернизације и дигитализације и континуирано радимо на стручном 

усавршавању запослених. Тежимо да остваримо стандарде квалитета рада установе, стандарде за 

област наставе и учења, образовне стандарде и стандарде компетенција за професију наставника 

и њиховог професионалног развоја. 
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2.УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

1. Материјално-технички услови 

2. Структура кадрова 

3. Организациона шема школе 

4. Бројно стање ученика / План уписа ванредних ученика 

5. Матура 

6. Ритам радног дана 

7. Календар значајних активности 
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Услови рада школе 
Друга економска школа почела је са радом 1939.године.  

Друга економска школа је 1983. године примила 8 (осам) одељења Финансијске школе са 

једним делом колектива, а школске 1985/86. године, Планом мреже образовно – васпитних 

организација Београда,  предвиђено је да се Економска школа за образовање одраслих која се 

налази у саставу РО “9 мај” припоји Другој економској школи. Припајање је обављено уз 

обострану сагласност чији су потписници: Друга економска школа, Економска школа за одрасле 

и Градска интересна заједница усмереног образовања. Ово припајање како Финансијске школе 

Другој економској школи, тако и Економске школе за образовање одраслих, протекло је без 

икаквих компликација. Најважније је да при том припајању нису поремећени међуљудски 

односи. Они су данас здрави и складни– једном речју, онакви какви треба да су у образовно- 

васпитној установи. 

 

1.Материјално-технички услови 

Образовно–васпитна делатност изводи се у згради у ул. Господара Вучића бр. 50. У овој 

школској години Школа располаже са 24 учионице и 12 кабинета ( два за пословну 

кореспонденцију и комуникацију, четири за пословну информатику, два кабинета за практичну 

обуку финансијског администратора, један кабинет за наставу предузетништва, три кабинета за 

наставу рачуноводства и економског пословања и један за рачунарство и информатику). Школа 

располаже са једном зборницом, салом за састанке, посебном просторијом за пријем родитеља, 

библиотеком, канцеларијама, свечаном салом, спортским тереном, салом за физичко васпитање. 

Осим тога, школа располаже и специјализованом учионициом за наставу грађанског васпитања која 

омогућава реализовање радионичарског рада, опремљена видео бимом и интернет везом и 

наставу српског језика и књижевности. Повећан је број кабинета на 12 због новог предмета 

економске групе  Економско пословање који захтева нaставу у кабинетима по групама. 

Стање рачунара по кабинетима: 

Кабинет 15: 

14 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 8.1 Pro, MS Office 

2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи програми. 

Кабинет 19: 

16 рачунара за ученике. На 14 је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и 

пратећи програми, а на 2 Windows 10, MS Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи програми. 

Кабинет 27: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows7, MS Office 2007 и 

пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи програми. 

Кабинет 27a: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 10, MS Office 2007 

и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 10, MS Office 2007 и пратећи програми. 

Кабинет 30: 

15 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 10, MS Office 2016 

и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 10, MS Office 2016 и пратећи програми. 

Кабинет 31: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 11, MS Office 2016 

и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 11, MS Office 2016 и пратећи програми. 
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Кабинет 32: 

15 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и 

пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи програми. 

Кабинет 33: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и 

пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи програми. 

Кабинет 34: 

14 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и 

пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи програми. 

Кабинет 35: 

15 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и 

пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи програми. 

Кабинет 36a: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и 

пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи програми. 

Кабинет 36b: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и 

пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи програми. 

Сви рачунари су исправни! 

Рачунари у администрацији 

Ред.бр. Назив Број рачунара 

1 Видео надзор 2 

2 Секретаријат 1 

3 Рачуноводство 3 

4 Сала за састанке 1 

5 Психолог-педагог 2 

6 Помоћник директора 1 

7 Администрација (канцеларија 7) 2 

8 Кабинет 18а 2 

 Укупно: 14 

 

У следећим учионицама постављени су рачунари како би се омогућила употреба есДневника и 

дигиталног образовног садржаја: 

 Учионице 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29а. 

Оперативни систем на рачунарима је Windows 7, MS Office 2007, а инсталирани су и сви пратећи 

програми. (могуће је поставити и у преосталих седам учионица рачунарe, поред ових рачунара за 

потребе есДневника у зборници се налазе лаптоп рачунари). 

 

Дана 31.08.2022. године бројно стање рачунара и додатне опреме у школи је: 

Број рачунара у настави                                214 

Број рачунара у администрацији   14 

Број рачунара у библотеци    2 

Број рачунара у архиви    1 

Број штампача у настави    15 
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Број штампачау администрацији   8 

Скенер   A3        1 

Скенер   A4       2 

Pass Book       1 

Kурсна листа      1 

Фотокопир апарат у кабинетима  (36/1)                 1 

Фотокопир апарат у администрацији                     3 

Зидно платно за пројектор  2 (1 комад је у кабинету 36/2, други у уционици 18а) 

Покретно платно за пројектор 1 комад 

 

Сервисер је Јелена Станковић–Ћирковић. Сви рачунари су умрежени, а жичана и WiFi мрежа 

постоји у свим кабинетима, свим учионицама и свим канцеларијама у школи. 

Интернет провајдери су АМРЕС и СББ као backup линк. 

У кабинетима 15, 35, као и ходнику и рачунарској соби се налази мрежна опрема и  главни 

„router“ за приступ Интернету, а у рачунарској соби је сервер, који контролише све умрежене 

рачунаре, wifi и осталу рачунарску опрему школе. 

 

За потребе Ес Дневника у школској зборници је 17 лаптопова. 

WiFi мреже у школи 

1. Druga ekonomska skola  - приступ могућ из свих учионица 

2. EDUROAM    - приступ могућ из свих учионица 

3. SBB Druga ekonomska  - делимична покривеност школе 

LAN мреже у школи 

1. Ученици (кабинети и учионице) 

2. Администрација школе 

3. Камере и сервери 

 

2. Структура кадрова према годинама радног искуства у просвети 2022/23: 
_________________________________________________________ 

до 5 г.     од 5–10 г.  од 10–15 г. од 15–20 г.    од 20–25 г.  од 25 и више 

_____________________________________________________________ 

                          7             6                  15                    20                 17                        18 

 

 

3. Организациона шема школе 
Битне карактеристике организације живота и рада школе 

 

Образовни 

профил 

Број одељења по разредима  

I разред II разред 
III 

разред 
IV разред 

УКУПНО 

Економски 

техничар 
8 8 8 8 32 

Финансијски 

администрaтор 
/ 2 2 2 6 

Финансијско-

рачуноводствени 

техничар 

2 / / / 2 

УКУПНО 10 10 10 10 40 
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Унутрашња организација стручних, органа и организација постављена је на основама 

захтева који проистичу из Закона, Статута и осталих нормативних аката која треба да осигура 

постизање оптималних резултата у раду школе. 

У школи раде два стручна сарадника, један психолог и један педагoг, радно време ПП 

службе је од 8,00 до 19,30 часова сваког радног дана. 

Школа поседује библиотеку са богатим књижним фондом од преко 

14 000 наслова, радно време библиотеке је од 8,00 до 19,00 часова. 

 

Настава у школи организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и 

запослених, у  складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском 

простору.  

 

4.Ученици 
4.1. Редовни ученици 

БРОЈНО СТАЊЕ РЕДОВНИХ УЧЕНИКА, ПО ОДЕЉЕЊИМА, ШКОЛСКЕ 2022-23 г. 

 /на дан 08.09.2022./ 

Табела 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ову школску годину настава је планирана  у складу са Стручним упутством 

МПНТР број 611-00-1762/2021-03.од 25 августа 2021- године, у којем су предвиђена три 

модела реализације наставе које је утврдио Тим за праћење и координисање примене 

превентивних мера у раду школа. 

 

Припремна настава организоваће се  и за ученике који се упућују на полагање разредног, 

поправног, допунског  и матурског испита, као и за ванредне ученике. 

 

Разред Образовни 

профил 

Број 

одељења 

Број 

ученика 
УКУПНО 

I 

Економски 

техничар 
8 249 

309 Финансијско-

рачуноводтсвени 

техничар  

2 60 

II 

Економски 

техничар 
8 250 

309 
Финансијски 

администратор 
2 59 

III 

Економски 

техничар 
8 232 

290 
Финансијски 

администратор 
2 58 

IV 

Економски 

техничар 
8 227 

285 
Финансијски 

администратор 
2 58 

УКУПНО 40  1193 
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Припремна настава 
Припремна настава се организујe за ванредне ученике ако се формира група од 10 или 

више ученика. Ако није формирана група, консултације се врше појединачно са кандидатима 

током читаве школске године, према раније утврђеном распореду. 

 

5. Матурски  испит***** 
 

Матурски испит за економског техничара до штампања овог документа нема још увек 

званично јасну структуру. Према концепту државне матуре за образовне профиле који имају 

стандарде квалификације планиран је нови облик матуре /испит из матерњег језика, математике и 

групе стручних предмета/.  

Економски техничар 

 

I Општеобразовни део: 

1.1. Испит из српског језика и књижевности и 1.2. Испит из математике 

II Стручни део/два дела: 

2.1 Практични део-израда практичног задатка 

2.2  Теоријски део – испит из групе економске предмета 

 

Финансијски  администратор: 

 

I Општеобразовни део: 

 

Писмени испит из српског језика/ и математике 

II Стручни део: 

1. Практични део –  

2. Теоријски део се полаже у виду теста 

 

Наставни предмети : 

- Пословна економија 

- Рачуноводство 

- Финансијско пословање 

 

6. Ритам радног дана школе 

 
Редовна настава ће се изводити на основу програма наставе и учења који су одобрени од 

стране надлежних просветних органа./9/19 и 2/22/. 

 

Редовна настава ће се организовати у оквиру петодневне недеље са фиксираним 

распоредом часова. 

 

Полазећи од расположивог школског простора и уписаног броја одељења, настава ће се  

изводити у две смене и то: 

први и трећи                                         у једној смени 

други и четврти                                    у другој смени 
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Смене се смењују седмично. 

Настава се одвија према селедећој сатници: 

_____________________________________________________________ 

прва смена                                                      друга смена 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

1 час од   7,45 до   8,30                                    1 час од 14,00 до 14,45 

2 час од   8,35 до   9,20                                     2 час од 14,50 до 15,35 

3 час од   9,35 до 10,20                                    3 час од 15,50 до 16,35 

4 час од 10,45 до 11,10                                    4 час од 16,40 до 17,25 

5 час од 11,25 до 12,10                                    5 час од 17,4о до 18,25 

               6 час од 12,15 до 13,00                                    6 час од 18,30 до 19,15 

              7 час  од 13,05 до 13,50                                   7 час од 19,20 до 20,05 

 

Претходни план рада смена и распоред звоњења се односи на функционисање наставе у 

редовним уловима..  

Од почетка школске 2022/23. године, часови редовне наставе ће се реализовати кроз три 

модела у складу са Одлуком Тима за праћење примене превентивних мера: 

*настава и учење у школи кроз непосредан рад I модел 

**комбиновање нaставе и учења у школи и наставе и учења на даљину II модел 

***настава и учење на даљину III модел 

 

 

КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОД. 
 

СЕПТЕМБАР: 

 почетак наставе 01. септембра 

 Педагошки колегијум 

 састанци одељењских већа (планови рада већа, планови рада наставника, одељењских 

старешина, планирање писмених задатака) 

 састанци стручних већа (планови рада, задужења чланова ) 

 састанци стручних Тимова ( за развојно планирање, за самовредновање, за 

унапређивање квалитета рада, за заштиту од насиља, за инклузију, за смањење 

изостанака, за кризне интервенције..... 

 седница Наставничког већа (разматрање годишњег Извештаја рада школе и Извештаја 

директора за школску 2021/22. год. и разматрање Годишњег плана рада за школску 

2022/23. годину, и Акционог плана развојног планирања) 

 родитељски састанци  (I  - IV) 

 конституисање Ученичког парламента 

 конститутивна седница Савета родитеља 

 седница Школског одбора  

 припреме за редован инспекцијски преглед 

 обележавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе/15.09/ 

 

 

 ОКТОБАР 

 пријављивање ванредних испита 

 израда распореда допунске и додатне наставе, слободних активности и пријема 

родитеља 
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 ванредни испити 

 одељењска  већа 

 организовање допунске и додатне наставе 

 акција добровољног давања крви 

 рад школских секција 

 Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату /21.10./ 

 Фестивал науке 

 Екскурзија ученика , студијско путовање 

 

 

НОВЕМБАР 

 Наставничко веће 

 стручно усавршавање наставника по распореду утврђеном планом стручног усаврашавања 

 завршетак I класификационог периода и анализа постигнутог успеха, 

 припремна настава за ванредне ученике 

 родитељски састанци 

 редовна посета часовима  

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 пријава ванредних испита 

 Блок настава /ЕТ 3, ЕТ 4, ФА3, ФА 4 разред  први део/ 

 Редовна посета часовима 

 одељењска већа 

 седница Наставничког већа 

 крај првог полугодишта 

 

 

 

ЈАНУАР 

 ванредни испити 

 обележавање Дана Светог Саве 

 Почетак другог поугодишта 

 родитељски састанци 

 

 

ФЕБРУАР 

 припрема за такмичење 

 хуманитарна акција добровољног давања крви 

 

 

     МАРТ 

 Матурски испит - припреме (бирање области) 

 Наставничко веће 

 пријава ванредних испита, 

 припрема за такмичење /републичко-рачуноводство/ 

 припрема за такмичење /републичко-пословна информатика/ 

 школско такмичење /страни језик/ 
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 завршетак III класификације 

 одељењска већа 

 Наставничко веће – анализа успеха на III класификацији 

 родитељски састанци 

 реализација наставе ЧОС- Увођење у систем ВРС 

 

 

АПРИЛ 

 реализација наставе ЧОС- Увођење у систем ВРС 

 Реализација републичког такмичења из рачуноводства 

 Реализација републичког такмичења из пословне информатике/организација/ 

 Блок настава за ФА 2, ЕТ 2, ФА 3, ЕТ 3, ФА 4, ЕТ4  

 ”Београдски  маратон” 

 Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату 

 припрема за градско такмичење у рачуноводству 

 ванредни испити 

 

 

МАЈ 

 Матурски испит – утврђивање изборног предмета 

 Наставничко  веће 

 реализација практичне наставе у блоку ЕТ 4, ФА 4 

 пријава ванредних испита 

 градско такмичење у рачуноводству за ученике трећег разреда 

 прослава Дана школе /25. мај/ 

 завршетак наставе IV разреда- одељењско веће 

 Наставничко  веће 

 Пробна државна матура 

 

 

ЈУН 

 прослава матураната 

 матурско вече 

 реализација практичне наставе у блоку ЕТ II  разред и ФА- III разред/други део/ 

 полагање ванредних испита 

 анкетирање ученика о изборним предметима за све профиле 

 завршетак наставе  I, II, III разреда 

 одељењска већа I, II, III разреда 

 припремна настава за разредне испите 

 разредни испити 

 припремна настава за поправне испите и матирски испит 

 поправни испити  за ученике IV разреда 

 матурски испит 

 наставничко веће 

 испитни одбор 

 родитељски састанци 

 подела сведочанстава 
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 подела предмета на наставнике за 2023/2024. годину 

 Наставничко веће 

 

ЈУЛ 

 Упис у ченика у први разред-пријем докумената за упис 

 Формирање одељења првог разреда 

 Писање  извештаја о раду 

 Припреме за наредну школску годину 

 

 

АВГУСТ 

 седница Наставничког већа 

 припремна настава за разредне испите 

 разредни испити 

 припремна настава за поправне испите и матурски испит 

  поправни и матурски испит 

 Одељењска већа 

 Наставничко веће /одређивање одељењских старешина, руководилаца стручних већа/ 

 упис ученика у II, III и IV разред 

 ванредни испити 
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3. ПЛАН И ПРОГРАМ ОРГАНА 

УПРАВЉАЊА 

 
 

1. План и програм рада директора школе 

2. План и програм рада помоћника директора 

3. План и програм рада Школског одбор 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА  ДИРЕКТОРА 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.Г. 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

 

МЕСТО 

 

НАЧИН 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

*Припремне 

активности за 

реализацију наставе. 

*Припремање  седнице 

Наставничког већа 

*Припремање за 

усвајање Годишњег 

извештаја рада школе 

*Припремање за 

усвајање Извештаја 

директора за прошлу 

школску годину 

*Припремање за 

усвајање Годишњег 

плана рада школе 

*Преглед кабинета и 

осталог ученичког 

простора 

*Предлог структуре 

40–часовне радне 

недеље наставника,            

*Конституисање 

Ученичког парламента 

*Одељењских већа 

*Учешће у 

припремама око 

израде финансијског 

плана 

*Учешће у 

организацији 

конститутивне седнице 

Савета родитеља 

*Седница Школског 

одбора  

*Седница Школског 

одбора- усвајање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

Е 

 

П 

 

Т 

 

Е 

 

М 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцеларија   

дирeктора,  

сала за састанке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор, 

разговор, 

инструкције, 

писани 

материјал, 

тимски рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

ППС, спољни 

сарадници  
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докумената 

*Учешће у раду 

тимова 

*Приказ пригодних 

садрђаја из националне 

платформе „Чувам те 

*Активности у оквуру 

ЗУОВ-а везане за 

обуку директора 

*Ваннаставне 

активности и 

екскурзије 

*Организовање 

октобарског испитног 

рока за ванредне 

кандидате 

*Набавка неопходних 

наставних средстава и 

стручне литературе 

*Израда плана посете 

часовима 

*Припремање седнице 

Наставничког већа 

*Извештај о 

ванредним испитима 

након октобарског 

испитног рока 

 

 

 

 

 

 

О 

 

К 

 

Т 

 

О 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцеларија 

дирeктора, 

Зборница, 

канцеларија за 

ванредне 

ученике 

 

сала за састанке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор, 

разговор, 

инструкције, 

писани 

материјал, 

тимски рад, 

извештај 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

ппс, спољни 

сарадници, 

руководиоци 

стручних 

већа, 

Служба за 

ванредне 

ученике 

*Анализа постигнутих 

образовно–васпитних 

резултата на крају прве 

класификације 

*Рад на организовању 

седнице Одељењског 

већа 

*Осврт на реализацију 

плана и програма 

*Анализа васпитног 

рада 

*Организовати 

седницу Наставничког 

већа и Савета 

родитеља 

*Педагошко- 

инструктиван рад 

Посета часовима 

 

 

Н 

 

О 

 

В 

 

Е 

 

М 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

 

 

 

Канцеларија 

директора, 

Зборница, 

учионица, 

канцеларија ПП 

службе,  

сала за састанке 

 

 

 

 

 

Договор, 

разговор, 

инструкције 

тимски рад, 

извештај, 

писани 

материјал 

 

 

 

 

 

Директор 

помоћник 

директора, 

ппс, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

информатике 

*Анализа рада 

стручних већа и  

комисија НВ 

*Припремање седнице 

Наставничког већа 

 

 

 

Д 
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*Анализа оцењивања 

ученика у претходном 

периоду 

*Присуствовање 

родитељским 

састанцима (по 

потреби) 

*Припрема за попис 

школске имовине 

*Организовање 

стручног усавршавања 

*Посета часовима 

Завршна Одељењска 

већа (полугодиште) 

*Наставничко веће 

Е 

 

Ц 

 

Е 

 

М 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцеларија 

директора, 

Зборница, 

учионица, 

канцеларија ПП 

службе, кабинет 

информатике 

(34), 

сала за састанке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор, 

разговор 

тимски рад 

Директор 

помоћник 

директора, 

ппс, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

информатике, 

председници 

Стручних 

већа 

1.Анализа успеха 

ученика на крају I 

полугодишта 

2.Припрема за почетак 

II полугодишта, 

3. Организовање 

прославе Дана Светог 

Саве 

4. Предлог плана уписа 

ученика у први разред 

за следећу школску 

годину 

5. Анализа реализације 

наставног програма и 

фонда одржаних 

часова 

6.Анализа рада 

административно–

финансијске службе у 

школи 

 

 

 

Ј 

 

А 

 

Н 

 

У 

 

А 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцеларија 

директора, 

Зборница, 

канцеларија за 

ванредне 

ученике 

 

 

 

 

 

 

 

Договор, 

разговор, 

инструкције 

тимски рад, 

извештај, 

писани 

материјал 

 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

ппс,  

руководиоци 

стручних 

већа, Служба 

за ванредне 

ученике, 

наставници 

српског језика 

3.Педагошко-

инструктиван рад 

(посета часовима)   

4.Анализа 

материјално- 

финансијског 

пословања по 

завршном рачуну  

5.Састанак са 

помоћно- техничким 

особљем 

6.Организација 

састанка Савета 

родитеља и Школског 

одбора 

 

Ф 

 

Е 

 

Б 

 

Р 

 

У 

 

А 

 

Р 

 

 

 

 

 

Канцеларија  

директора, 

канцеларија ПП 

службе, сала за 

састанке 

 

 

 

Договор, 

разговор, 

инструкције 

тимски рад, 

извештај, 

писани 

материјал, 

самостални 

рад 

 

 

 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

наставници, 

ппс  
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7.Посета часовима 

1.Организовање блок 

наставе за ученике 

наше школе, 

2.Организовање 

стручног усавршавања 
3.Посета часовима 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

Канцеларија  

директора, 

канцеларија ПП 

службе, 

зборница 

 

 

Договор, 

разговор, 

инструкције 

Директор, 

помоћник 

директора, 

ппс, 

одељењске 

старешине 

1.Организовати 

седнице Одељењских 

већа, Савета родитеља, 

2.Осврт на успех на 

крају III 

класификационог 

периода и анализа 

реализације плана  и 

програма  

3.Педагошко-

инструктиван рад  

4. Припремне 

активности за 

такмичење у 

рачуноводству  

5.Анализа успешности 

одржавања допунске 

наставе 

 

 

 

 

А 

 

П 

 

Р 

 

И 

 

Л 

 

 

 

 

Канцеларија 

директора, 

канцеларија ПП 

службе, 

зборница, сала за 

састанке 

 

 

 

Договор, 

разговор, 

инструкције 

тимски рад, 

извештај, 

писани 

материјал, 

самостални 

рад 

 

 

 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

ппс, 

наставници, 

спољни 

сарадници 

1.Припрема за 

завршетак школске 

године у завршном 

разреду (за  матуранте) 

2.Годишња анализа 

успеха ученика 

завршних разреда; 

3. Реализација 

такмичења из 

рачуноводства 

4. Припреме за 

спровођење пробне 

државне матуре 

5.Припреме за 

спровођење матурског 

испита у јунском  

испитном року  

(распоред, комисије), 

6.Припрема за 

обележавање  Дана 

школе 

 

 

 

М 

 

А 

 

Ј 

 

 

 

 

 

 

 

Канцеларија 

директора, 

канцеларија ПП 

службе, 

зборница, сала за 

састанке 

 

 

 

 

 

 

Договор, 

разговор, 

инструкције 

тимски рад, 

извештај 

 

 

 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

ппс, 

одељењске 

старешине 

четвртог 

разреда 

1.Анализа образовно-

васпитних резултата 

на крају II 

полугодишта а) 

 

 

 

 

 

 

 

Канцеларија  

 

 

 

Договор, 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 
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матураната; б) I, II и III 

разреда 

2.Одржати седнице 

Одељењских већа у 

циљу утврђивања 

општег успеха      

ученика и  реализација 

образовно- васпитног 

рада (плана и  

програма) 

 

 

Ј 

 

У 

 

Н 

 

 

директора, 

канцеларија ПП 

службе, 

зборница, 

кабинети 

информатике, 

канцеларија за 

ванредне 

ученике, сала за 

састанке  

разговор, 

инструкције 

тимски рад, 

извештај, 

писани 

материјал, 

самостални 

рад 

 

ппс, 

наставници, 

сарадници за 

рад са 

ванредним 

ученицима, 

председници 

Стручних 

већа 

 

1.Упис ученика у први 

разред за следећу 

школску годину 

Ј 

У 

Л 

Канцеларија  

директора, 

канцеларија ПП 

Договор, 

разговор 

ппс, 

1.Израда Годишњег 

извештаја васпитно– 

образовног рада у 

протеклој  школској 

години 

2. Утврдити  предлог 

Плана  рада за 2023/24. 

год. 

3. Организовање  

поправног и   

матурског испита 

(формирање комисија) 

4. Припрема за 

седницу Наставничког 

већа и почетак нове 

школске године 

 

 

А 

 

В 

 

Г 

 

У 

 

С 

 

Т 

 

 

Канцеларија 

директора, 

канцеларија ПП 

службе, 

зборница, 

кабинети 

информатике, 

канцеларија за 

ванредне 

ученике 

 

 

 

Договор, 

разговор, 

инструкције 

тимски рад, 

извештај, 

писани 

материјал, 

самостални 

рад 

 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

ппс, 

наставници, 

сарадници за 

рад са 

ванредним 

ученицима, 

председници 

Стручних 

већа 

 

 

 

Дејан Недић, директор 

 

ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА  

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ  

/Цвета Митровић/ 
САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 

РЕАЛ 

МЕСТО НАЧИН НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1.Организација 

образовно васпитне 

активности на почетку 

школске године. 

Припреме око 

организације наставе, 

према препоруци и 

упутствима надлежног 

Министарства просвете 

2.Разговор са 

новопримљеним 

 

 

 

 

С 

 

Е 

 

П 

 

Т 

 

 

Канцеларија 

помоћника 

директора 

 

 

Канцеларија 

помоћника 

директора 

 

 

 

 

Договор, 

 

 

Разговор, 

Инструкци

је 

 

 

 

 

 

Директор, 

 

 

Помоћник 

директора, 

 

Помоћник 

директора, 
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наставницима и њихово 

увођење у рад 

3.Организација рада 

одељењских старешина и 

одељењских већа 

4.Припрема структуре 

40-то часовне радне 

недеље 

5.Израда и усвајање 

годишњег плана рада 

Наставничког већа за 

школску 2022/23.  

6.Сарадња са МПНТР, 

Градским секретаријатом 

за образовање, школском 

управом и локалном 

самоуправом 

7.  Реализација 

радионица за одељењске 

старешине 

 

Е 

 

М 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

Канцеларија 

помоћника 

дирктора 

 

Зборница 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зборница 

 

Писани 

материјал 

 

 

 

 

Тимски 

рад 

 

Писани 

материјали 

 

Наставници, 

Помоћник 

директора 

 

 

 

ПП служба 

Спољни 

сарадници 

 

Помоћник 

директора, ПП 

служба 

1.Организација допунске 

и додатне наставе и њено 

евидентирање 

2.Организација рада и 

учешће у раду школских 

Тимова (договор са 

руководиоцима секција) 

3.Преглед вођења 

педагошке 

документације 

4.Педагошко- 

инструктивни рад 

5.Припрема табеле и 

упутства одељењским 

старешинама за први 

класификациони период 

6.Сарадња са социјалним 

партнерима 

7.Педагошко-

инструктивни рад 

(редовне посете 

часовима и посете 

часовима нових чланова 

колектива) 

8. Организација и 

реализација ђачких 

екскурзија  и студијског 

путовања за ученике  

 

О 

 

 

К 

 

 

Т 

     О 

 

 

Б 

 

 

А 

 

 

 

 

Р 

 

Канцеларија 

помоћника 

директора 

 

 

 

Канцеларија 

помоћника 

директора, 

 

Зборница, 

 

Сала за 

састанке 

 

Учионица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор, 

 

Разговор, 

 

Инструкци

је 

 

Писани 

материјал, 

 

 

Тимски 

рад, 

 

 

 

 

Извештај 

 

 

Предметни 

наставници 

 

 

Помоћник 

директора, 

 

наставници, 

 

Одељењске 

старешине 

ПП служба 

спољни 

сарадници 

 

Помоћник 

директора, ПП 

служба, 

наставници 

 

 

Помоћник 

директора, 

одељењске 

старешине 

1.Педагошко-

инструктивни рад 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

(посете часовима) 

2. Организација и 

реализација екскурзије за 

ученике 1. разреда 

3.Анализа образовно-

васпитних резултата на 

крају прве 

класификације 

4. Сарадња са 

Економским факултетом 

5. Разматрање проблема 

изостајања ученика са 

наставе и мере за 

сузбијање неоправданих 

изостанака 

6.Реализација 

активности у оквиру 

тима за школски 

маркетинг (припреме за 

сајмове образовања) 

7.Организација рада 

Одељењских већа и 

припрема информација о 

ефектима њихове 

педагошке активности, 

7.Припрема и 

учествовање на 

седницама Одељењских 

већа, Наставничког већа 

и Педагошког 

колегијума 

Н 

 

 

О 

 

 

В 

 

 

Е 

 

 

М 

 

 

Б 

 

 

А 

 

 

Р 

 

 

 

Зборница 

 

 

 

Канцеларија 

помоћника 

директора, 

 

зборница, 

 

канцеларија 

ПП службе, 

 

учионица 

Извештај 

 

 

 

 

 

 

Договор, 

 

разговор, 

 

инструкциј

е, 

 

тимски 

рад, 

писани 

материјали 

Помоћник 

директора, 

одељењске 

старешине 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

 

помоћник 

директора, 

наставници 

ппс, 

 

одељењске 

старешине 

1.Педагошко- 

инструктивни рад 

2.Сарадња са социјалним 

партнерима 

3.Разматрање 

успешности сарадње са 

родитељима ученика 

4.Анализа рада стручних 

већа и сарадња са 

председницима стручних 

већа 

5.Преглед педагошке 

документације 

6.Израда распореда 

одржавања седница 

одељењских већа 

7. Припрема табела и 

упутствства за израду 

статистичких података 

      Д 

 

Е 

 

Ц 

 

 

М 

 

 

Б 

 

 

А 

 

 

Р 

 

 

Учионица 

 

 

 

Канцеларија 

помоћника 

директора, 

 

учионица, 

 

кацеларија ПП 

службе, 

 

кабинет 

информатике 

 

Канцеларија 

помоћника 

 

Разговор 

 

 

 

 

Договор, 

 

разговор, 

 

тимски 

рад, 

 

писани 

извештаји 

Директор 

помоћник 

директора, 

 

социјални 

партнери, 

 

ппс, 

 

председници 

стручних већа, 

 

 

наставници 

информатике, 

 

одељењске 

старешине 
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на крају првог 

полугодишта 

8.Израда подсетника за 

одељењске старешине и 

остале наставнике о 

задацима на крају првог 

полугодишта 

директора Помоћник 

директора, ПП 

служба 

1. Анализа успеха и 

владања на крају првог 

полугодишта 

2.Организовање 

прославе Дана Светог 

Саве 

3.Педагошко-

инструктивни рад 

Ј 

 

А 

 

Н 

 

У 

 

А 

 

Р 

 

 

Канцеларија 

помоћника 

директора, 

 

учионица, 

 

зборница 

 

канцеларија 

ПП службе 

 

 

Договор, 

 

разговор, 

 

тимски 

рад, 

 

писани 

извештаји 

 

Директор, 

 

помоћник 

директора, 

 

ппс, 

 

одељењске 

старешине, 

наставници 

1.Педагошко-

инструктивни рад 

(посете часовима) 

2.Преглед 

административно-

педагошке 

документације 

3.Учествовање у раду 

комисије за признавање 

испита 

4.Организација 

школских такмичења 

ученика 

 Ф 

 

Е 

 

Б 

 

Р 

 

У 

 

А 

 

Р 

Канцеларија 

помоћника 

директора, 

 

канцеларија 

ПП службе, 

 

учионице, 

 

зборница 

 

 

Договор, 

 

разговор, 

 

тимски рад 

 

 

Директор, 

 

помоћник 

директора, 

 

ппс, 

 

наставници 

1.Педагошко-

инструктивни рад 

(посете часовима) 

2.Анализа изостанака 

ученика појединих 

одељења 

3. Припремне 

активности за такмичења 

4.Мере за решавање 

проблема изостајања у 

сарадњи са комисијом за 

унапређење наставе 

5.Сарадња са социјалним 

партнерима 

 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

 

 

 

Канцеларија 

помоћника 

директора, 

 

канцеларија 

ПП службе, 

 

учионице, 

 

зборница 

 

 

Договор, 

 

разговор, 

 

тимски рад 

 

Директор, 

 

помоћник 

директора, 

 

ппс, 

 

чланови тима за 

унапређење 

наставе 

1.Припрема и учешће на 

седницама Одељењских 

већа 

2.Израда и подношење 

 

А 

 

 

 

 

 

Канцеларија 

 

 

 

Договор, 

 

 

 

Директор, 
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извештаја о постигнутим 

резултатима на 

класификационом 

периоду 

3.Разматрање 

реализације допунске и 

додатне наставе 

4.Педагошко-

инструктивни рад 

5.Презентација 

високошколских 

установа 

6.Анализа успешности 

рада секција 

7. Организација и 

реализација ђачких 

екскурзија за 3. и 4. 

разред 

П 

 

 

Р 

 

 

И 

 

 

Л 

 

помоћника 

директора, 

 

канцеларија 

ПП службе, 

 

зборница, 

 

сала за 

прзентације 

 

разговор, 

 

тимски 

рад, 

 

презентаци

ја 

 

помоћник 

директора, 

 

ппс, 

 

представници 

факултета, 

 

наставници 

1.Педагошко-

инструктивни рад 

2.Сарадња са 

председницима стручних 

већа 

 

3.Презентација високо 

школских установа 

4.Организовање и 

учешће на Сајмовима 

образовања 

 

5.Активности везане за 

рад Тима за школски 

маркетинг 

 

 

6.Организација прославе 

Дана школе 

 

Припреме и организација 

Пројекта пробне 

државне матуре 

 

 

 

 

М 

 

 

А 

 

 

 

Ј 

 

 

Канцеларија 

помоћника 

директора, 

 

зборница, 

 

сала за 

презентације 

 

Сала за 

састанке 

 

 

 

 

Свечана сала 

 

Канцеларија 

помоћника 

директора,збор

ница, сала за 

састанке, 

учионице, 

кабинети 

 

 

Договор, 

 

 

разговор, 

 

тимски 

рад, 

 

рекламни 

материјал 

везан за 

промоцију 

школе 

 

 

 

 

Договор, 

обуке, 

писани 

материјал 

 

ПП служба 

 

 

наставници, 

 

представници 

високошколских 

установа 

 

 

Ученици, 

наставници, 

директор 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

Педагог школе, 

чланови 

школских 

тимова за 

реализацију 

пробне матуре 

1.Анализа успеха и 

владања 

2.Организација и израда 

распореда полагања 

разредних, поправних и 

матурског испита 

3.Организација извођења 

 

 

 

 

 

 

 

зборница 

 

Канцеларија 

помоћника 

директора, 

 

 

Тимски 

рад 

 

Договор, 

 

 

 

Помоћник 

директора, ПП 

служба, 

наставници 

 

Директор,помоћ

ник директора 
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припремне наставе за 

поправне, разредне и 

матурски испит 

4.Припремање извештаја 

о реализацији плана и 

програма, фондова 

одржаних часова, 

наставних и радних дана, 

васпитних и васпитно-

дисциплинских мера које 

су изречене у току 

школске године 

5.Преглед педагошке 

документације 

6.Учешће у раду 

стручних већа око 

поделе предмета на 

наставнике 

7.Израда распореда 

полагања поправних и 

разредних испита у 

августовском испитном 

року 

Ј 

 

 

 

У 

 

 

 

Н 

 

 

канцеларија 

ПП службе, 

 

 

 

зборница, 

 

 

 

кабинет 

информатике 

 

 

 

 

 учионица 

разговор, 

 

 

 

 

 

 

тимски 

рад, 

 

 

 

 

 

писани 

извештаји 

Наставници 

 

 

помоћник 

директора, 

 

 

 

 

ппс, 

 

 

 

 

 

наставници, 

1.Упис ученика у први 

разред 

2.Формирање одељења 

првог разреда 

3.Преглед 

административно-

педагошке 

документације 

 

Ј 

 

У 

 

Л 

 

Директор, 

 

помоћник 

директора, 

 

педагог, 

одељењске 

старешине 

 

Договор, 

 

тимски 

рад, 

писани 

извештаји 

 

Директор, 

 

помоћник 

директора, ппс, 

одељењске 

старешине 

1.Учешће у формирању 

предлога за избор 

одељењских старешина, 

ментора, председника 

стручних већа, 

2.Припреме за почетак 

школске године 

(распоред учионица, 

дежурство ученика и 

наставника) 

3.Састанци са новим 

одељењским 

старешинама, новим 

члановима комисија и 

стручних тимова за 

почетак рада 

4.Пружање помоћи око 

формирања нових 

одељења(контрола 

А 

 

 

 

В 

 

 

 

Г 

 

 

 

У 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

 

педагог, 

 

одељењске 

старешине, 

 

чланови 

тимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор, 

 

разговор, 

 

тимски 

рад, 

 

писани 

извештаји 

 

Самосталн

и рад 

 

 

 

 

 

 

 

Помоћник 

директора, 

 

чланови тимова, 

 

председници 

стручних већа, 

 

одељењске 

старешине 
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реализације предвиђених 

критеријума) 

5. Преглед педагошке 

документације 

6.Отварање и припрема 

нове педагошке 

документације за 

почетак нове школске 

године 

7. Обука и радионице за 

одељењске старешине 

Т 

 

 

 

зборница 

 

разговор 

Помоћник 

директора, ПП 

служба, 

одељењске 

старешине 

Помоћник директора: 

Цвета Митровић 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЗА ШКОЛСКУ  2022/2023. ГОДИНУ 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 

РЕАЛИ 

ЗАЦИЈЕ 

МЕСТО НАЧИН 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Усвајање 

 Извештаја о 

остваривању 

Годишњег плана рада 

школе за  школску 

2021/2022.  

Усвајање Извештаја 

директора за школску 

2021/22. 

 

септембар 

 

Сала за 

састанке 

оперативни, 

тимски рад, 

стручно упутство 

Сви чланови 

Школског одбора 

Доношење 

Годишњег плана рада 

за школску 

2022/2023. 

Усвајање Акционог 

плана Развојног 

планирања за 

школску 2022-23. 

годину 

Усвајање плана 

стручног 

усавршавања 

септембар 

 

септембар 

 

 

септембар 

 

Сала за 

састанке 

оперативни, 

самостални рад 

 

Сви чланови 

Школског одбора 

 

 

 

Сви чланови 

Школског одбора 

Рад на општим 

актима 

Током целе 

школске 

године 

Сала за 

састанке 

оперативни, 

тимски рад 

Сви чланови 

Школског одбора 

Разматрање задатака 

образовања, 

васпитања и 

предузимање мера за 

побољшање услова 

рада 

Током целе 

школске 

године 

Сала за 

састанке 

 

оперативни, 

тимски рад 

Сви чланови 

Школског одбора 

Извештаји са новембар Сала за инструктивно Сви чланови 
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класификација о 

успеху ученика 

фебруар 

мај 

јули 

састанке оперативни, 

тимски рад, 

давање предлога 

Школског одбора 

Усвајање извештаја о 

реализацији 

екскурзија 

 

октобар 

  

Сала за 

састанке 

инструктивно 

оперативни, 

информисање, 

Сви чланови 

Школског одбора 

Послови у складу са 

законом, статутом и 

другим општим 

актима 

Током целе 

школске 

године 

Сала за 

састанке 

оперативни, 

тимски рад, 

давање предлога 

Сви чланови 

Школског одбора 

Разматрање 

записника са редовне 

и ванредне контроле 

просветне инспекције 

Током целе 

школске 

године 

Сала за 

састанке 

тимски рад 

 

 

Сви чланови 

Школског одбора 

Разматрање жалби, 

молби и приговора 

Током целе 

школске 

године 

Сала за 

састанке 

 

тимски рад 

Сви чланови 

Школског одбора 

Усвајање годишњег 

обрачуна 

фебруар Сала за 

састанке 

оперативни , 

самостални рад 

Сви чланови 

Школског одбора 

Верификација 

чланова Школског 

одбора 

септембар 
Сала за 

састанке 
Тимски рад 

Сви чланови 

школског одбора 

Доношење  

финансијског 

плана са планом 

инвестиционог 

улагања 

 

фебруар 

 

Сала за 

састанке 

 

оперативни, 

самостални рад 

 

 

Сви чланови 

Школског одбора 

Активности везане за 

инклузивно 

образовање 

септембар 

фебруар 

јули 

Сала за 

састанке 

инструктивно 

оперативни рад, 

давање предлога 

Сви чланови 

Школског одбора 

Активности везане за 

сарадњу са локалном 

заједницом  

Током целе 

школске 

године 

Сала за 

састанке 

 

 

инструктивно 

оперативни рад, 

давање предлога 

Сви чланови 

Школског одбора 

 

 

Активности везане за 

избор директора 

 

април 

 

Сала за 

састанке 

инструктивно 

оперативни рад, 

давање предлога 

 

Сви чланови 

Школског одбора 

 
                                                                                                        Председник Школског одбора 

                                                                                                               Андрејић Драгица 
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4. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

1. Психолошко-педагошка служба 

2. Библиотекари 

 

 

ПЛАН   И   ПРОГРАМ    РАДА  ПСИХОЛОГА 

ЗА ШКОЛСКУ   2022/23.  ГОДИНУ 

 
1. ОБЛАСТ РАДА:  Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

А К Т И В Н О С Т И 
Начин 

реализације 
Време реализације 

1.1.  Учествовање у припреми и 

изради концепције Годишњег 

извештаја о раду за претходну 

школску годину 

непосредно VI - IX 

1.2.  Учествовање у изради појединих 

делова Годишњег плана рада школе 

непосредно 

самостални  рад 
VI - IX 

1.3.  Учествовање у изради Школског, 

васпитног програма и плана 

унапређивања образовно-васпитног 

рада  

непосредно, 

тимски рад 

стручно упутство 

VI - IX 

1.4.  Учешће у изради акционог плана 

стручног усавршавања у школи 

непосредно 

тимски рад 
VI - IX 

1.5.  Учешће у избору уџбеника непосредно 

тимски рад 
VI - IX 

1.6.  Припремање годишњег плана 

рада  и месечних планова рада 

психолога 

непосредно, 

самосталлни  рад 
током године 

1.7.  Припремање плана посете 

часовима 

Непосредно, 

тимски рад 
IX , II 

1.8.  Припремање плана сопственог 

стручног усавршавања и 

професионалног развоја 

 

самостални  рад 

VIII , IX, током године 

по потреби 

   

 
2. ОБЛАСТ  РАДА: Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

А К Т И В Н О С Т И 
Начин 

реализације 
Време реализације 

2.1.Учествовање у систематском 

праћењу и вредновању наставног 

процеса и напредовања ученика 

Непосредно учествовање током године 

2.2. Учествовање у континуираном 

праћењу и подстицању напредовању 

ученика у развоју и учењу 

Непосредно учествовање током године 

2.3.  Учешће у изради  извештаја о 

раду и остваривању образовно- 

васпитног рада 

Непосредно учествовање VI - IX 

2.4.  Праћење и вредновање примене Непосредно учествовање током године 
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мера индивидуализације и 

индивидуалног плана (ИОП2) 

2.5.  Иницирање и учествовање у 

истраживањима образовно-васпитне 

праксе коју реализује школа, научно-

истраживачка институција или 

стручно друштво у циљу 

унапређивања обр. васп. рада; 

( не ) посредно током године 

2.6. праћење и вредновање 

образовно-васпитног рада и 

предлагање мера за унапређивање 

квалитета образовно-васпитног рада 

( не ) посредно током године 

 
3. ОБЛАСТ  РАДА:  Рад са наставницима 

А К Т И В Н О С Т И 
Начин 

реализације 
Време реализације 

3.1.  Пружање стручне подршке 

наставницима у планирању и 

реализацији непосредног образовно- 

васпитног рада са ученицима  

( не ) посредно током године 

3.2.  Пружање подршке  јачању 

наставничких компетенција у 

областима: комуникација и сарадња, 

конструктивно решавање сукоба, 

подршка развоју личности ученика, 

подучавање и учење, мотивација за 

учење... 

( не ) посредно током године 

3.3.  Пружање стручне подршке 

наставницима у ставрању 

подстицајне средине за учење уз 

примену савремених научно 

заснованих сазнања  

( не ) посредно током године 

3.4.  Пружање стручне подршке 

наставницима за јачање 

компетенција и професионални 

развој наставника 

( не ) посредно током године 

3.5.  Пружање подршке 

наставницима за рад са ученицима 

којима је потребна додатна 

образовна подршка  

( не ) посредно током године 

3.6.  Пружање подршке 

наставницима у раду са ученицима 

код којих је утврђен психолошки 

узрок неуспеха и појава 

неадаптивних облика понашања 

( не ) посредно током године 

3.7. Пружање подршке 

наставницима у вођењу ученичког 

колектива 
( не ) посредно током године 

3.8.  Пружање подршке 

наставницима у раду са 

родитељима, односно старатељима 
( не ) посредно током године 

3.9.1.  Пружање подршке 

наставницима менторима и 

саветодавни рад са приправницима 
( не ) посредно током године 
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у процесу увођења у посао и 

лиценцирања 

3.9.2. Саветовање наставника у 

индивидуализацији васпитно- 

образовног рада, писању 

педагошког профила за ученике 

који се школују по ИОП-а 2 

(О.В:1/6,4/3,4/5) и подршка за 

реализацију матурског испита 

( не ) посредно током године 

3.9.3.  Саветодавни рад са 

наставницима давањем повратне 

информације о посећеном часу тј. 

активности као и предлагању мера 

за унапређење образовно- васпитног 

процеса 

( не ) посредно током године 

3.9.4.  Оснаживање наставника за 

рад са ученицима из осетљивих 

друштвених група 
( не ) посредно током године 

3.9.5.  Усмеравање наставника у 

креирању плана стручног 

усавршавања и њиховог 

професионалног развоја 

( не ) посредно током године 

3.9.6. Подстицање наставника на 

коришћење садржаја и укључивање 

у обуке на националној платформи 

„Чувам те“ 

( не ) посредно током године 

 
4. ОБЛАСТ  РАДА:  Рад са ученицима 

А К Т И В Н О С Т  И 
Начин 

реализације 
Време реализације 

4.1.Учешће у структуирању 

одељења првог ( по потреби 

расподела нових ученика) разреда 

Непосредно учествовање 
VII , VIII, по 

потреби 

4.2. Учешће у појачаном васпитном 

раду за ученике који врше повреду 

правила понашања у школи 

непосредно учествовање током године 

4.3. Испитивање општих и 

посебних способности, особина 

личности, когнитивног стила, 

мотивације за школско учење, 

професионалних опредељења, 

статуса појединца у групи... 

непосредно током године 

4.4. Идентификовање ученика са 

изузетним способностима и 

пружање подршке за њихов даљи 

развој 

(Не)посредно током године 

4.5. Рад са ученицима на 

унапређењу кључних и 

међупредметних компетенција, 

ставова и вредности потребних за 

живот у савременом друштву 

(Не)посредно током године 

4.6.Саветодавно- инструктивни рад 

са ученицима који имају тешкоће у 

учењу, развојне, емоционалне и 

(Не)посредно током године 
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социјалне тешкоће, проблеме 

прилагођавања и понашања. 

4.7. Пружање подршке ученицима 

који се школују по 

индивидуализираној настави и 

ИОП-у 

непосредно током године 

4.8. Пружање подршке ученицима 

из осетљивих друштвених група 
(Не)посредно током године 

4.9. Пружање подршке ученичком 

активизму и партиципацији у 

школском животу 

непосредно током године 

4.9.1. Пружање психолошке помоћи 

ученику, групи тј. одељењу у 

акцидентним кризама 

непосредно По потреби 

4.9.2. Подршка развоју 

професионалне каријере ученика 

професионалним информисањем и 

саветовањем 

(Не)посредно током године 

4.9.3.Организовање и реализовање 

предавања, трибина и других 

активности за ученике из области 

менталног здравља, педагошке, 

развојне и социјалне психологије. 

(Не)посредно током године 

4.9.4. Праћење, подстицање и 

пружање подршке укупном развоју  

ученика у домену физичких, 

интелектуалних, емоционалних и 

социјалних капацитета и 

предлагање мера у интересу развоја 

и добробити ученика 

(Не)посредно током године 

4.9.5.  Рад са ученицима ради   

заштите од насиља, 

дискриминације  и социјалне 

искључености  и стварања безбедне 

средине за њихов 

развој.Презентација националне 

платформе „Чувам те“ и 

подстицање  на коришћење 

садржаја и укључивање у обуке на 

националној платформи. 

(Не)посредно током године 

 
5. ОБЛАСТ  РАДА:  Рад са родитељима, односно старатељима 

А К Т И В Н О С Т  И 
Начин 

реализације 
Време реализације 

5.1.Прикупљање података од 

родитеља, односно старатеља који 

су од значаја за упознавање ученика 

и праћење његовог развоја 

(Не)посредно током године 

5.2. Саветодавни рад са 

родитељима, односно старатељима 

ученика који имају различите 

тешкоће у развоју, учењу и 

понашању. 

(Не)посредно током године 

5.3. Саветодавни рад са (Не)посредно током године 
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родитељима, односно старатељима 

ученика чија деца врше повреду 

правила понашања у школи и 

којима је одређен појачани 

васпитни рад/ индивидуални 

разговори 

5.4. Оснаживање родитеља, 

односно старатеља да препознају 

карактеристике своје деце које 

указују на њихове изузетне 

способности и сарадња на пружању 

подршке у проналажењу 

различитих могућности подстицања 

и усмеравања њиховог општег и 

проф. развоја 

(Не)посредно током године 

5.5.Подршка јачању родитељских 

компетенција, нарочито 

информисањем о психолошким 

карактеристикама њихове деце у 

оквиру индивидуалних 

консултација или облика групног 

психолошког образовања родитеља. 

(Не)посредно током године 

5.6.Сарадња са родитељима, 

односно старатељима ученика на 

пружању подршке деци односно 

ученицима којима је потребна 

додатна подршка у образовању  

( индивидуализација/ИОП) 

(Не)посредно током године 

5.7.Пружање психолошке помоћи 

родитељима, односно старатељима 

чија су деца у акцидентној кризи. 

(Не)посредно током године 

5.8. Учествовање у реализацији 

програма сарадње школе са 

родитељима: припрема и 

реализација родитељских 

састанака, трибина, радионица са 

стручним темама 

(Не)посредно учествовање током године 

5.9.Сарадња са Саветом родитеља, 

по потреби, информисање родитеља 

и давање предлога по питањима 

која се разматрају на савету. 

(Не)посредно учествовање током године 

5.9.1. Координација сарадње и 

обезбеђивање примене одлука 

савета родитеља школе и 

општинског савета родитеља  

(Не)посредно учествовање током године 

5.9.2. Презентација националне 

платформе „Чувам те“ и 

подстицање родитеља на 

коришћење информација са 

платформе и укључивање у обуке 

(Не)посредно учествовање током године 

 
6. ОБЛАСТ  РАДА:  Рад са директором, помоћником директора и стручним сарадницима 

А К Т И В Н О С Т  И 
Начин 

реализације 
Време реализације 
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6.1.Сарадња са директором, помоћ. 

директора и стручним сарадником - 

педагогом на пословима који се 

тичу обезбеђивања ефикасности, 

економичности и флексибилности 

образовно васпитног система  

( избор ментора, председника 

стручних већа,одељењских 

старешина,чланова комисија и 

тимова школе...) 

Непосредно учествовање 
током годи                                                                                                                                           

не 

6.2. Сарадња у припреми 

докумената школе, прегледа, 

извештаја и анализа. 

Непосредно учествовање током године 

6.3. Сарадња у организовању 

трибина, предавања, радионица за 

ученике, запослене, родитеље... 

Непосредно учествовање током године 

6.4. Сарадња  по питању приговора 

и жалби ученика и њихових 

родитеља, односно старатеља на 

оцену из предмета или владања. 

Непосредно учествовање током године 

6.5. Сарадња са другим стручним 

сарадником педагогом  по питању 

планирања и усаглашавања 

заједничких послова и редовне 

размене информација 

Непосредно учествовање током године 

6.6. Сарадња у развоју 

инклузивности установе; 
Непосредно учествовање током године 

6.7. Сарадња ради  стварања 

безбедне средине за развој ученика 

и заштиту од насиља, 

дискриминације и социјалне 

искључености –Презентација 

платформе „Чувам те“ 

Непосредно учествовање током године 

6.8.Сарадња  на праћењу и 

вредновању образовно-васпитног 

рада и предлагању мера за 

повећање квалитета образовно-

васпитног рада 

Непосредно учествовање током године 

6.9.Сарадња ради спровођења 

стратешких одлука Министарства у 

установи (у складу са својим 

описом посла) 

Непосредно учествовање током године 

 
7. ОБЛАСТ  РАДА:  Рад у стручним органима и тимовима 

А К Т И В Н О С Т  И 
Начин 

реализације 
Време реализације 

7.1. Учествовање у раду 

Наставничког већа (давањем 

саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, 

прегледа, истраживања и других 

активности од значаја за образовно-

васпитни рад и јачање наставничких 

компетенција); 

Непосредно учествовање током године 
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7.2. Учествовање у раду тимова на 

нивоу школе који се образују ради 

остваривања одређеног задатка, 

програма или пројекта: 

- Стручни тим за инклузију 

- Стручни актив за развојно 

планирање 

-Тим за развој школског програма 

-Тим за самовредновање 

- Тим за заштиту ученика од 

дискриминације,насиља,злостављања 

и занемаривања 

- Тим за каријерно вођење и 

саветовање 

Непосредно учествовање током године 

7.3. Учествовање у раду педагошког 

колегијума и по потреби 

одељењских, стручних већа и 

Школског одбора 

Непосредно учествовање током године 

 
8. ОБЛАСТ  РАДА:  Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

А К Т И В Н О С Т  И 
Начин 

реализације 
Време реализације 

8.1.Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним, 

научним, културним и другим 

установама које доприносе 

остваривању циљева и задатака 

образовно-васпитног рада; 

Непосредно учествовање током године 

8.2. Сарадња са локалном 

заједницом и широм друштвеном 

средином за остваривање циљева 

образовно- васпитно рада и 

добробити ученика 

Непосредно учествовање током године 

8.3. Учествовање у раду стручних 

удружења, њихових органа, 

комисија, одбора... (Друштво 

психолога, Педагошко друштво...) 

Непосредно учествовање током године 

8.4.  Сарадња са другим 

психолозима који раде у другим 

установама, институцијама, 

организацијама и удружењима од 

значаја за остваривање образовно-

васпитног рада и добробити 

ученика( Београдска отворена 

школа, Регионални центар за 

таленте, Национална служба за 

запошљавање, Центар за социјални 

рад, Институт за јавно здравље, 

Домови здравља и друге 

здравствене установе, Институт за 

психологију, факултети, Завод за 

вредновање и унапређивање 

образовно васпитног рада,  

Непосредно учествовање током године 
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Министарство просвете..) 

 
9. ОБЛАСТ  РАДА:  Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

А К Т И В Н О С Т  И 
Начин 

реализације 
Време реализације 

9.1.  Вођење евиденције о 

сопственом раду – дневник рада/  

психолошки досије ученика (по 

потреби)/  стручно усавршавање 

непосредно током године 

9.2. Вођење евиденције о 

извршеним анализама, 

истраживањима, психолошким 

тестирањима, посећеним часовима 

односно активностима 

(не)посредно током године 

9.3. Припрема за све послове 

предвиђене годишњим планом и 

оперативним плановима рада 

психолога 

Непосредно учествовање током године 

9.4. Прикупљање, чување   на 

одговарајући начин као и заштита 

материјала који садржи личне 

податке о ученицима. 

непосредно током године 

9.5. Стручно усавршавање кроз 

праћење стручне литературе и 

периодике, учествовањем у 

активностима струковног удружења 

( Друштво психолога, Педагошко 

друштво, Републичка секција 

стручних сарадника, Актив 

стручних сарадника Заједнице... ), 

похађањем  и вођењем обука, 

похађањем симпозијума, конгреса, 

конференција,стручних скупова, 

трибина, разменом  искустава и 

сарадњом са другим психолозимау 

образовању... 

Учешће на обукама за стручне 

сараднике који се одржавају на 

даљину. 

Учешће у обукама на  националној 

платформи „Чувам те“ 

Непосредно учествовање током године 

9.6. Учешће у пројектима (Не)посредно учествовање током године 

 

ПЛАН   И ПРОГРАМ    РАДА 

ПЕДАГОГА   ЗА   2022/23.  ГОДИНУ 

И за ову школску годину настава је планирана  у складу са Стручним упутством 

МПНТР број 611-00-1762/2021-03.од 25 августа 2021- године, у којем су предвиђена три 

модела реализације наставе које је утврдио Тим за праћење и координисање примене 

превентивних мера у раду школа, тако да ће се и овај план рада прилагођавати датој 

ситуацији. 

Педагог применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке,  

доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи, у складу са 
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циљевима и принципима образовања и васпитања, дефинисаних Законом о основама система 

образовања и васпитања, као и посебним законима. 

ЗАДАЦИ:  

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

васпитног рада,  

 Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика, 

 Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно- образовног 

рада,  

 Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за 

васпитање и образовање  деце и ученика, 

 Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада, 

 Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за успешан рад установе, 

 Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и 

праксе. 

Програм рада рад педагога реализује се кроз  девет области:Планирање и програмирање 

образовно-васпитног рада;  Праћење и вредновање образовно-васпитног рада;  Рад са 

наставницима; Рад са ученицима; Рад са родитељима, односно старатељима; Рад са директором, 

стручним сарадницима; Рад у стручним органима и тимовима; Сарадња са надлежним 

установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе ; Вођење 

документације,припрема за рад и стручно усавршавање. С обзиром да jе  од школске 2018/19. 

године у школу уведен е-дневник, тако ће и поједине активности педагога бити прилагођене 

овом савременом виду вођења евиденције.  

Табеларни преглед  планираних  активности : 
 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

1.1.Учествовање у изради школског 

програма, годишњег плана рада 

установе и његових појединих 

делова, плана самовредновања и 

развојног плана установе у складу 

са Стручним упутством МПНТР 

 

Јул-

септембар 

 

 

Током школске 

године 

континуирано 

Директор, психолог,  

руководиоци стручних 

већа 

1.1.1. Учествовање у планирању 

унапређивања квалитета рада 

установе у областима дефинисаним 

стандардима квалитета рада 

установа  

тимски рад 

 

Током школске 

године 

континуирано 

Директор, ПП служба, 

ТИМ за унапређивање 

образовно-васпитног 

рада 

1.2. Припремање годишњих  и 

месечних  планова рада педагога 

Јул-

септембар 

Током школске 

године 

континуирано 

 

психолог 

1.3.Спровођење анализа и 

истраживања у установи у циљу 

испитивања потреба  ученика, 

родитеља, локалне самоуправе 

Септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

континуирано 

 

 

психолог 

1.4.  Учествовање у припреми 

индивидуалног образовног плана за 

ученике 

 

Септембар- 

јун 

Током школске 

године 

континуирано 

 

Психолог 

Предметни наставници 
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По потреби 

1.5. Учешће у планирању и 

организовању појединих облика 

сарадње са другим институцијама 

Септембар-

јун 

Током школске 

године 

континуирано 

Директор, психолог, 

чланови педагошког 

колегијума 

1.6. Планирање  набавке стручне 

литературе, периодике и учешће у 

набавци и изради дидактичког 

материјала, наставних средстава 

Септембар-

јун 

Током школске 

године 

континуирано 

 

по потреби 

 

педагог, 

Психолог 

Стручна већа 

Наставници 

1.7. Учествовање у писању 

пројеката установе и конкурисању 

ради обезбеђивања њиховог 

финансирања и примене 

Септембар-

јун 

Током школске 

године 

континуирано 

Приликом 

аплицирања на 

конкурс 

психолог, 

директор школе 

наставници, 

стручна већа 

1.8. Иницирање и учешће у 

иновативним видовима планирања 

наставе и других облика образовно-

васпитног рада 

Септембар-

јун 

Током школске 

године 

континуирано 

По потреби 

психолог, наставници, 

стручна већа 

1.9. Учествовање у избору и 

конципирању разних ваннаставних 

и ваншколских активности, односно 

учешће у планирању излета, 

екскурзија 

Август-

септембар 

 

Током школске 

године 

континуирано 

 

по потреби 

Управа школе, 

психолог,  наставници 

Педагошки колегијум 

Родитељи 

Ученици 

1.10. Учешће у планирању и 

реализацији културних 

манифестација, наступа деце, 

односно ученика, медијског 

представљања и слично, 

Септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

континуирано 

Психолог, наставници, 

стручна већа, ученици 

1.11. Пружање помоћи 

наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада, 

практичне наставе и амбијенталне 

наставе, плана рада одељењског  

старешине, секција 

Септембар-

јун 

Током школске 

године 

континуирано 

психолог  

Наставници 

Стручна већа 

 

1.12. Учешће у избору и предлозима 

одељењских старешинстава 

Јули-август Континуирано Директор школе, 

помоћник директора 

психолог, 

1.13. Формирање одељења, 

распоређивање новопридошлих 

ученика и ученика који су  упућени 

да понове разред 

Август- 

септембар 

По потреби 

током 

године 

Током школске 

године 

континуирано 

По потреби, 

Директор школе, 

помоћник директора, 

 психолог 

 

 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

2.1. Систематско праћење и 

вредновање наставног процеса 

развоја и напредовања ученика 

Септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

континуирано 

психолог, 

наставници 

2.2. Праћење реализације Септембар- Током школске психолог 
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образовно-васпитног  рада јун године-

континуирано 

наставници 

2.3. Праћење ефеката иновативних 

активности и пројеката, као и 

ефикасности нових организационих 

облика рада 

Октобар-

јун 

 

Током школске 

године 

Током школске 

године 

(континуирано) 

психолог,наставници, 

чланови стручног већа 

 

2.4. Праћење и вредновање примене 

мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана 

 Октобар-

јун     

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

       по потреби 

психолог,предметни 

наставник, чланови 

Тима 

 

2.5. Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма 

увођења у посао  наставника, 

стручног сарадника 

Септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

по потреби 

психолог, предметни 

наставник, ментор 

чланови стручног већа, 

директор школе, 

секретар 

2.6. Иницирање и учествовање у 

истраживањима васпитнo-образовне 

праксе које реализује установа, 

научноистраживачка институција 

или стручно друштво у циљу 

унапређивања васпитно-образовног 

рада, 

Септембар-

јун 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

по потреби 

наставници, психолог, 

педагошки колегијум 

 

2.7.Учешће у изради годишњег 

извештаја о раду установе у 

остваривању свих програма 

васпитно–образовног рада 

Јул-

септембар 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

психолог, руководиоци 

стручних већа, чланови 

педагошког колегијума 

2.8. Учествовање у праћењу 

постигнућа ученика 
Септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

психолог 

2.9. Праћење анализе успеха и 

дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као и 

предлагање мера за њихово 

побољшање 

Новембар-

ју 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

        психолог, 

наставници 

 

2.10. Праћење успеха ученика у 

ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и 

пријемним испитима за упис у 

средње школе 

Септембар-

јул 

Током школске 

године 

(континуирано) 

психолог, 

наставници , 

2.11. Учествовање у усклађивању 

програмских захтева са 

индивидуалним карактеристикама 

ученика 

Септембар-

јул 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

психолог, 

Наставници 

Родитељи 

 

2.12. Праћење узрока школског 

неуспеха ученика и предлагање 

решења за побољшање школског 

успеха 

Септембар-

јул 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

психолог, 

Наставници , родитељи 

 

2.13. Праћење поступака  и ефеката 

оцењивања ученика 

 

Септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

 психолог, 

Наставници 

родитељи 
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III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

3.1. Пружање помоћи наставницима 

на конкретизовању и 

операционализовању циљева и  

исхода учења  

 

Август-јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

Психолог, 

председници стручних 

већа 

3.2 Пружање стручне помоћи 

наставницима на унапређивању 

квалитета наставе увођењем 

иновација и иницирањем 

коришћења савремених метода  и 

облика рада ( уз проучавање 

програма и праћење стручне 

литературе) 

 

Август-јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

Психолог, 

председници стручних 

већа 

3.3. Рад на  процесу подизања 

квалитета  нивоа  ученичких знања 

и умења 

Септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

психолог, наставници 

3.4 Мотивисање наставника на 

континуирано стручно усавршавање  

и израду плана професионалног 

развоја и напредовања у струци 

Август-јун 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

психолог, директор 

школе 

Руководиоци стручних 

већа 

3.5 Анализирање реализације 

праћених активности часова 

редовне наставе у школама и других 

облика образовно- васпитног рада 

којима је присуствовао и давање 

предлога за њихово унапређење 

Септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

 

Психолог, наставници 

3.6. Праћење начина вођења 

педагошке документације 

наставника/ ес-дневник/ 

Септембар-

август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

Школски 

координатори, 

наставници 

информатике 

Психолог, наставници,  

3.7. Иницирање и пружање стручне 

помоћи наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и 

инструмената оцењивања ученика 

Август.јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

Психолог,  наставници 

3.8. Пружање помоћи наставницима 

у осмишљавању рада са ученицима 

којима је потребна додатна подршка 

(даровитим ученицима, ученицима 

са тешкоћама у развоју) 

Септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

психолог, наставници 

родитељи 

чланови Тима за 

инклузивно 

образовање 

3.9. Оснаживање наставника за рад 

са ученицима из осетљивих 

друштвених група кроз развијање 

флексибилног става према 

културним разликама и развијање 

интеркултуралне осетљивости  и 

предлагање поступака који 

доприносе њиховом развоју  

Септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 психолог, наставници 

родитељи 

Чланови Тима за 

инклузивно 

образовање 

3.11. Оснаживање наставника за Август-јун Током школске Психолог, наставници 
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тимски рад кроз њихово подстицање 

на реализацију заједничких 

задатака, кроз координацију 

активности стручних већа, тимова и 

комисија 

године 

(континуирано) 

 

 

 

 

3.12. Пружање помоћи 

наставницима у остваривању 

задатака професионалне 

оријентације и каријерног вођења и 

унапређивање тога рада 

Септембар. 

јун 

 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 

 

психолог, наставници 

 

3.13 Пружање помоћи наставницима 

у реализацији огледних и угледних 

часова и примера добре праксе, 

излагања на састанцима већа, 

актива, радних група, стручним 

скуповима и родитељским 

састанцима,   

Септембар. 

јун 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 

психолог, наставници 

 

 

3.14. Пружање помоћи 

наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада, 

практичне наставе и амбијенталне 

наставе, плана рада одељењског 

старешине и секција 

Септембар-

мај 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 

психолог, наставници 

 

3.15. Упознавање  одељењских 

старешина и одељењских већа са 

релевантним карактеристикама 

нових ученика 

Септембар-

јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

психолог, 

Наставници, 

родитељи,  експерти 

 

3.16. Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији 

појединих садржаја часа одељењске 

заједнице 

Септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

психолог,чланови 

тимова 

 

3.17. Пружање помоћи  

наставницима  у остваривању свих 

форми сарадње са породицом 

Септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

Психолог, одељењске 

старешине 

 

3.18. Пружање помоћи 

приправницима у процесу увођења у 

посао, као и у припреми полагања 

испита за лиценцу 

Септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 психолог, ментор, 

тимови за подршку 

 

3.19.Пружање помоћи 

наставницимау примени различитих 

техника и поступака самоевалуације 

 

Септембар-

јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 

психолог, наставници 

  

                                                             IV РАД  СА  УЧЕНИЦИМА 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

4.1.Праћење оптерећености 

ученика (садржај, време, 

обим и врста и начин 

ангажованости ученика) 

Септембар-јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

психолог, наставници  

4.2. Саветодавни рад са 

новим ученицима, ученицима 

који су поновили разред, рад 

Септембар-јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

психолог, 

Директор 

наставници, секретар, 
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са ученицима око промене 

образовног профила, 

преласка ученика између 

школа,  промене статуса из 

редовног у ванредног ученика 

По потреби помоћник директора 

 

4.3.Стварање оптималних 

услова за индивидуални 

развој ученика и пружање 

помоћи и подршке 

Септембар-август 

континуирано 

Током школске 

године 

(континуирано) 

    По потреби 

психолог, Наставници, 

Одељењски старешина 

Чланови Тима за 

инклузивно образовање 

4.4.Пружање подршке и 

помоћи ученицима у раду 

ученичког парламента и 

других ученичких 

организација 

Септембар-јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

психолог 

4.5. Идентификовање и рад на 

отклањању педагошких 

узрока проблема у учењу и 

понашању 

Септембар-јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

психолог, наставници, 

одељењски старешина, 

родитељи 

4.6. Рад на професионалној 

оријентацији ученика и 

каријерном вођењу 
Септембар-јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

психолог, наставници, 

одељењски старешина, 

родитељи 

4.7. Анализирање и 

предлагање мера за  

унапређивање ваннаставних 

активности 

Август-јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 психолог, наставници 

4.8. Пружање помоћи и 

подршке укључивању 

ученика у различите пројекте 

и активности стручних и 

невладиних организација 

Септембар-јун Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

   психолог,  наставници 

4.9. Пружање помоћи на 

осмишљавању садржаја и 

организовању активности за 

креативно и конструктивно 

коришћење  слободног  

времена 

Септембар-јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

психолог, наставници 

4.10. Промовисање, 

предлагање мера, учешће у 

активностима у циљу 

смањивања насиља, а 

повећања толеранције и 

конструктивног решавања 

конфликата, популарисање 

здравих стилова живота 

Септембар-јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

психолог, наставници, 

Тим за заштиту од 

насиља, Тим за 

инклузију,  Ученички 

парламент 

4.11. Учествовање у изради 

педагошког профила  за  

ученике којима је потребна 

додатна подршка,  израда 

индивидуалног образовног 

плана 

Септембар-јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

педагог 

психолог, одељењски 

старешина, 

наставници, 

родитељи 

Тим за инклузију, 

4.5. Анализирање предлога и Септембар-јун Током школске       психолог,  
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сугестија ученика за 

унапређивање рада школе и 

помоћ у њиховој реализацији 

 године 

(континуирано) 

По потреби 

наставници, директор, 

помоћник директора 

управа школе, родитељи 

4.6. Учествовање у појачаном 

васпитном раду за ученика који 

врше повреду правила 

понашања у школи или се не 

придржава одлука директора и 

органа школе, неоправдано 

изостане са наставе пет часова, 

односно који својим понашањем 

угрожава друге у остваривању 

њихових права 

 

Септембар-јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

 

психолог, наставници, 

одељењски старешина, 

родитељи 

Тим за заштиту од 

насиља,злостављања и 

занемаривања. 

4.7. Презентација   

националне  платформе 

„Чувам те“ 

Октобар- јун  Током школске 

године 

директор, помоћник 

директора, 

психолог  

 

                                           V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

5.1.Организовање и 

учествовање на општим и 

групним родитељским 

састанцима у вези сa 

организацијом и 

остваривањем образовно-

васпитног рада 

 

Септембар-јун 

 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 

психолог 

 

5.2.Припрема и реализација 

родитељских састанака, 

трибина, радионица са 

стручним темама 

 

Септембар-јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

психолог 

Експерти за 

одређене теме 

5.3. Укључивање родитеља, 

старатеља у поједине облике 

рада установе (васпитно – 

образовни рад, односно 

настава, секције, предавања, 

пројекти...) и партиципација у 

свим сегментима рада 

установе 

Септембар-јун 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

родитељи 

психолог, 

одељењске 

старешине 

 

 

5.4.Пружање подршке 

родитељима, старатељима у 

раду са ученицима  са 

тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији 

Септембар-јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

психолог, 

одељењске 

старешине 

родитељи 

Чланови тимова 

 

5.5. Упознавање родитеља, 

старатеља са важећим 

законима, конвенцијама, 

протоколима о заштити  

ученика од занемаривања и 

злостављања и другим 

документима од значаја за 

правилан развој ученика у 

циљу представљања корака и 

Септембар 

септембар-јун 

 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

По потреби 

 

психолог, секретар 

школе, 

Наставници ГВ 

одељењске 

старешине, 

координатори 

Тимова 
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начина поступања установе, 

Презентација националне 

платформе „Чувам те“ 

 

5.6. Пружање подршке и 

помоћи родитељима  у 

осмишљавању слободног 

времена  деце, односно 

ученика 

септембар-јун 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 

психолог 

 

 

5.7. Рад са родитељима, 

односно старатељима у циљу 

прикупљања  података о деци 

септембар-јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

    По потреби 

психолог 

Одељењски 

старешина 

5.8. Сарадња са саветом 

родитеља, по потреби, 

информисањем родитеља и 

давање предлога по питањима 

која се разматрају на савету 

септембар-јун 

 

 

 

 

По потреби Психолог, 

 

VI  РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,                                                                                                                               

ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ   УЧЕНИКА 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

6.1.Сарадња са директором, 

стручним сарадницима на 

истраживању постојеће 

образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и 

потреба установе и 

предлагање мера за 

унапређење 

Септембар-јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

наставници 

6.2.Сарадња са директором и 

стручним сарадницима у 

оквиру рада стручних тимова 

и комисија и редовна размена 

информација 

Септембар-јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 

Тимови, 

координатори  

 

 

6.3. Сарадња са директором и 

стручним сарадницима на 

заједничком планирању 

активности, изради 

стратешких докумената 

установе, анализа и извештаја 

о раду школе 

Август-јун 

 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

Наставници, 

Стручна већа 

 

 

 

6.4. Сарадња са директором и 

психологом на формирању 

одељења и расподели 

одељењских старешинстава 

Јул-август 

 

Континуирано 

 

Директор, психолог 

 

6.5. Тимски рад на 

проналажењу најефикаснијих 

начина унапређивања вођења 

педагошке документације у 

установи 

Август-септембар 

Август-јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

Психолог, директор 
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6.6. Сарадња са директором и 

психологом на планирању 

активности у циљу јачања 

наставничких и личних 

компетенција 

Август-јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

Психолог 

Наставници 

/стручна већа 

6.7. Сарадња са педагошким 

асистентима и пратиоцима  

ученика на координацији 

активности у пружању 

подршке ученицима  за које се 

доноси индивидуални 

образовни план 

Септембар-јун 

Током школске 

године 

(континуирано По 

потреби 

Психолог 

Наставници 

Родитељи 

Чланови стручних 

тимова 

6.8. Сарадња са директором и 

психологом по питању 

приговора ученика и његових 

родитеља, односно другог 

законског заступника  на 

оцену из предмета и владања 

Октобар-август 

 

По потреби 

 

Наставници, 

одељењски 

старешина 

Секретар школе 

 

                                      VII   РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

    САДРЖАЈ  РАДА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

7.1. Сарадња са председницом 

Школског одбора на 

усаглашавању и анализи 

докумената 

7.2.Учествовање у раду 

наставничког већа, (давањем 

саопштења, информисањем о 

резултатима обављених 

анализа, прегледа, 

истраживања и других 

активности од значаја за 

образовно-васпитни рад и 

јачање наставничких 

компетенција 

Септембар-август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 

 

Психолог 

Наставници, 

 

7.2.Учествовање у раду 

тимова, већа, актива и 

комисија  на нивоу установе 

који се образују ради 

остваривања одређеног 

задатка, програма или 

пројекта.Учествовање у раду 

педагошког колегијума  и 

стручних актива за развојно 

планирање и развој  школског 

програма 

Септембар-август 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 

Психолог 

Наставници 

Руководиоци 

стручних већа 

Директор 

Помоћник 

директора 

 

7.3.  Предлагање мера за 

унапређивање рада 

стручних органа установе 

 

Септембар-август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

Наставници 

Руководиоци 

стручних већа 

Директор 

Помоћник 

директора 
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VIII   САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

8.1 .Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним, 

научним, културним и другим  

установама које доприносе 

остваривању циљева и 

задатака образовно-васпитног 

рада установе 

Септембар-август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

 

психолог 

Наставници 

Директор 

Помоћник 

директора 

8.2.Учествовање у 

истраживањима научних, 

просветних и других установа 

Септембар-август 

 

 

По потреби 

 

психолог 

 

 

8.3.  Осмишљавање 

програмских активности за 

унапређивање партнерских 

односа породице, установе и 

локалне самоуправе у циљу 

подршке развоја деце и 

младих 

Септембар-јун 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

 

Психолог 

Наставници 

8.4. Активно учествовање  у 

раду стручних друштава, 

органа и организација 

Септембар-јун Током школске 

године 

(континуирано) 

Чланови стручних 

друштава, органа и 

организација 

8.5. Сарадња са канцеларијом 

за младе и другим 

удружењима грађана и 

организацијама које се баве 

програмима за младе 

Септембар-јун 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

Психолог 

Наставници 

8.6. Учешће у раду и сарадња 

са  комисијама на нивоу 

локалне самоуправе, које се 

баве унапређивањем положаја 

деце и ученика и услова за 

раст и развој 

Септембар-јун 

 

 

Током школске 

године 

 

(континуирано) 

Психолог 

Наставници 

Родитељи 

8.7. Сарадња са националном 

службом за запошљавање 
Септембар-јун 

 

Повремено, по 

потреби 

Службеници 

националне службе 

запошљавања 

 

IX  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА   РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДИНАМИКА     

РАДА 

ПРЕДВИЂЕНИ 

САРАДНИЦИ 

9.1.Вођење евиденције о 

сопственом раду на дневном, 

месечном и годишњем нивоу 

Септембар-август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

Психолог 

Наставници 

 

9.2. Израда, припрема и 

чување посебних протокола, 

чек листа за праћење наставе 

и васпитних активности  на 

нивоу школе 

Септембар-август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

психолог 

 

 

9.3. Припрема за послове 

предвиђене годишњим 

програмом и оперативним 

плановима рада педагога 

Септембар-август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

 

Стручна већа, 

координатори тимова 
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9.4.  Прикупљање података о 

ученицима и чување  

материјала  који садржи личне 

податке о ученицима у складу 

са етичким кодексом педагога 

 

Јул-август 

 

Током школске 

године 

(континуирано) 

По потреби 

Психолог, 

Одељењске 

старешине,  

родитељи 

Наставници 

9.5. Стручни сарадник педагог 

се стручно  усавршава: 

праћењем стручне  литературе 

и периодике, праћењем 

информација од значаја за 

образовање и васпитање на 

интернету; учествовањем у 

активностима струковног 

удружења (Педагошко 

друштво Србије) и на 

Републичкој секцији педагога 

и психолога Србије, 

похађањем акредитованих 

семинара, учешћем на 

конгресима, конференцијама, 

трибинама, осмишљавањем и 

реализацијом акредитованих 

семинара, похађањем 

стручних скупова, разменом 

искуства и сарадњом са 

другим педагозима и 

стручним сарадницима  у 

образовању и учешће на 

обукама на националној 

платформи „Чувам те“ 

Септембар-август 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

(континуирано 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ђекић Вишња, педагог 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

План рада стручног сарадника –библиотекара усклађен је са Правилником о програму 

свих облика рада стручних сарадника ( ''Службени гласник РС – Просветни гласник'', број 

5/2012). 

На пословима и задацима стручног сарадника – библиотекара,  школске 2022/2023. године 

ангажовани су: Ивана Вукашиновић, наставница српског језика и књижевности,  Сашка Остојић, 

наставница српског језика и књижевности и Александра Масло, наставница српског језика и 

књижевности.  

ЦИЉ 

Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси 

остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, 

реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада 

школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и 

библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања. 

Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос 

развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, 

остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и 

локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава 
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ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и 

перманентност учења током читавог живота. 

ЗАДАЦИ 

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као 

и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске библиотеке, 

доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима 

планирања, програмирања,  организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно 

целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке: 

- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника, 

- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација, 

- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу, 

- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током 

целог живота, 

- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 

- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 

склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном 

развоју, 

- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а 

посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим 

социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама, 

- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 

расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и 

креативности код ученика, 

- обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би 

се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање информација, 

уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија, 

- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним 

потребама и посебним способностима, 

- вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, 

класификација библиотечке грађе и други послови), 

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима, 

- заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда. 

ОБЛАСТИ РАДА 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и стручне 

сараднике. 

2. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова. 

3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци. 

4. Израда програма рада библиотечке или новинарске секције. 

5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за реализацију 

наставе и образовно-васпитног рада. 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе. 

2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме 

рада школе. 

3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности 

(теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.). 

4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата 

сопственог истраживачког рада. 
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5. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем 

критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске 

вредности. 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно-

васпитног рада. 

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора 

информација. 

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци, 

4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења 

наставничко-сарадничког дела школске библиотеке. 

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе. 

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, стручним 

часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим издањима, ауторима, 

акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих књига и часописа. 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих 

врста информација у настави и ван ње. 

2. Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у складу са 

њиховим способностима и интересовањем. 

3. Пружа помоћ ученицима код учење ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту и 

другим материјалима. 

4. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме. 

5. Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског цитирања. 

6. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и 

упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.) и 

омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално коришћење. 

7. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају 

навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним културно-

просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потребама (часови 

библиотекарства и упознавање са радом школских секција; читање, беседништво, стваралаштво, 

такмичења, квизови о прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и сл.). 

8. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, 

развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и 

изворима сазнања и осећаја за естетске вредности. 

9. Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на реализацији школских 

пројеката ( Школа без насиља, Инклузија и друго). 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

1. Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким интересовањима 

и потребама ученика, ради развијања читалачких и других навика ученика и формирању личних 

и породичних библиотека. 

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика. 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у вези с 

набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске 

библиотеке. 

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне 

литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе. 

3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на критички и 

креативни однос ученика приликом коришћења извора. 
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4. Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби, 

креативних радионица; за организовање књижевних сусрета и других културних догађаја, као и 

еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих облика зависности. 

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју користе 

ученици,  наставници и стручни сарадници. 

6. Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, 

разговори,  акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, 

обележавање значајних јубилеја везаних за школу. 

7. Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и презентације школе. 

1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих 

врста информација у настави и ван ње. 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског програма, 

на реализацији наставе засноване на истраживању - пројектне наставе. 

2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора. 

3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову 

књижног фонда. 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1. Сарадња са другим школама, школском, народном и другим библиотекама на територији 

локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије по питању размене и међубиблиотечке 

позајмице. 

2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе. 

3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-издавачким 

предузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и позоришним кућама, домовима 

културе и културно просветним заједницама и организацијама које се баве радом и слободним 

временом омладине и другим образовним установама). 

4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава у 

локалној самоуправи и Републици Србији. 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1. Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања података у вези 

с наставним предметима и стручно-методичким образовањем и усавршавањем наставника и 

сарадника,  вођење  

2. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци. 

3. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара 

4. Стручно усавршавање - учешће на семинарима 
ПЛАН  РАДА БИБЛИОТЕКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

 

МЕСТ

О 

 

НАЧИН 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Текући послови- задуживања, 

раздуживања, физичке обраде нових 

књига ... 

Школски час у библиотеци  

Уношење корисника у  ИБГ програм 

Септембар Школск

а 

библио

тека 

Интерни приступ 

библиотекара 

Презентација 

библиотеке 

ученицима првог 

разреда 

Ивана Вукашиновић 

Сашка Остојић 

Александра Масло 

 

Уношење корисника у  ИБГ програм  

Текући послови- задуживања, 

раздуживања, физичке обраде нових 

књига ... 

Набавка нових наслова на Сајму књига 

 

Октобар 

 

 

 

Школск

а 

библио

тека 

Беогр. 

сајам 

Интерни приступ 

библиотекара 

Посета Сајму књига, 

ради набавке нових 

наслова 

 

Ивана Вукашиновић 

Сашка Остојић 

Александра Масло 

 

Уношење корисника у  ИБГ програм  

Физичка обрада нових наслова, 

 

Новембар 

 

Школск

 

Интерни приступ 

 

Ивана Вукашиновић 
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завођење у књигу инвентара 

Ревизија 

а 

библио

тека 

библиотекара Сашка Остојић 

Александра Масло 

 

Уношење корисника у  ИБГ програм 

 

Текући послови  

Децембар 

 

 

Школа Интерни приступ 

библиотекара 

Директном 

комуникацијом 

Ивана Вукашиновић 

Сашка Остојић 

Александра Масло 

 

Резиме задужења, опомене 

Текући послови  

 

                                  

Јануар 

 

Школа Интерни приступ 

библиотекара 

Ивана Вукашиновић 

Сашка Остојић 

Александра Масло 

Гостовање издавачке куће, текући 

послови 

Уношење корисника у  ИБГ програ 

Обележавање дана писмености у 

сарадњи са Друштвом школских 

библиотекара Србије 

Фебруар 

 

 

 

 

Школск

а 

библио

тека 

Промоција и 

разговор са 

чиотаоцима 

Ивана Вукашиновић 

Сашка Остојић 

Александра Масло 

 

Уношење корисника у  ИБГ програм 
Март 

 

 

Школск

а 

библио

тека 

Тимски рад Ивана Вукашиновић 

Сашка Остојић 

Александра Масло 

библиотеке 

Трибина, књижевно вече или 

презентација значајног књижевног 

дела 

Истраживање промотивних понуда 

издавачких кућа за предстојеће 

награђивање ученика 

Уношење корисника у  ИБГ програм 

Април Школск

а 

библио

тека 

Тимски рад Ивана Вукашиновић 

Сашка Остојић 

Александра Масло 

 

Набавка књига за матуранте са 

просеком 5,00 и ученика генерације  

Мај Школск

а 

библио

тека 

Интерни приступ 

библиотекара 

 

Ивана Вукашиновић 

Сашка Остојић 

Александра Масло 

 

Активно подсећање разредних 

старешина и задужених корисника да 

се књиге врате у фонд;  Набавка књига 

за ученике са просеком 5,00  

 

Припрема фонда, каталога, уџбеника 

за нову школску године 

 

   Јун 

 

Август 

 

 

 

Школск

а 

библио

тека 

 

 

Школск

а 

библио

тека 

 

Интерни приступ 

библиотекара 

 

Интерни приступ 

библиотекара 

 

Ивана Вукашиновић 

Сашка Остојић 

Александра Масло 

Ивана Вукашиновић 

Сашка Остојић 

Александра Масло 
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5. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

                                                    1.  Наставничко веће 

                                                    2.  Одељењско веће 

                                  3. Стручна  већа 

                                  4. Стручни актив за развојно планирање 

                                  5. Стручни актив за развој школског програма 

                                  6. Тим за самовредновање 

                                  7. Педагошки колегијум 

 8. Одељењски старешина/ Одељењска заједница 
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5.1.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 
 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ

ЗАЦИЈ

Е 

 

МЕСТО 

 

НАЧИН 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Разматрање Извештаја о 

реализацији  развојног 

плана за претходни 

развојни период, Извештаја 

о реализацији   

рада за претходну школску 

годину, Извештаја 

директора, Упознавање са 

Годишњим планом рада за 

2022/23. год.  и школским 

календаром 

Утврђивање структуре 40-

то часовне радне недеље за 

наставно особље 

Информисање о седници 

Савета родитеља 

Информисање о 

конституисању Ученичког 

парламента за школску 

2022/23. 

Усвајање распореда часова 

Усвајање распореда блок-

наставе за ученике II, III и 

IV разреда 

Доношење одлуке о 

коришћењу прописаних 

уџбеника и остале стручне 

литературе 

Одређивање ментора за 

2022/23. год. (на предлог 

стручних већа-по потреби) 

Доношење одлуке о 

извођењу екскурзија 

Именовање Тимова 

 

 

 
 

С 

 

 

Е 

 

 

П 

 

 

Т 

 

 

Е 

 

 

М 

 

 

Б 

 

 

А 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

 

Извештај,    

разговор, 

 

 

       

тимски рад 

 

Извештај, 

дискусија 

 

       

Тимски рад 

     

Табеларни    

преглед, 

задужења по 

стручним већима, 

подела часов 

 

Каталог 

прописаних 

уџбеника од 

стране 

Министарства 

просвете и 

тимски рад 

разговор 

 

Тимски рад, 

одељењска већа 

 

Директор, 

ПП служба 

 

 

 

Директор, 

ПП служба 

 

 

 

директор 

ПП служба 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

ПП служба 

Председници 

стручних већа 

 

ПП служба  

 

Координатори 

 



 

52  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

Доношење одлуке о 

организацији допунске, 

додатне и припремне  

наставе 

-Представљање годишњег 

плана активности Тима за 

заштиту од дискиминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Нивои насиља и поступање 

у ситацијама када се 

насиље, злостављање 

догоди 

Мрежа подршке у случају 

насиља 

Извештај о набавци књига 

за библиотеку 

Информација о извођењу 

изборних предмета 

Стручно усавршавање 

 Ученици којима је додатна 

подршка потребна, израда 

плана додатне подршке 

Утврђивање комисија за 

октобарски испитни рок за 

ванредне ученике и 

полагање испита за 

преквалификацију и 

доквалификацију 

 

 

 

 

 

О 

 

К 

 

Т 

 

О 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

 

 

 

 

Тимски рад 

Извештај 

 

 

извештај 

 

 

Тимски рад 

 

 

 

 

Извештај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда распореда 

према календару 

 

 

 

Чланови Тима за 

заштиту од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

ученика 

 

 

Директор 

ПП служба 

 

 

Библиотекар 

 

Председник 

стручног већа 

изборног 

предмета 

 

Чланови Тима за 

инклузивно 

образовање- 

 

Помоћник 

директора 

 Организација и 

реализација програма рада 

ваннаставних активности 

(рад секција школе ....) 

Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у успеху и 

дисциплини на првој 

класификацији 

Извештај о оствареним 

резултатима ванредних 

ученика у октобарском 

испитном року 

Активности везане за 

смањење изостанака 

Текућа проблематика 

(ослобађање ученика од 

наставе физичког 

васпитања итд.) 

 

 

Н 

 

О 

 

В 

 

Е 

 

М 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

 

Извештај  

Тимски рад  

 

 

Извештај  

разговор 

 

Извештај  

 

Разговор 

Извештај, 

 

 

 

 

Наставници 

задужени за 

ваннаставне 

активности, 

директор,  

 

помоћник 

директора 

 

помоћник 

директора 

 

помоћник 

директора 
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            Друга економска                                                                  Друга економска 

 

 

 

 

 

Утврђивање комисија за 

јануарски испитни рок за 

ванредне ученике 

 

  Д 

 

Е 

 

Ц 

 

Е 

 

М 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

 

 

 

Канелариј

а 7 и 

помоћник 

директора 

 

 

Тимски рад 

 

Председници 

стручних већа, 

помоћник 

директора 

 

 

 

Прослава Дана Св. Саве 

Извештај о остваривању 

pрограма наставе и учења 

за прво полугодиште 

Извештај о оствареним 

резултатима у првом 

полугодишту 

Изрицање васпитно- 

дисциплинских мера 

 

Ј 

 

А 

 

Н 

 

У 

 

А 

 

Р 

Сала за 

приредбе 

Културно 

музички програм 

извештај 

Извештај, 

 

Разговор, предлог 

мера у складу са 

Законом 

Водитељи 

задужени за 

обележавање 

Дана Св. Саве; 

Ученици 

Помоћник 

директора 

 

Помоћник 

директора 

Директор, 

ПП служба 

Утврђивање календара 

такмичења и услова за 

њихово припремање 

Извештај о резултатима 

ванредних ученика у 

јануарском испитном року 

 

 

Ф 

 

Е 

 

Б 

 

Р 

 

У 

 

А 

 

Р 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

 

Тимски рад  у 

складу са  

Календаром 

  

Извештај 

 

извештај 

 

Тимски рад 

 

Председници 

стручних већа, 

директор, 

помоћник 

директора 

Помоћник 

директора 

ПП служба 

 

 



 

54  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

Одређивање комисија за 

ванредне ученике за 

априлски испитни рок  

 

Припрема за такмичење 

ученика (задужење 

наставника) 

 

 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

   Тимски рад 

 

 

 

Тимски рад 

Помоћник 

директора 

 

 

 

Наставници 

задужени за 

припремање 

такмичара 

Разматрање и усвајање 

извештаја о реализацији 

плана и програма свих 

видова образовно-

васпитног рада 

Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима, успеху и 

дисциплини на крају трећег 

класификационог периода 

Изрицање васпитно-

дисциплинских мера 

 

 

 

 

 

А 

 

П 

 

Р 

 

И 

 

Л 

 
З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

Извештај, 

 

 

 

Разговор 

 

 

Извештај,  

 

Расправа 

 

Извештај,  

 

сугестије и 

предлози 

 

Помоћник 

директора, 

директор 

 

 

 

Директор,  

помоћник 

директора 

 

 

Сви чланови НВ, 

директор 

Стручно усавршавање 

Анализа успеха и извештај 

о реализацији плана и 

програма васпитно-

образовног рада IV разреда 

на крају II полугодишта 

Формирање испитног 

одбора 

Утврђивање распореда 

полагања разредног, 

поправног и матурског 

испита и формирање 

комисија 

Извештај о резултатима 

ванредних ученика у 

априлском року 

Формирање комисија за 

ванредне ученике у јунском 

испитном року 

 

 

 

М 

 

 

 

А 

 

 

 

Ј 

 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

 

 

Тимски рад 

 

 

 

Тимски рад, 

извештај 

 

 

 

 

Сви чланови НВ 

 

 

Помоћник 

директора 
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            Друга економска                                                                  Друга економска 

Извештај о спровођењу 

матурског и поправног 

испита четвртог разреда 

Утврђивање остварених 

резултата I, II и III разреда 

на крају другог 

полугодишта 

Анализа реализације плана 

и програма васпитно-

образовног рада  и уписа 

ученика (I, II и III разреда) 

Доношење одлуке о 

похваљивању, награђивању 

ученика и ђаку генерације 

Припрема и подела 

задужења за израду 

Извештаја о раду за текућу 

школску годину и Плана 

рада за наредну школску 

годину 

 

Извештај о резултатима 

ванредних ученика након 

обављеног јунског 

испитног рока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ј 

 

 

У 

 

 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

Извештај 

 

Наставници 

задужени за 

полагање матуре 

 

Помоћник 

директора 

Активности везане за упис 

ученика првог разреда у 

нашу школу 

Ј 

У 

Л 

 
 

Тимски рад 

Директор, ПП 

служба 

Организација и спровођење 

разредног, поправног и 

матурског испита у 

августовском испитном року 

Организовање и формирање 

комисија за ванредне ученике 

у августовском испитном 

року 

Избор председника стручних 

већа, одељењских старешина 

и комисија Наставничког већа 

Извештај о упису ученика у I 

разред 

Усвајање извештаја о 

резултату обављеног испита у 

августовском року 

Припрема за израду 

наставних планова рада 

наставника (годишњих и 

оперативних) 

Текућа проблематика 

 

 

 

 

 

А 

 

 

В 

 

 

Г 

 

 

У 

 

 

С 

 

 

Т 

 

 

 

 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

 

 

Тимски рад 

 

 

 

 

Помоћник 

директора 
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            Друга економска                                                                  Друга економска 

 
ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА I,II, III И  IV РАЗРЕДА ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/23. ГОД. 

САДРЖАЈ  РАДА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

МЕСТО 

 

НАЧИН 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Припремне 

активности за 

реализацију наставе  

Усвајање извештаја 

и плана рада ОВ 

Упутства за вођење 

књиге евиденције о 

раду 

Утврђивање бројног 

стања и структуре 

ученика у одељењу 

(полна структура, 

страни језик и 

изборни предмет) 

Утврђивање 

прописаних 

уџбеника 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

 

План писмених 

задатака и 

контролних радова 

за прво 

полугодиште 

школске 

2022/23.год  

 

Упознавање са 

школским 

календаром за 

2022/23.год  

 

На нивоу одељења 

формирати мале 

тимове за подршку 

новопридошлим 

ученицима.  

 

Посета 

одељењских 

старешина /први 

разред-сви/, 2,3 и 4 

код нових 

 

 

 

С 

 

 

Е 

 

 

П 

 

 

Т 

 

 

Е 

 

 

М 

 

 

Б 

 

 

А 

 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 

а 

л 

а 

 

 

з 

а 

 

 

с 

а 

с 

т 

а 

н 

к 

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

учионице 

 

Извештај 

 

 

Инструкције 

ПП службе, 

договор 

 

Тимски рад 

 

 

Инструкције 

 

 

Инструкције, 

извештавање 

Разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски 

координатори,  

пп служба 

 

Одељењске 

старешине 

помоћник 

директора 

 

ППС 

чланови ОВ 

 

Чланови ОВ, 

 помоћник 

директора, 

директор 

 

Помоћник 

директора, 

педагог 

 

Помоћник 

директора, 

 

Чланови ОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС, два ученика 

из одељења, 

предметни 
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            Друга економска                                                                  Друга економска 

предметних 

наставника у оквиру 

свог већа 

 

Текућа питања 

Инструкције 

ПП службе, 

договор 

 

 

наставник 

 

 

Одељењске 

старешине 

Израда распореда 

пријема родитеља и 

сарадња са 

родитељима 

Презентација и 

коришћење 

садржаја 

националне 

платформе „Чувам 

те“ 

Припремне радње 

за извођење 

екскурзије и 

студијског 

путовања 

Евидентирање 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка у учењу и 

боравку у школи 

Укључивање Тима 

за инклузивно 

образовање 

 

Организација 

посете 

БОСИФЕСТУ 2022. 

 

Сарадња са УП 

 

Утврђивање 

потребе за 

организовањем 

допунске и додатне 

наставе 

Текућа питања 

Реализација 

екскурзије 

О 

 

К 

 

Т 

 

О 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

 

с 

а 

л 

а 

 

 

з 

а 

 

с 

а 

с 

т 

а 

н 

к 

е 

 

Писани 

извештаји 

 

 

приказ 

 

 

 

 

Разговор, 

тимски рад 

 

 

 

Тимски рад 

 

 

 

Разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговор 

Чланови ОВ 

 

 

 

Директор, 

Помоћник 

директора, 

ППслужба 

 

 

 

 

Предметни 

наставници 

Чланови ОВ 

 

Чланови ОВ 

 

Чланови ОВ 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

ПП служба 

 

 

Директор, 

психолог 

Директор, 

помоћник 

директора, 

педагог, психолог 

 

 

Анализа успеха на 

крају прве 

класификације 

Мере за побољшање 

успеха и 

дисциплине 

Н 

 

О 

 

В 

 

 

 

с 

а 

л 

а 

Извештај и 

анализа 

 

 

Тимски  рад 

са ПП 

Помоћник 

директора: 

чланови ОВ 

 

Чланови ОВ, 
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            Друга економска                                                                  Друга економска 

Припремне 

активности око 

реализације 

практичне наставе у 

блоку/2, 3 и 4 

разред/  

Реализација плана и 

програма васпитно-

образовног рада 

Васпитне и 

васпитно- 

дисциплинске мере 

Текућа питања 

Е 

 

М 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

 

 

 

з 

а 

 

с 

а 

с 

т 

а 

н 

к 

е 

 

службом 

 

 

Извештаји и 

анализа 

 

 

Извештаји, 

разговор уз 

сарадњу са 

ПП службом 

ППС, помоћник 

директора, 

чланови ОВ 

 

Чланови ОВ, ПП 

служба 

 

Одељењске 

старешине  

 

Чланови ОВ 

Активности везане 

за развојни план 

 

Анализа успеха на 

крају I полугодишта 

Реализација плана и 

програма 

Мере за побољшање 

успеха 

 

Текућа питања 

              Д 

 

Е 

 

Ц 

 

Е 

 

М 

 

Б 

 

А 

 

Р 

с 

а 

л 

а 

 

 

з 

а 

 

с 

а 

с 

т 

а 

н 

к 

е 

Тимски рад 

уз сарадњу 

са ПП 

службом 

 

Тимски рад 

уз сарадњу 

са ПП 

службом 

 

Извештаји и 

анализа 

 

Извештаји и 

анализа 

Разговор 

 

 

 

 

Чланови ОВ, ПП 

служба 

 

 

Чланови ОВ 

Договор о прослави 

Дана Светог Саве 

 

 

Праћење 

напредовања 

ученика који су 

били под појачаним 

надзором  

Текућа питања 

 

Ј 

 

А 

 

Н 

 

У 

 

А 

 

Р 

с 

а 

л 

а 

 

з 

а 

 

с 

а 

с 

т 

а 

н 

к 

е 

Разговор 

 

 

Разговор уз 

сарадњу са 

ПП службом 

 

 

Разговор 

 

 

Тимски рад 

уз сарадњу 

са ПП 

службом 

Чланови ОВ, ПП 

служба 

 

 

Помоћник 

директора, 

чланови ОВ 

 

Чланови ОВ, 

помоћник 

директора 

 

Чланиви ОВ, ПП 

служба 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

Ф 

 

Е 

с 

а 

л 

Инструкције 

и разговор 

 

Чланови ОВ 
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            Друга економска                                                                  Друга економска 

План писмених 

задатака и 

контролних радова 

за друго 

полугодиште  

Договор о раду у  

II 

полугодишту 

Писмени задаци и 

контролни радови-

реализација 

Ваннаставне 

активности 

Текућа питања 

 

Б 

 

Р 

 

У 

 

А 

 

Р 

а 

 

з 

а 

 

с 

а 

с 

т 

а 

н 

к 

е 

 

Тимски рад 

 

 

Извештаји и 

анализа 

 

Тимски рад, 

Разговор 

 

разговор 

 

 

Чланови ОВ 

 

 

 

Чланови ОВ 

 

 

Чланови ОВ 

 

Рад на 

хоризонталном 

повезивању 

наставних садржаја 

 

Припреме за 

полагање матурског 

испита/4 разред/ 

 

Текућа питања 

 

 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

 

 

 

 

 

с 

а 

л 

а 

 

з 

а 

 

с 

а 

с 

т 

а 

н 

к 

е 

Тимски рад 

 

 

 

 

 

Тимски рад 

 

 

 

Разговор 

Чланови ОВ 

 

 

 

 

 

Чланови ОВ 

 

 

 

 

Чланови ОВ 

Анализа успеха 

ученика на крају 

треће 

класификације 

 

Мере за побољшање 

успеха 

Реализација плана и 

програма 

 

Васпитно-

дисциплинске мере 

Текућа питања 

А 

 

П 

 

Р 

 

И 

 

Л 

 

 

 

с 

а 

л 

а 

 

з 

а 

 

с 

а 

с 

т 

а 

н 

к 

е 

Извештај и 

анализа 

 

Извештај и 

анализа уз 

сарадњу са 

ПП службом 

 

Извештај и 

анализа 

Тимски рад 

уз сарадњу 

са ПП 

службом 

разговор 

Помоћник 

директора, 

чланови ОВ 

 

Помоћник 

директора, 

чланови ОВ 

 

 

Чланови ОВ 

 

Чланови ОВ,  

 

ПП служба 

 

Анализа 

реализације 

допунске, додатне 

наставе 

 

 

М 

 

с 

а 

л 

а 

 

Анализа 

 

 

Чланови ОВ, 

помоћник 

директора, 

педагог 



 

60  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

 

Сарадња са 

Тимовима 

 

Анализа сарадње са 

родитељима 

 

Договор о 

обележавању Дана 

школе 

А 

 

Ј 

 

 

 

 

з 

а 

 

с 

а 

с 

т 

а 

н 

к 

е 

 

 

Анализа 

 

 

 

Извештај 

Разговор 

 

Договор  

 

 

 

Одељењске 

старешине  

 

 

Чланови ОВ 

 

Чланови ОВ 

Анализа успеха на 

крају другог 

полугодишта 

 

Анализа 

реализације 

припремне наставе 

 

Разредни испити- 

 

Васпитно-

дисциплинске мере 

и утврђивање оцена 

из владања, похвале 

и награде 

Реализација плана и 

програма 

Утврђивање успеха 

ученика и 

евидентирање 

ученика упућених 

на поправне испите 

Разредни испити – 

реализација 

 

Ј 

 

У 

 

Н 

 

 

 

с 

а 

л 

а 

 

 

з 

а 

 

с 

а 

с 

т 

а 

н 

к 

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај и 

анализа 

 

 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине  

 

 

Чланови ОВ 

 

 

 

 

 

Помоћник 

директора, 

чланови ОВ 

 

 

Утврђивање успеха 

ученика после  

августовског 

испитног рока 

Предлог извештаја 

о раду одељењских 

већа школској 

2022/23. години 

Предлог плана рада 

одељењског већа 

другог, трећег,  

четвртог и првог 

разреда за школску 

2023/24. годину 

 

 

 

 

А 

 

В 

 

Г 

 

У 

 

С 

 

 

с 

а 

л 

а 

 

 

з 

а 

 

с 

а 

с 

т 

 

Извештај и 

анализа 

 

 

 

 

 

Тимски рад 

уз сарадњу 

са ПП 

службом 

 

 

Чланови ОВ и 

ПП служба 

 

Помоћник 

директора 

 

Помоћник 

директора, 

чланови ОВ 

Чланови ОВ 

 

Чланови ОВ, 

помоћник 

диектора 



 

61  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

Текућа питања Т 

 

 

 

 

 

а 

н 

к 

е 

Тимски рад 

 

Извештај и 

анализа, 

разговор 

 

Координатори 

ОВ  

 

Чланови ОВ 

       

 

ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОД. 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

МЕСТО НАЧИН       НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

Усвајање плана рада 

Стручног већа за 

школску 2022/2023. 

годину  

На нивоу стручних 

већа одредити 

наставника који ће 

бити задужен за 

пријем 

новопридошлих 

чланова већа 

Утврђивање задужења 

наставника( рад у 

секцијама) у оквиру 

четрдесеточасовне 

радне недеље 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

Планирање, 

реализација и анализа 

иницијалног 

процењивања  према 

Правилнику о 

оцењивању 

Предлог за набавку 

стручне литературе и 

наставних средстава 

Планирање школских 

писмених задатака у 

првом полугодишту 

Активности у складу 

са Развојним планом  

Предлог мера за 

унапређивање 

образовног рада на 

основу резултата 

 

С 

 

Е 

 

П 

 

Т 

 

Е 

 

М 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

 

У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Б 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договoр 

 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови 

Стручног већа 



 

62  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

ученика на матурском 

испиту 

Предлог набавке 

књига за библиотеку  

Планирање стручног 

усавршавања 

Допунска настава         

(планирање, припрема 

и извођење) 

Такмичење из 

књижевности 

Посета Сајму књига 

Разговор о припреми, 

извођењу и 

оцењивању домаћих, 

писмених и 

контролних задатака- 

усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

Договор о посети 

часовимa 

Извођење и анализа 

огледног часа 

Планирање 

ваннаставних 

активности 

О 

К 

Т 

О 

Б 

А 

Р 

 

У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Извештај 

Договор 

 

 

 

Сви чланови Већа, 

председник 

Стручног већа 

 

ППС , пом. 

директора 

У сарадњи са 

родитељима 

ученика 

Анализа успеха 

ученика у првом 

класификационом 

периоду 

Реализација плана и 

програма предметних 

наставника 

Договор о прослави 

Дана Светог Саве 

Учешће у тимовима 

Учествовање на 

семинару „Ка настави 

српског језика и 

књижевности“ 

Разматрање додатне 

обуке наставника на 

тему инклузије             

(инклуз. образовање и 

израда 

индивидуалних 

образовних планова)  

Утврђивање 

потенцијалних 

 

 

Н 

О 

В 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

 

 

      У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

 

 

 

 

 

 

Анализа 

 

Договор 

 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови 

Стручног већа 



 

63  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

помагача ван школе    

(асистенти, 

дефектолози, 

педијатри)                                                        

Програм каријерног 

вођења и саветовања 

Организовање 

Школског такмичења 

рецитатора 

Планирање 

књижевних вечери (у 

договору са 

библиотекаром) 

Израда плана додатне 

подршке ученицима 

Сарадња са 

родитељима чија деца 

показују тешкоће у 

учењу 

План напредовања и 

стицања звања 

наставника                                                                           

План рада са 

надареним и 

талентованим 

ученицима 

 

 

 

 

Д 

Е 

Ц 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

 

 

 

Учиониц

а 

библиоте

ка 

Тимски рад 

 

 

 

 

 

Тим за инклузију 

 

Председник Већа, 

сви чланови Већа, 

библиотекари 

Прослава Дана Светог 

Саве 

Праћење реализације 

индивидуалне додатне 

подршке ученицима 

Припрема за 

Књижевну  

олимпијаду 

Ј 

А 

Н 

У 

А 

Р 

Учиониц

а 

библиоте

ка 

Тимски рад Сви чланови Већа, 

председник Већа, 

 

Републички зимски 

семинар за наставнике 

српског језика и 

књижевности 

Планирање школских 

писмених задатака у 

другом полугодишту  

Извештај са Зимског 

семинара за 

наставнике српског 

 

 

Ф 

Е 

Б 

 

У 

Ч 

И 

О 

 

 

 

 

Разговор 

 

 

Сви чланови Већа, 

 



 

64  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

језика и књижевности 

Обележавање  

светског Дана 

матерњег језика 

(21.фебруар) 

Анализа успеха 

ученика на крају 

првог полугодишта 

Анализа посета 

часовима у првом 

полугодишту 

Реализација плана и 

програма предметних 

наставника 

Пресек и анализа 

активности из 

Акционог плана за 

шк.2022/2023. на 

крају првог 

полугодишта 

Разговор о 

проблемима у настави 

(уколико их има) и 

могућностима за 

њихово решавање 

Ревизија ИОП-а/по 

потреби/ 

Учешће у Књижевној 

олимпијади 

Р 

У 

А 

Р 

 

Н 

И 

Ц 

А 

 

 

анализа 

Општинско 

такмичење рецитатора 

Припрема за прославу 

Дана школе 

Договор о припреми, 

извођењу и теми 

огледног часа 

Вредновање 

(евалуација) ИОП-а и 

рада са талентованима 

ИОП 3 

Осмишљавање 

активности ученика     

(везано за инклузију)                                                                  

Програм сарадње са 

локалном 

самоуправом 

М 

А 

Р 

Т 

 

У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Договор 

Тимски рад 

Сви чланови Већа, 

Анализа успеха 

ученика у трећем 

класификационом 

периоду 

А 

П 

У 

Ч 

Анализа, 

разговор 

Сви чланови Већа 



 

65  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

Мере за побољшање 

успеха 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања   

 

Р 

И 

Л 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Израда плана 

припреме за матурски 

испит 

 

Обележавање Дана 

Светог Ћирила и 

Методија (24.мај) 

 

Прослава Дана школе 

 

М 

А 

Ј 

У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Анализа, 

разговор 

Сви чланови Већа 

Анализа успеха 

ученика на крају 

другог полугодишта 

Анализа рада 

библиотеке 

Организација 

припремне наставе 

Реализација 

ваннаставних 

активности 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања и захтева 

на поправним 

испитима 

Расподела часова за 

наредну школску 

годину 

Ј 

У 

Н 

 

У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Анализа, 

договор 
Сви чланови Већа 

Анализа успеха 

ученика после 

поправних испита 

Извештај о раду 

Стручног већа у 

претходној школској 

години 

Предлози за 

А 

В 

Г 

У 

У 

Ч 

И 

О 

Анализа 

извештај 

Сви чланови Већа, 

председник Већа 



 

66  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

побољшање рада 

Стручног већа и избор 

председника 

С 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/23.ГОД. 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

 

МЕСТО 

 

НАЧИН 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

Усвајање програма и плана рада 

Размена искустава са коришћења google 

учионице 

Набавка и размена стручне литературе 

Израда глобалних и оперативних планова 

Предлог распореда писмених провера 

знања  

Иницијално процењивање степена 

развијености компетенција ученика према 

Правилнику о оцењивању ученика у 

средњем образвању и васпитању и анализа 

резултата 

Планирање стручног усавршавања-

планирање узајамних посета часовима 

Систематско планирање и припремање за 

наставу 

Организовање и планирање рада са 

ванредним ученицима 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

П 

Т 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 

Б 

О 

Р 

Н 

И 

Ц 

А 

договор  

 

Тимски рад 

извештај 

 

Тимски рад 

договор 

Писани 

материјал 

Тимски рад 

 

договор 

 

договор 

Сви чланови 

 

Сви чланови  

 
Б. Илић 

 

Сви чланови 

Сви чланови 

Сви чланови 

 

Сви чланови 

 

Сви чланови 

 

Сви чланови 

Предлози сарадње са осталим стручним 

већима (хоризонтална повезаност 

наставних садржаја)  

Усаглашавање критеријума васпитно-

образовног рада 

Идентификовање ученика са тешкоћама у 

учењу 

Формирање ИОП и учешће у тиму - по 

потреби 

Сарадња са родитељима чија деца имају 

тешкоће у учењу-по потреби 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

О 

Б 

А 

Р 

 

 

 

 

З 

Б 

О 

Р 

Н 

И 

Ц 

А 

Самостални 

рад договор 

договор 

 

договор 

 

А. Берток  

 

Сви чланови 

 

Сви чланови 

и ПП служба  

 

Сви чланови 

и ПП служба 



 

67  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

Анализа успеха у I класификасионом 

периоду 

Разговарање о мерама  помоћи ученицима 

Разматрање потребе за допунском и 

додатном наставом (предлог плана) 

Израда планова додатне подршке за 

појединачне ученике-по потреби 

Каријерно вођење и саветовање 

Учешће на обукама на националној 

платформи „Чувам те“ 

 

Н 

О 

В 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

З 

Б 

О 

Р 

Н 

И 

Ц 

А 

извештај  

Размена 

искустава 

 

договор 

 

 

Договор 

 

договор 

Сви чланови 

Сви чланови 

 

Сви чланови 

 

 

Сви чланови 

 

Сви чланови 

Анализа успеха у I полугодишту 

Изналажење мера за побољшање успеха 

Анализа  реализације плана и програма 

Пресек интерног и екстерног усавршавања 

у првом полугодишту 

Анализа узајамних посета часова у току  I 

полугодишта  

Развојни план-извештај са првог 

полугодишта  

Оцењивање ученика и његова редовност – 

размена мишљења 

Мотивација ученика 

Усклађивање критеријума оцењивања  

План напредовања и стицања звања 

наставника 

 

 

Д 

Е 

Ц 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

 

З 

Б 

О 

Р 

Н 

И 

Ц 

А 

 

 

договор 

 

 

договор 

договор 

Сви чланови 

и ПП служба  

 

 Сви 

чланови и 

ПП служба  

Сви чланови 

и ПП служба 

Размена мишљења о новим уџбеницима 

Мере превенције осипања ученика 

Праћење реализације плана подршке 

ИОП2-по потреби 

        Ј 

А 

Н 

У 

А 

Р 

        З 

Б 

О 

Р 

Н 

И 

Ц 

А 

извештај 

договор 

Предлог 

активности 

Договор 

Сви чланови 

Сви чланови 

 

Сви чланови 

 

 

 

Разматрање потребе за додатном обуком 

наставнка (инклузивно образовање, израда 

индивидуалних образовних планова) -по 

потреби 

Утврђивање потенцијалних помагача ван 

школе (педагози, асистенти, дефектолози, 

педијатри)-по потреби 

Ревизија ИОП-а-по потреби 

Рад са талентованим и надареним 

ученицима  

Организовање такмичења-школски ниво 

 

 

Ф 

Е 

Б 

Р 

У 

А 

Р 

 

 

 

З 

Б 

О 

Р 

Н 

И 

Ц 

А 

извештај  

 

 

 

 

 

договор 

извештај 

 

договор 

 

 

Сви чланови 

 

Сви чланови 

 

 

 

 

Наставници 

који предају 

четвртом 

разреду 

Програм сарадње са локалном 

самоуправом и другим институцијам 

(школама, друштвима...) 

Усвајање уџбеника за школску 2022-23. 

годину 

 

 

 

М 

А 

З 

Б 

О 

Р 

Н 

договор 

 

договор 

 

договор 

сви чланови 

 

сви чланови 

 

сви чланови 
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Организовање такмичења – градски ниво Р 

Т 

 

И 

Ц 

А 

Анализа успеха у III класификасионом 

периоду 

Мере за побољшање успеха 

Активности предвиђене развојним планом 

школе 

Праћење реализације додатне подршке 

ученицима у учењу 

Предлог поделе часова за школску 2022-

23. годину 

 

 

А 

П 

Р 

И 

Л 

 

 

З 

Б 

О 

Р 

Н 

И 

Ц 

А 

извештај  

Договор 

 

Писани 

материјал 

 

извештај 

А. Берток  

Сви чланови 

 

Сви чланови 

Сви чланови 

и  ПП 

служба 

 

Сви чланови 

 

Евалуација месечних планова рада и 

целокупног програма 

Проблеми у настави уколико их има – 

дискусија 

Предлог распореда полагања разредних 

испита-по потреби 

Праћење реализације ИОП-а-по потреби 

Ажурирање испитних питања 

 

 

 

М 

А 

Ј 

 

 

З 

Б 

О 

Р 

Н 

И 

Ц 

А 

извештај  

 

договор 

Писани 

материјал 

 

извештај 

 

договор 

Сви чланови  

 

Сви чланови 

А. Берток 

 

Сви чланови 

и ПП служба 

Бојана 

Новаковић 

Анализа успеха на крају другог 

полугодишта 

Реализација плана и програма редовне 

наставе 

Предлози за допуну рада стручног већа у 

наредној школској години 

Предлог Извештаја о раду школске 2022-

23. године и плана рада за школску 2023-

24.годину 

Анализа реализације активности 

предвиђене развојним планом школе 

Избор руководиоца Стручног већа страних 

језика 

Праћење реализације ИОП-а-по потреби 

Вредновање (евалуација ИОП-а)-по 

потреби 

 

 

 

 

 

Ј 

 

 

У 

 

 

Н 

 

 

 

 

 

З 

Б 

О 

Р 

Н 

И 

Ц 

А 

извештај  

 

договор 

 

извештај 

 

Тимски рад 

 

извештај 

 

извештај 

Сви чланови 

 

А.Берток 

 

Сви чланови 

 

Сви чланови 

и ПП служба  

 

Сви чланови 

и ПП служба  

Сви чланов 

 

Сви чланови 

 

Сви чланови 

Извештај са разредних и поправних испита 

Вредновање(евалуација ИОП-а)-по 

потреби 

Извештај чланова Стручног већа који су 

чланови школских тимова 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

 

З 

Б 

О 

Р 

Н 

И 

Ц 

А 

извештај  

 

извештај 

 

извештај 

 

извештај 

Сви 

чланови,  

Сви чланови 

и ПП служба  

Сви чланови 

и ПП служба  

Сви чланови 

Стручног 

већа 

           Руководилац Стручног већа Александра Берток 

 председник Стручног већа 
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ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНЕ ГРУПЕ 

ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОД. 

САДРЖАЈ  РАДА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

МЕСТО НАЧИН 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

-Организација и реализација 

наставе  

 - Израда годишњих и 

оперативних планова рада- 

усаглашавање 

-План стручног усавршавања 

за 2022/23.годину 

-На нивоу стручних већа 

одредити наставника који ће 

бити задужен за пријем 

новопридошлих чланова већа 

 

-Рад са ванредним ученицима 

(организација консултација, 

испитна питања, подела 

задужења) 

 

С 

Е 

П 

Т 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

Сала за 

састанке 

Тимски рад 

 

 

 

Инструкција 

координатора 

Инструкција ПП 

службе 

Разговор 

 

Инструкције 

ПП службе 

Разговор 

Чланови Стручног већа 

  

 

 

Координатори, ППС 

Чланови Стручног већа 

 

ППС, чланови 

Стручног већа 

 

Чланови стручног већа 

 

 

-Набавка и размена стручне 

литературе 

 Договор 

 

Руководилац Стручног 

већа 

-Предлог распореда писмених 

провера знања у првом 

полугодишту 

Договор  Весна Прокић, Јасмина 

Живковић Вуковић, 

Славица Јовановић и 

ПП служба 

Иницијално процењивање 

степена развијености 

компентенција ученика према 

Правилнику о оцењивању 

ученика у средњем 

образовању и васпитању и 

анализа резултата 

 

Инструкција 

 

Славица Јовановић,  

ПП служба 
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-Предлог мера  за 

унапређивање образовно-

васпитног рада на основу 

анализе резултата ученика на 

матурском испиту 

Текућа питања 

Договор 

 

Разговор 

Чланови Стручног већа 

Чланови Стручног већа 

- Реализација редовне наставе 

-Учешће у реализацији 

Развојног плана школе 

-Стручно усавршавање 

наставника 

-Анализа иницијалног 

процењивања знања и 

презентовање резултата на ОВ 

-Подела задужења за додатну 

и допунску наставу (избор 

ученика са ПП службом и 

одељењским старешином) 

Идентификовање ученика са 

тешкоћама у учењу и израда 

плана подршке     

-Сарадња са родитељима чија 

деца имају тешкоће у учењу 

-Програм сарадње са 

породицом 

-Текућа питања 

О 

 

К 

 

Т 

 

О 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

Сала за 

састанке 

 

 

 

Тимски рад 

 

Тимски рад 

 

Разговор 

Извештај 

Извештај, 

инструкција 

Савети, 

инструкције 

 

Савети, 

инструкције 

Савети, 

инструкције 

Разговор 

Чланови Стручног већа  

Чланови тима за 

развојно планирање 

Руководилац СВ 

Јасмина Живковић –

Вуковић 

 

Чланови Стручног већа 

 

Руководилац Стручног 

већа, ПП служба 

Тим за инклузивно 

образовање и чланови 

Стручног већа 

Тим за инклузивно 

образовање, чланови 

стручног већа и 

родитељи 

Чланови Стручног већа, 

ППС 
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-Анализа успеха на крају прве 

класификације 

-Анализа реализације плана и 

програма  

-Међусобне посете часовима 

-Корелација наставних 

садржаја 

 

 

Н 

О 

В 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

Сала за 

састанке 

Извештавање и 

анализа 

Извештавање и  

анализа 

Договор 

Савети 

Руководилац Стручног 

већа и чланови 

Стручног већа 

Руководилац Стручног 

већа и ППС 

Чланови стручног већа 

-Израда и.о.п.за појединачне 

ученике (према потреби) 

-Каријерно вођење и 

саветовање 

 

-Текућа питања  

Савети, 

Инструкције 

Савети, 

инструкције 

 

Разговор 

Тим за инклузивно 

образовање и чланови 

Стручног већа 

Чланови Стручног већа 

и члкнови Тима за 

каријерно вођење и 

саветовање 

Чланови Стручног већа 

Садржај другог писменог 

задатка 

-Разматрање потребе за 

додатном обуком наставника  

 

Д 

Е 

Ц 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

 

 

Сала за 

састанке 

Инструкције 

 

Савети, 

инструкције 

Чланови Стручног већа 

ПП служба  и чланови 

Стручног већа 

-Утврђивање потенцијалних 

помагача ван школе 

(педагошки асистенти, 

Савети, 

инструкције 

ПП служба и чланови 

Стручног већа 
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дефектолози, педијатри) 

-Ревизија ИОП-а по потреби Савети, 

инструкције 

ПП служба и чланови 

Стручног већа 

- Рад  са талентованим и 

надареним ученицима 

- Текућа питања 

Савети, 

инструкције 

Разговор 

Чланови Стручног већа 

Чланови Стручног већа 

 

-Праћење реализације 

активности предвиђених 

Развојним планом школе са 

посебним освртом на 

усаглашавање критеријума 

оцењивања 

-Израда плана припреме за 

матуру 

-Праћење реализације ИОП-а 

према потреби 

-Анализа успеха на крају 

првог полугодишта  

-Реализација плана и програма 

у првом полугодишту 

-Предлог распореда писмених 

провера знања у другом 

полугодишту 

-Текућа питања 

 

Ј 

А 

Н 

У 

А 

Р 

Сала за 

састанке 

Извештај 

Договор 

Савети, 

инструкције 

 

Извештај 

Договор 

Разговор 

 

Руководилац Стручног 

већ 

Чланови Стручног већа 

ПП служба и чланови 

Стручног већа 

Чланови Стручног већа 

 

Чланови Стручног већа 

Чланови Стручног већа 

 

- Договор о реализацији 

школског такмичења 

- Договор о реализацији 

такмичења „Мислиша 2023“ 

 

Ф 

Е 

Б 

Р 

У 

А 

Р 

 Договор 

 

 

Договор 

 

 

 

Чланови Стручног већа 

 

 

Чланови Стручног већа 

-Извештај са семинара 

-Разматрање услова за 

напредовање и стицање звања 

наставника 

-Текућа питања 

Сала за 

састанке 

Извештај 

 

Савети, 

инструкције 

Разговор 

Наставници који су 

присуствовали 

семинарима 

Чланови Стручног већа 

 

Чланови Стручног већа 



 

73  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

Одржавање школског 

такмичења и извештај са 

истог 

-Припрема ученика за 

Републичко такмичење 

економских школа 

-Реализација угледног часа 

-Размена искуства после 

узајамних посета часовима 

-Утврђивање садржаја трећег 

писменог задатка 

-Програм сарадње са 

локалном самоуправом, 

другим школама и 

организацијама од значаја за 

рад школе 

-Текућа питања 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

 

 

 

Сала за 

састанке 

Реализација 

Извештај 

Договор 

Извештај 

Савети 

Договор 

Инструкције, 

извештај 

Разговор 

 

Д. Војчић и Р. Микић 

Сви чланови Стручног 

већа    

 

Члан Стручног већа 

 

Чланови Стручног већа 

Чланови Стручног већа 

Припрема за учешће на 

Републичком такмичењу 

економских школа 

А 

П 

Р 

И 

Л 

 

Сала за 

састанке 

 

Договор 

 

 

Сви чланови стручног 

већа 

 

-Анализа успеха на крају 

треће класификације и мере за 

његово побољшање 

Извештај, 

инструкције 

Чланови Стручног већа 

Реализација допунске наставе 

-Реализација плана и програма 
А 

П 

Р 

И 

Л 

 

Савети 

Разговор 

Чланови Стручног већа 

Чланови Стручног већа 

Праћење реализације ИОП-а 

према потреби 

Савети, 

инструкције 

ПП служба и чланови 

Стручног већа 

-Мере превенције осипања 

ученика 

-Текућа питања 

Савети, 

инструкције 

Разговор 

Чланови Стручног већа 

Чланови Стручног већа 

-Извештај са Републичког 

такмичења економских школа 

-Извештај са такмичења 

„Мислиша 2023“ 

М 

А 

Ј 

 

Сала за 

састанке 

Извештај 

 

 Извештај 

Драженка Војчић 

 

Руководилац Стручног 

већа 

-Утврђивање садржаја 

четвртог писменог задатка  

Договор 

 

-Чланови Стручног 

већа 

-Предлог руководиоца 

Стручног већа за наредну 
 

Разговор Чланови Стручног већа 
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школску годину  

-Праћење реализације ИОП-а 

према потреби 

-Утврђивање уџбеника који ће 

бити коришћени у наредној 

школској години 

Текућа питања 

Савети, 

инструкције 

 

Договор 

Разговор 

ПП служба и чланови 

Стручног већа 

Чланови Стручног већа 

 

Чланови Стручног већа 

-Анализа успеха на крају 

другог полугодишта 

Ј 

 

У 

 

Н 

 

Сала за 

састанке 

Анализа Славица Јовановић 

Реализација плана и програма  Извештај Чланови Стручног већа 

-Поправни настава за разредне 

и поправне испите  

 

Договор, 

савети 

Чланови Стручног већа 

Предлог расподеле часова за 

следећу школску годину 

Договор Руководилац Стручног 

већа 

-Извештај о реализацији 

школских активности 

предвиђених школским 

развојним планом 

Извештај  Руководилац Стручног 

већа 

-Праћење реализације ИОП-а 

према потреби 

Савети, 

инструкције 

ПП служба и чланови 

Стручног већа 

-Вредновање (евалуација) 

ИОП-а према потреби 

-Текућа питања 

Савети, 

инструкције 

Разговор 

ПП служба и чланови 

Стручног већа 

Чланови Стручног већа 

-Анализа успеха после 

поправних испита 
А 

В 

Г 

У 

Сала за 

састанке 

Анализа Руководилац Стручног 

већа 

-Усвајање извештаја о раду 

Стручног већа у текућој 

школској години 

Усвајање Руководилац Стручног 

већа 

-Задужења за израду плана 

рада за наредну школску 

годину 

Договор Весна Прокић 
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Анализа и (евалуација) 

реализованих планова додатне 

подршке  

-Текућа питања 

С 

Т 

Савети, 

инструкције 

Разговор 

Тим за инклузивно 

образовање и чланови 

Стручног већа 

Чланови Стручног већа 

ЈАСМИНА ЖИВКОВИЂ ВУКОВИЋ 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  
 
САДРЖАЈ  РАДА 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕСТО НАЧИН НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Усвајање плана рада 

Стручног већа за 2022/23. 

годину 

 

С 

 
Е 

 
П 

 
Т 

 
Е 

 
М 

 
Б 

 
А 

 
Р 

 

 

 

 

 

Кабинет  

бр. 11 

 

 

 

 

 

 

Терен-

двориште 

Договор Руководилац 

Стручног већа 

- глобални и оперативни Договор 

 

Чланови Стручног 

већа 

-Израда Плана стручног 

усавршавања 

Договор ПП служба 

Чланови Стручног 

већа 

- Договор о реализовању 

иницијалне процене  

развијености компетенција 

ученика у оквиру  

појединих предмета-

иницијално процењивање 

Предлог за набавку нових 

наставних средстава 

(опреме и реквизита) 

Договор Руководилац 

Стручног већа и 

остали чланови већа 

 

-Договор о раду и 

реализацији наставе 

Договор Руководилац 

Стручног већа и 

остали чланови већа 



 

76  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

-Припрема ученика за 

такмичења и рад секција 
 

О 

 
К 

 
Т 

 
О 

 
Б 

 
А 

Р 

 

 

 

 

 

Кабинет  

бр. 11 

Договор Руководилац 

Стручног већа и 

остали чланови већа 

-Подела реквизита и опреме договор Руководилац 

Стручног већа 

Идентификовање ученика 

са тешкоћама у учењу и 

израда плана подршке   

Савети, 

инструкције 

 

Тим за инклузивно 

образовање  
и чланови Стручног 

већа 

-Сарадња са родитељима 

чија деца имају тешкоће у 

учењу 

Савети, 

инструкције 

ПП служба, 

помоћници 

директора и чланови 

Стручног већа 

-План међусобне посете 

часовима 

 договор Руководилац 

Стручног већа 

-Интерно стручно 

усавршавање- Учешће на 

обукама на националној 

платформи „Чувам те“ 

 договор Руководилац 

Стручног већа 

Чланови Стручног 

већа 

 

Рад секција и припрема 

ученика за такмичења 

Н 

 
О 

 
В 

 
Е 

 
М 

 
Б 

 
А 

 
Р 

 

 

 

 

Кабинет 

Бр. 11 

Договор Чланови Стручног 

већа 
 

Корелација наставних 

садржаја 

Савети 

 

Чланови Стручног 

већа 
 

-Анализа рада и успеха 

секција 

Извештај Чланови Стручног 

већа 

Анализа успеха ученика на 

крају 1. класификационог 

периода 

Извештај 

 

Руководилац 

Стручног већа 

Активности  већа у склопу 

развојног плана 

Међусобне посете часовима 
Договор Руководилац 

Стручног већа 

-Израда ИОП за 

појединачне ученике према 

потреби 

Савети, 

инструкције 

ПП служба,  чланови 

Стручног већа 



 

77  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

-Стручно усавршавање 

наставника 

 
Договор 

Чланови Стручног 

већа 

-Реализација огледног часа 

 

Д 

Е 

Ц 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

Кабинет 

бр. 11 

Извештај 

 

Одређени члан 

Стручног већа 

Попис спортске опреме 

 

Инструкције Чланови Стручног 

већа 

Разматрање потребе за 

додатном обуком 

наставника (инклузивно 

образовање и израда 

индивидуалних образовних 

планова) према потреби 

Савети, 

инструкције 

ПП служба,  чланови 

Стручног већа 

Анализа успеха ученика на 

крају I полугодишта и мере 

за његово побољшање 
 

Ј 

А 

Н 

У 

А 

Р 

 

 

 

Кабинет 

Бр. 11 

 
Извештај 

 

Члан Стручног 

већа 

-Анализа рада Стр. већа у 

току I полугодишта 

 
Разговор Чланови Стручног 

већа 

-Договор о раду и 

реализацији наставе у II 

полугодишту 

договор Чланови Стручног 

већа 

Рад секција и припрема 

ученика за такмичења 

Ф 

Е 

Б 

Р 

У 

А 

Р 

 

Кабинет 

Бр. 11 

Договор Чланови Стручног 

већа 

-Извештај са семинара 

 

Извештај 

Договор 

Наставници који су 

присуствовали 

семинарима 

Чланови Стручног 

већа 

Размена искуства после 

узајамних посета часовима 

           М 

А 

Р 

           Т 

 
Кабинет 

Бр. 11 

 
договор 

 
Чланови Стручног 

већа 

Рад на задужењима 

предвиђеним Развојним 



 

78  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

планом школе 

-Припрема ученика за 

учешће на  градском и 

републичком такмичењу             А  

П 

 
Р 

 
И 

 
Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Договор 

 

 
Чланови стручног 

већа 

 

-Анализа успеха ученика  

на крају III 

класификациoног периода и 

мере за његово побољшање 

Савети Чланови Стручног 

већа 

Извештај, 

инструкције 

Чланови Стручног 

већа 

-Реализација додатне  

наставе 
Савети 

Чланови Стручног 

већа 

Праћење реализације ИОП-

а према потреби 
Савети, 

инструкције 

ПП служба,  чланови 

Стручног већа 

 
Анализа постигнутих 

резултата на такмичењима 

 

М 

 
А 

 
Ј 

   Кабинет 

Бр.11 

договор 

 

Чланови 

Стручног већа 

анализа Чланови Стручног 

већа 

-Праћење реализације 

ИОП-а према потреби 

Савети, 

инструкције 

ПП служба,  чланови 

Стручног већа 

-Анализа успеха ученика на 

крају II полугодишта 

          Ј 

 
У 

 
Н 

 

 

 

 

Кабинет 

6р. 11 

Анализа Члан Стручног већа 

-Реализација плана и 

програма 

Извештај Чланови Стручног 

већа 

-Израда извештаја о раду 

Стручног већа 

Извештај Руководилац 

Стручног већа 

Предлог расподеле часова 

за следећу школску годину 

 

Договор Руководилац 

Стручног већа 

и чланови Стручног 

већа 
Савети, 

инструкције 



 

79  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

Реализација разредних и 

поправних испита 
А 

 
В 

 
Г 

 
У 

 
С 

 
Т 

 

 

Кабинет 

  бр. 11 

договор Чланови 

Стручног већа 

Усвајање извештаја о раду 

Стручног већа за 2022/23 

годину 

извештај Руководилац 

Стручног већа 

Избор Председника 

Стручног већа за наредну 

шк. Годину 

договор Сви чланови 

Стручног већа 

Планирање рада Стручног 

већа за наредну шк. Год. У 

складу са анализом рада у 

претходној шк. Години и 

усвајање плана рада 

договор Сви чланови 

Стручног већа 

Планирање стручног 

усавршавања наставника   

Договор ЧлановиСтручног 

већа 

                                                 

 
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ, ГЕОГРАФИЈЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

 
 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

МЕСТО 

 

НАЧИН 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Усвајање плана рада 

 Стручног већа за школску 

2022/2023. годину 

Планирање реализације 

наставних планова и 

програма за школску 

2022/2023.годину 

Утврђивање задужења 

наставника у оквиру 

Годишњег плана рада школе 

Договор, планирање 

реализације и анализа 

иницијалног процењивања 

развијености компетенција 

ученика према Правилнику о 

оцењивању 

Усаглашавање критеријума 

Утврђивање потребе за 

новим наставним средствима 

Септембар 
Сала за 

састанке 

 

 

Кроз 

састанке  

Договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви чланови 

стручног већа 

Активности већа из Развојног 

плана 

Договор о међусобној посети 

 

 

 

Сала за 

састанке 

 

Кроз 

састанке  

 

 

 

 



 

80  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

часовима 

Посета Народном музеју и 

знаменитостима Београда 

Израда распореда допунске и 

додатне наставе, 

организовање допунске 

наставе 

Обележавање Дана сећања на 

српске жртве у Другом 

светском рату (21.10) 

Октобар  

 

 

 

 

 

Извођење 

наставе 

ван 

школе 

 

Договор 

Сви чланови 

стручног већа 

Анализа успеха на крају прве 

класификације и предлози за 

побољшање успеха 

Анализа реализација плана и 

програма предметних 

наставника 

Идентификовање ученика 

којим аје потребна додатна 

подршка, израда плана 

подршке (по потреби) 

Провера усклађености 

критеријума оцењивања 

Стручно усавршавање 

наставника 

Учешће на обукама на 

национално јплатформи 

«Чувам те» 

 

Новембар 

 

 

 

Салазасастанке 

 

Кроз 

састанке  

Договор 

Анализа 

 

Сви чланови 

стручног већа 

Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 

Анализа реализације плана и 

програма предметних 

наставника 

Анализа успешности 

примене одређених метода, 

облика рада и наставних 

средстава 

Анализа међусобне и редовне 

посете часовима 

Децембар 
Сала за 

састанке 

Кроз 

састанке  

Договор  

 

 

 

 

Анализа 

 

Сви чланови 

стручног већа 

Договор о раду у другом 

полугодишту 

Реализација редовне наставе-

евентуалне потешкоће и како 

их превазићи 

Оцењивање ученика и његова 

редовност-размена мишљења 

Стручно усавршавање 

наставника 

Јануар 
Сала за 

састанке 

Кроз 

састанке  

Договор  

  

Сви чланови 

стручног већа 

Извештај са стручних обука 

Посета музејима 

Програм сарадње са 

Фебруар 
Сала за 

састанке  

Кроз 

састанке 

после 

 

Сви чланови 

стручног већа 



 

81  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

локалном самоуправом 

 

семинара 

Договор 

Предлози, заинтересованост 

ученика за такмичење 

 Нови приступи настави 

Огледно-угледни на 

Сови (релизација, дискусија, 

анализа) 

Анализа и праћење 

реализације плана подршке 

ученицима 

Март 
Сала за 

састанке 

Кроз 

састанке  

Договор  

  

Сви чланови 

стручног већа 

Анализа успеха ученика на 

трећој класификацији и мере 

за побољшање успеха 

ученика 

Уједначавање критеријума 

оцењивања 

Анализа реализације 

допунске наставе 

Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и  

других жртава фашизма у 

Другом светском рату-

договор о обележавању 

Април 

Сала за 

састанке 
Кроз 

састанке  

 

 

Анализа 

 

Договор 

 

Сви чланови 

стручног већа 

Учествовање ученика на 

такмичењима и анализа 

њиховог успеха 

Прослава Дана школе 

Предлог уџбеника за наредну 

школску годину 

Мај 

Сала за 

састанке 
Кроз 

састанке  

Договор 
 

Сви чланови 

стручног већа 

 Успех ученика на 

крајудругогполугодишта 

Реализација плана и 

програма предметних 

наставника 

Организација припремне 

наставе за разредне, поправне 

испите (по потреби) 

Усаглашавање критеријума 

оцењивања и захтева на 

поправним/разредним 

испитима 

Реализација плана рада 

Стручног већа 

Подела часова за наредну 

шлолску годину-предлози 

Припрема Плана  рада 

Стручног већа за школску 

2023/2024.годину  

Припрема Извештаја  о раду 

 

 

 

 

Јуни 

 

 

 

 

Сала за 

састанке 

 

 

 

 

Кроз 

састанке  

 

Договор 

 

Анализа 
 

Сви чланови 

стручног већа 



 

82  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

Стручног већа у школској 

2022/2023. 

Разматрање и усвајање 

Извештаја  о раду Стручног 

већа за школску 

2022/23.годину 

Усвајање плана рада 

Стручног већа  зашколску 

2023/2024.годину. 

Избор председника Стручног 

већа 

Подела часова за школску 

2023/2024. 

Анализа успеха ученика 

после поправних, разредних 

испита 

Август 

 

 

 

 

Сала за 

састанке 

 

Кроз 

састанке  

 

Договор 

 

Сви чланови 

стручног већа 

 
ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СОЦИОЛОГИЈЕ СА ПРАВИМА ГРАЂАНА, 

ПРАВА, ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА И ВЕРСКЕ НАСТАВЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. 

ГОДИНУ 

 

САДРЖАЈ  РАДА ВРЕМЕ     
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
МЕСТО 

 
НАЧИН 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Усвајање  Плана рада 

стручног већа за школску 

2022/23.год. 

На нивоу стручних већа 

одредити наставника који 

ће бити задужен за пријем 

новопридошлих чланова 

већа 

Избор председника 

Стручног већа 

Анализа наставних 

садржаја и утврђивање 

међупредметне корелације 

наставних садржаја 

Договор о реализовању 

иницијалне процене  

развијености компетенција 

ученика у оквиру  предмета 

појединих предмета-

иницијално процењивање  

Усклађивање критеријума 

оцењивања (за сваки 

предмет) 

План стручног 

усавршавања  чланова 

стручног већа- екстерног 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сала за 

састанке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимски рад 

Договор чланова 

стручног већа 

 

Сви чланови 

стручног већа 

 

Координатори  

 

Руководилац 

стручног већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП служба 



 

83  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

интерног 

Договор о набавци 

литературе,  наставних 

средстава, материјала за 

реализацију наставе 

План ангажовања чланова 

стручног већа у:  тимовима, 

пројектима, телима која 

делују у школи за текућу 

школску годину 

Израда плана ваннаставних 

активности,секција, 

пројеката.    

Евидентирање ученика 

којима је потребна додатна 

подршка у раду, учењу. 

Израда индвиидуалног 

плана подршке за ученике 

са тешкоћама,  

План реализовања 

допунске  и додатне 

наставе 

Учешће на обукама на 

националној платформи 

„Чувам те“ 

 

 

 

Септембар- 

Октобар 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сала за  

састанке 

Аплицирање за 

наставничко 

звање самостални 

педагошки 

саветник 

Индивидуално 

предметни 

наставник прави 

предлог за 

ученике са којима 

реализује настава  

 

Тимски рад 

Јелена 

Колунџија 

Предметни 

настаници 

Руководилац 

стручног већа 

Одељењске 

старешине 

Чланови 

стручног већа 

Анализа постигнућа 

ученика на крају прве 

класификације 

Доношење мера за 

побољшање постигнућа 

ученика 

 

 

Новембар 

 

Сала за 

састанке 

 

 

 

Тимски рад 

Руководилац 

стручног већа 

-Предметни 

наставник/ци 

-Чланови Тима 

за инклузивно 

образовање 

Анализа реализованих 

угледних, јавних часова. 

Допуна плана (по потреби) 

Анализа  реализованих 

активности у склопу 

пројеката које наставници 

реализују/учествују у 

њима. 

Изештавање о 

реализованим 

активностима, одлукама 

које су донели поједини 

тимовима,  Договор о 

допуни плана рада 

стручног већа-предлог 

активности и мера у раду са 

ученицима 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сала за 

састанке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимски рад 

Индивидуални 

Руководилац 

стручног већа 

 

Чланови 

стручног већа 

 

ПП служба 

 

Чланови тимова, 

тела 
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Анализа успеха ученика на 

крају првог полугодишта 

(по предметима) 

Анализа реализованих 

додатних мера подршке 

ученицима са тешкоћама у 

учењу и раду. 

Предлог измена и дорада 

планова 

Предлог допуне плана 

стручног усавршавања  

чланова стручног већа 

- екстерног 

-интерног 

 

 

 

Јануар 

 

Сала за 

састанке 

 

Тимски рад 

Индивидуални 

 

Руководилац 

стручног већа 

 

Чланови 

стручног већа 

 

ПП служба 

 

Чланови тимова, 

тела 

Анализа ефеката допунске 

и додатне наставе. 

Предлог мера за 

унапређење рада на 

допунској и додатној 

настави и мотивисање 

ученика да похађају часове 

 

 

 

Фебруар 

 

 

 

 

Сала за 

састанке 

 

 

Тимски рад 

Индивидуални 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

ПП служба 

Чланови тимова, 

тела 

Анализа реализованих 

угледних,огледних и  

јавних часова.       

Анализа посете часовима 

колега/колегиница (посете 

и присуство у склопу 

предмета) 

Допуна плана (по потреби) 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Сала за 

састанке 

 

 

 

 

 

Тимски рад 

Индивидуални 

 

Руководилац 

стручног већа 

 

Чланови 

стручног већа 

 

ПП служба 

Анализа постигнућа 

ученика на крају треће 

класификације 

Доношење мера за 

побољшање постигнућа 

ученика 

Организовање допунске 

наставе и додатне подршке 

ученицима који имају 

тешкоће у савладавању 

градива. 

 

Април 

Сала за 

састанке 

Тимски рад 

Индивидуални 

Руководилац 

стручног већа 

 

Чланови 

стручног већа 

ПП служба 

Чланови тимова, 

тела 

Анализа  реализованих 

активности у склопу 

пројеката које наставници 

реализују/учествују у 

њимаИзештавање о 

реализованим 

активностима, одлукама 

које су донели на 

појединим тимовима 

 

 

 

 

Мај 

 

 

 

Сала за 

састанке 

 

 

 

Тимски рад 

Индивидуални 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

ПП служба 

Наставници/ 

реализатори 

пројеката , 
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телима . активности 

Анализа постигнућа 

ученика на крају другог 

полугодишта (по 

предметима и разредима) 

Анализа успеха  ученика на 

матурском испиту  

Праћење реализације 

годишњег плана стручног 

већа  

Анализа понуђених 

уџбеника и избор уџбеника 

који ће се користити 

наредне  школске године 

(по предметима) 

Расподела часова по 

предметима за наредну 

школску годину 

 

 

 

 

Јун-јул 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

Током целе 

године 

 

 

 

 

 

 

Сала за 

састанке 

 

 

 

 

 

 

Тимски рад 

Индивидуални 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа 

ПП служба 

Чланови тимова, 

тела 

Наставници/ 

реализатори 

пројеката , 

активности 

Директор школе 

Руководилац 

стручног већа 

Анализа рада, израда 

извештаја, предлог плана  

рада за наредну школску и 

избор председника 

стручног већа 

Август  Сала за 

састанке  

Тимски рад, 

индивидуални 

Руководилац 

стручног већа 

Чланови 

стручног већа     

 

                                                                                                  Председник стручног Већа 

                                                                                                    Јелена Колунџија 

ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА  ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

 

МЕСТО 

 

НАЧИН 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Организација и реализација 

наставе  

 

Реализација наставе новог 

образовног профила: 

Финансијско-

рачуноводствени техничар 

 

План стручног усавршавања 

за 2022/2023. 

Израда годишњих и 

оперативних планова рада – 

усаглашавање 

Договор у вези коришћења 

 

 

 

 

 

 

С 

 

Е 

 

П 

 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Тимски рад 

 

 

Тимски рад 

 

 

Тимски рад 

 

ПП службе 

Инструкције 

ПП службе 

 

Разговор 

 

Чланови СВ 

 

Јасмина Божић 

Цвета Митровић 

Весна Кованџић 

Братислава Дабовић 

Чланови СВ 

 

 

 

ППС 

Чланови СВ 

 

Чланови СВ 
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прописаних уџбеника за 

школску 2022/2023. годину 

Рад са ванредним ученицима 

( организација консултација, 

испитна питања, подела 

задужења ) 

  

Иницијално процењивање у 

другом, трећем и четвртом 

разреду из економске групе 

предмета у складу са 

Правилником о оцењивању 

Договор о организацији и 

извођењу блок наставе 

Одређивање ментора 

( према потреби ) 

План писмених задатака за 

прво  полугодиште из 

рачуноводства 

Планирање активности за 

учешће наставника 

економске групе предмета у 

реализацији пројеката  

Анализа резултата матурског 

испита и предлог мера за 

унапређивање образовно-

васпитног рада на основу 

резултата ученика на 

матурском испиту 

Текућа питања 

Е 

 

М 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

 

Тимски рад 

 

 

Разговор 

 

Разговор 

Инструкција 

 

Разговор 

 

 

Разговор 

 

 

Разговор 

Чланови СВ 

 

Чланови СВ 

 

 

Чланови СВ 

 

 

Наставници ЕП и 

ФРО 

Стручновеће 

економиста и ППС 

 

Наставници 

рачуноводства 

Наставници ЕП и 

ФРО 

 

Председница 

Стручног већа 

Помоћник 

директора, 

 

Председница 

Стручног већа 

 

Реализација редовне  наставе 

Учешће у реализацији 

Развојног плана школе 

Стручно усавршавање 

наставника 

Програм сарадње са 

породицом 

Идентификовање ученика 

којима је потребна додатна 

подршка и формирањеи.о.п. 

тима и учешће (према 

потреби ) 

Реализација активности 

стручног већа економиста у 

склопу пројеката 

„Превенција деце и младих 

од електронског насиља“ 

Сарадња са родитељима 

чијој деци је потребна 

додатна подршка 

 

 

 

О 

 

К 

 

Т 

 

О 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

Тимски рад 

 

Тимски рад 

Разговор 

 

Инструкција 

Извештаји и 

Тимски рад 

 

Тимски рад 

 

Тимски рад 

 

Разговор 

 

 

Разговор 

 

Чланови СВ 

Чланови тима за 

развојно планирање 

Председница СВ: 

 

Чланови стручног 

већа 

ППС 

Председница СВ: 

чланови Стручног 

већа,  

Р.Симијоновић 

Чланови Стручног 

већа, Симијоновић Р, 

Тим за инклузивно 

образовање 

Чланови Стручног 

већа 

ППС 

Чланови Стручног 
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( према потреби ) 

Текућа питања 

већа 

Анализа успеха на крају 

прве класификације из 

економске групе предмета 

Анализа реализације плана и 

програма 

Међусобне посете часовима 

Програм каријерног вођења 

и саветовања 

Израда ИОП-а 

( према потреби ) 

 

Текућа питања 

Н 

 

О 

 

В 

 

Е 

 

М 

 

Б 

 

А 

 

Р 

         З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

извештавање 

и анализа 

 

извештавање 

и анализа 

 

инструкције 

 

 

 

тимски рад 

 

Председница 

стручног већа: и 

чланови стручног 

већа економиста 

ППС 

Наставници, 

ментори, 

Председница СВ:  

Чланови стручног 

већа 

Праћење реализације 

активности предвиђених 

Развојним планом школе са 

посебним освртом на 

усаглашавање критеријума 

оцењивања 

Реализација редовне 

наставе-потешкоће и 

проблеми 

Стручно усавршавање 

наставника 

Такмичења 

План рада са талентованим и 

надареним ученицима 

Извештавање и о/угледни 

часови као облик интерног 

стручног усавршавања 

Утврђивање потенцијалних 

помагача ван школе                 

( педагошки асистенти, 

дефектолози, педијатри)  

–по потреби 

Текућа питања 

 

 

 

Д 

 

Е 

 

Ц 

 

Е 

 

М 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

Тимски рад, 

 

 

Извештавање 

 

 

 

Разговор 

 

Тимски рад, 

 

Извештаји 

Извештаји, 

Разговор 

Тимски рад 

 

Тимски рад 

Тимски рад 

Разговор 

Чланови тима за 

развојно планирање,  

Чланови СВ 

економиста 

ППС, помоћник 

директора 

Чланови стручног 

већа 

Задужени 

наставници 

Чланови СВ 

економиста 

Чланови СВ 

економиста 

 ППС 

Цвета Митровић, 

чланови 

СВ економиста, ППС 

Чланови стручног 

већа економиста 

Анализа успеха на крају 

првог полугодишта из 

економске групе предмета 

Анализа реализације плана и 

програма 

Предлози за даљи рад са 

ученицима на основу 

реализације програма првог 

полугодишта (реализација 

редовне  наставе) 

План писмених задатака за 

 

 

Ј 

 

А 

 

Н 

 

У 

 

А 

 

 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

Извештавање 

и анализа 

 

Извештавање 

и анализа 

 

 

Разговор 

 

Тимски рад 

 

Председница СВ 

економиста и 

чланови стручног 

већа 

Наставници 

рачуноводства 

 

Чланови стручног 

већа, председница 

стручног већа и 

председници 
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друго  полугодиште из 

рачуноводства 

Израда плана припреме 

заматурски испит 

Такмичења – договор, 

организација 

Текућа питања 

Р 

 

 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

Тимски рад 

 

 

Тимски рад 

подвећа 

Активности стручног већа из 

Развојног плана школе 

Припреме ученика за 

такмичења 

Израда планова припреме за 

матурски испит 

Матурске области и теме – 

избор и договор 

У/огледничасови 

Рад са ванредним ученицима 

Блок настава – реализација 

План напредовања и 

стицања звања наставника 

Извештавање као облик 

интерног стручног 

усавршавања 

Текућа питања 

 

 

Ф 

 

Е 

 

Б 

 

Р 

 

У 

 

А 

 

Р 

 

 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

разговор 

 

тимски рад 

 

разговор 

 

инструкције 

тимски рад 

тимски рад 

 

 

тимски рад 

Чланови стручног 

већа 

Наставници који 

предају у четвртом 

разреду 

Задужени 

наставници 

Наставници ЕП и 

ФРО 

Наставници ЕП и 

ФРО 

Чланови стручног 

већа економиста 

 

Извештаји са такмичења 

Програм сарадње са 

локалном самоуправом, 

сарадње са другим школама, 

привредним друштвима и 

организацијама од значаја за 

рад школе. 

Реализација активности које 

су предвиђене 

Развојнимпланом школе 

Учешће у активностима 

Тима за заштиту однасиља –  

Разматрање, предлог и 

усвајање уџбеника за 

школску 2023/2024.годину 

-Извештавање као облик 

интерног стручног 

усавршавања 

-Текућа питања 

 

М 

 

 

А 

 

 

Р 

 

 

Т 

 

 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

извештавање 

 

разговор, 

анализа 

извештавањеа

нализа 

 

тимски рад 

Председница 

стручног већа и 

чланови већа 

Чланови тима за 

развојно планирање: 

Јасмина Божић, 

Снежана Лалић, 

ППС 

Чланови стручног 

већа економиста 

Анализа успеха на крају 

треће класификације из 

економске групе предмета 

Анализа реализације плана и 

програма-евентуална 

надокнада часова 

Такмичења 

 

 

 

А 

 

П 

 

        З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

Извештавање 

и анализа 

 

Извештавање 

и анализа 

Тимски рад 

Инструкције 

Председница 

стручног већа 

чланови стручног 

већа 

Председница 

стручног већа: Цвета 

Митровић 
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Допунска и додатна настава 

Мере превенције осипања 

броја ученика 

Праћење реализације ИОП-а 

( према потреби ) 

Текућа питања 

Р 

 

И 

 

Л 

 

 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

Тимски рад 

 

 

Тимски рад 

Чланови стручног 

већа, ППС 

Чланови стручног 

већа 

Матурски испити 

Такмичења 

О/угледничасови 

Међусобне посете часовима 

Праћењереализације  ИОП-а 

( премапотреби ) 

 

Текућа питања 

 

 

 

М 

 

А 

 

Ј 

 

 

З 

Б 

О 

Р 

Н 

И 

Ц 

А 

Тимски рад 

Разговор 

Извештавање 

Тимски рад, 

Тимски рад 

 

Разговор 

 

Наставници четвртог 

разреда 

Чланови СВ 

Задужени 

наставници 

Председница СВ: 

чланови већа 

Чланови СВ, ППС 

Анализа успеха на крају 

другог полугодишта из 

економске групе предмета 

Реализација плана и 

програма редовне наставе 

Реализација активности у 

вези Акционог плана школе 

Анализа успеха ванредних 

ученика 

Припрема Извештаја о раду 

стручног већа економиста за 

школску 2022/2023.годину. 

Припрема Плана рада 

стручног већа економиста за 

2023/2024.годину. 

Поделачасоваза школску 

2023/2024.- предлог 

Избор председника стручног 

већа економске групе 

предмета и председника 

подвећа рачуноводства, 

ПКК/ПК и ФРО/ЕП за 

школску 2023/2024. годину 

Текућа питања 

 

 

 

 

 

Ј 

 

 

У 

 

 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

 

извештавање 

и анализа 

извештавање 

и анализа 

 

извештавање 

 

 

Извештавање 

и разговор 

Извештавање 

Извештавање 

 

Тимски рад 

 

Тимски рад 

Разговор 

Тимски рад 

 

 

Чланови СВ 

економиста 

Чланови тима за 

развојно планирање: 

Јасмина Божић, 

Снежана Лалић 

Чланови СВ 

економиста 

Председница СВ 

Чланови СВ 

Економиста 

 

Директор школе, 

председница СВ 

чланови СВ 

економиста, 

ППС 

Чланови СВ 

економиста 

Чланови СВ 

економиста 

Подела часова за школску 

2023/2024. годину 

( евентуалне корекције ) 

Усвајање Извештаја о раду 

стручног већа економске 

групе предмета за 

2022/2023.годину 

Усвајање Годишњег плана 

 

А 

 

В 

 

Г 

 

У 

 

З 

 

Б 

 

О 

 

Р 

 

 

Тимски рад 

Тимски рад 

 

 

Тимски рад 

 

Директор, 

председница СВ 

економиста 

Чланови СВ 

економиста 

 

Чланови СВ 

економиста 



 

90  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

рада стручног већа 

економиста за 

2023/2024.годину 

Планирање васпитно-

образовног рада за школску 

2023/2024. годину 

Осмишљавање активности за 

инклузију ученика 

Текућа питања 

 

С 

 

Т 

 

 

 

Н 

 

И 

Ц 

А 

 

Разговор 

Разговор 

Разговор 

 

 

Чланови СВ 

економиста,        

ППС 

Чланови СВ 

економиста 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИНФОРМАТИКЕ 

САДРЖАЈ  РАДА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

МЕСТО НАЧИН 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 Усвајање плана рада већа 

и коначне поделе часова 

 Планирање коришћења 

кабинета по разредима и 

одељењима 

 Усвајање плана и програма 

по разредима 

 Рад на ЕсДневнику 

 Усвајање стручне 

литературе 

 Договор о организацији и 

реализацији угледних 

часова 

 Сређивање кабинета и 

одржавање рачунара 

 Разговор о новом плану 

наставе и учења 

С 
Е 
П 
Т 
Е 
М 
Б 
А 
Р 

К 
А 
Б 
И 
Н 
Е 
Т 
15 

Договор, 

разговор, 

инструкци

је, писани 

материјал, 

тимски 

рад 

Директор, наставници 

информатике, 

председник стручног 

већа информатике и 

спољни сарадник-

сервисери 

 Анализа почетка школске 

године 

 Анализа одржавања вежби 

и начина одржавања 

наставе 

 План допунске и додатне 

наставе 

 Усаглашавање 

критеријума оцењивања - 

усаглашавање начина 

бодовања на нивоу године 

 Планирање посете 

часовима првог разреда 

О 
К 
Т 
О 
Б 
А 
Р 

К 
А 
Б 
И 
Н 
Е 
Т 
15 

Анализа, 

договор, 

разговор, 

извештаји, 

тимски 

рад 

Наставници 

информатике, 

председник стручног 

већа информатике 

 Анализа успеха на крају 

прве класификације 

Н 
О 
В 
Е 

К 
А 
Б 
И 

Анализа, 

разговор, 

Помоћник директора, 

наставници 
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 Реализација плана и 

програма 

 Стручно усавршавање 

наставника информатике 

 Интерно усавршавање 

договор 

 Активности већа из 

развојног плана 

 Разно 

М 
Б 
А 
Р 

Н 
Е 
Т 
15 

извештаји информатике, 

председник стручног 

већа информатике 

 Припрема за школско 

такмичење - Листа 

такмичара 

 Припрема за републичко 

такмичење из пословне 

информатике 

 Семинари 

Активности у вези са 

организацијом школског 

такмичења 

Д 
Е 
Ц 
Е 
М 
Б 
А 
Р 

К 
А 
Б 
И 
Н 
Е 
Т 
15 

Договор, 

разговор, 

инструкци

је, писани 

материјал, 

тимски 

рад 

Помоћник директора, 

наставници 

информатике, 

председник стручног 

већа информатике, 

педагог 

 Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 

 Реализација плана и 

   програма за прво  

   полугодиште 

 Договор око реализације и 

организације другог 

полугодишта 

 Усаглашавање 

критеријума оцењивања 

 Праћење реализације 

ИОП-а 

 Опремање и 

Функционисање кабинета 

Ј 
А 
Н 
У 
А 
Р 

К 
А 
Б 
И 
Н 
Е 
Т 
15 

Договор, 

писани 

материјал, 

тимски 

рад 

Наставници 

информатике, 

председник стручног 

већа информатике, 

ППС,сервисери  

 Резултати са школског 

такмичења из  

информатике  

 Планирање посете 

Часовима трећег разерда 

 Припрема за републичко 

такмичења 

 Разно 

Ф 
Е 
Б 
Р 
У 
А 
Р 

К 
А 
Б 
И 
Н 
Е 
Т 
15 

Договор, 

разговор, 

инструкци

је, писани 

материјал, 

тимски 

рад 

Наставници 

информатике, 

председник стручног 

већа информатике 

 Реализација активности из 

развојног плана 

 Планирање посете 

Часовима другог разреда 

 Разно-текућа питања 

 Одржавање сајта 

М 
А 
Р 
Т 

К 
А 
Б 
И 
Н 
Е 

Договор, 

разговор, 

инструкци

је, тимски 

рад 

Наставници 

информатике, 

председник стручног 

већа информатике, 

педагог 
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 Анализа успеха на трећој 

класификацији 

 Анализа плана и 

програма/надокнада 

часова 

 Анализа Републичког 

такмичења из пословне 

информатике 

 Усаглашавање 

   критеријума оцењивања 

 Извештај о одржавању 

допунске наставе 

 Разно-текућа питања 

А 
П 
Р 
И 
Л 
 

К 
А 
Б 
И 
Н 
Е 
Т 
15 

Договор, 

разговор, 

инструкци

је, писани 

материјал, 

тимски 

рад 

Наставници 

информатике, 

председник стручног 

већа  информатике 

 Припрема за јунски 

матурски рок 

 Подршка старешинама за 

штампање сведочанстава 

 Интерно усавршавање 

 Разно-текућа питања 

 
М 
А 
Ј 

К 
А 
Б 
И 
Н 
Е 
Т 
15 

Договор, 

разговор, 

извештаји, 

тимски 

рад 

Наставници 

информатике, 

председник стручног 

већа информатике, 

Директор 

 Анализа успеха на крају 

другог полугодишта 

 Предлог поделе часова за 

школску 2023/24. годину 

 Праћење реализације 

ИОП-а 

 Вредновање (евалуација) 

ИОП-а и осмишљавање 

активности за инклузију 

 
Ј 
У 
Н 
 

К 
А 
Б 
И 
Н 
Е 
Т 
15 

Договор, 

разговор, 

инструкци

је, писани 

материјал, 

тимски 

рад 

Наставници 

информатике, 

председник стручног 

већа информатике, 

Директор 

 Писање извештаја 

Стручног већа о 

активностима  у текућој 

2022/23. школској години 

 Писање извештаја о СУ 

 Израда Плана и програма 

рада Стручног већа 

информатике за школску 

2023/24. годину 

 Разно 

Ј 
У 
Л 

К 
А 
Б 
И 
Н 
Е 
Т 
15 

Договор, 

разговор, 

извештаји,  

самосталн

и рад 

Наставници 

информатике, 

председник стручног 

већа информатике 

 Активности из развојног 

плана 

 Извештај о обављеном 

поправном испиту 

 Извештај о коначном 

успеху ученика у текућој 

школској години 

 Извештај о току уписа 

А 
В 
Г 
У 
С 
Т 

К 
А 
Б 
И 
Н 
Е 
Т 
15 

Договор, 

разговор, 

писани 

материјал, 

тимски 

рад 

 

 

Наставници 

информатике, 

председник стручног 

већа  информатике, 

Директор 
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 Коначна  подела часова за 

школску 2023/24.годину 

* Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: 

- извештај Стручног већа 

- годишњи и месечни планови рада наставника 

- евиденција редовне, допунске, додатне наставе, припремне наставе, секције у ЕсДневнику 

- сертификати о завршеним обукама 

 

Носиоци праћења су педагог, психолог и руководилац Стручног већа. 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА 

 ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 
Активност Време реализације Носиоци активности 

Усвајање  извештаја о 

реализованим 

активностима током  

школске 2021-22.године  

Конституисање Актива за 

школску 2022/23. годину  

Избор координатора и 

записничара Усвајање 

Aкционог плана за 

школску 2022/23. годину 

Септембар 
Директор, ШО, 

Координатор Актива 

Сарадња са Тимом за 

самовредновање  
Током школске године 

Координатори Актива и 

Тима 

Праћење реализације 

акционог плана за школску 

2022/23. годину 

Септембар/Јун Директор и Тим 

Израда  извештаја  Јул / август Записничар Актива 

Именовање чланова 

Актива за школску 

2023/24. годину 

Август Директор 

 
Радмила Симијоновић 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

Активност Време реализације носиоци активности 

Усвајање  извештаја о реализованим 

активностима током  школске 
Септембар  Чланови Тима 
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2021/22.године  

Конституисање Актива за школску 

2022/23. годину  

Конституисање тима за школску 

2022/23. годину 

Избор координатора и записничара  

У сарадњи са Стручним активом за 

развојно планирање конципирање 

мера и динамике предвиђених 

активности за реализацију 

Акциониг плана 

Праћење реализације плана 

Сарадња са Стручним активом за 

развојно планирање 

Новембар/април директор 

Анализа рада Мај Чланови Тима 

Разматрање извештаја и предлог  

плана  за нову школску годину 
Август Чланови Тима 

Координатор Тима 

Вишња Ђекић, педагог 

 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

Област квалитета /критеријум 

квалитета/  

Време 

реализације 
Начин 

Носилац активности 

 

1. Програмирање, 

планирање и извештавање 
 

 1.1.3. Садржај кључних 

школских докумената 

одржава специфичности 

установе 

септембар 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

јануар-

фебруар 

 

Школски 

програм ФРТ-

имплементација 

Евиденција ПП 

службе 

Електронско 

праћење путем е-

дневника 

 

Евиденција ПП 

службе 

Чланови тима 

 

2.Настава и учење 

( 2.2) : Наставник прилагођава 

рад на часу образовно-

васпитним потребама ученика 

Критеријум квалитета: 2.2.5  

Ученици којима је потребна 

додатна подршка учествују у 

заједничким активностима 

којима се подстиче њихов 

напредак и интеракција са 

другим ученицима. 

 2.4. Поступци вредновања 

 

 

 

 

Октобар-мај 

 

 

 

 

 

 

Јануар /мај 

Евиденција пп 

службе, 

оперативни 

планови 

наставника, 

запажања са 

посете часовима 

Педагошки 

профили ученика 

 

Евиденција пп 

службе, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови тима/чланови 

Тима за инклузију 
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су у функцији даљег учења.  

Критеријум квалитета: 

2.4.1. Наставник формативно 

и сумативно оцењује у складу 

са прописима, укључујући и 

оцењивање оног што су 

ученици приказали током рада 

на пракси* (пракса ученика у 

средњој стручној школи). 

 

2.5 Сваки ученик има 

прилику да буде успешан. 

Критеријум квалитета: 

2.5.5. Наставник показује 

поверење у могућности 

ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха. 

 

 

 

 

 

Октобар/април 

 

 

оперативни 

планови 

наставника, 

запажања са 

посете часовима 

Педагошка 

свеска, 

евиденција 

посете часовима 

директора, пп 

службе, 

помоћника 

Електронско 

вођење 

евиденције- 

праћење...анализа 

Упитници за 

ученике, чек 

листе 

 

 

Чланови тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

ппс 

 

Чланови тима, помоћник, 

ппс 

 

Образовна  постигнућа  

ученика ( 3.2) : Школа 

континуирано доприноси 

бољим образовним 

постигнућима ученика. 
Критеријум квалитета :  

3.2.3. Ученици су укључени у 

допунску наставу у складу са 

својим потребама.  

3.2.4. Ученици који похађају 

допунску наставу показују 

напредак у учењу. 
 

Новембар-јун  

 

 

 

август 

Извештаји са 

класификација 

евиденција пп 

службе, 

евиденција 

одељењског 

старешине 

извештај  

помоћника 

директора, 

годишњи 

извештај  

 

 

Тим за подршку 

даровитим ученицима 

 

Наставници срспког 

језика и економске групе 

предмета 

Подршка ученицима ( 4 ) 

 ( 4.3.) У пружању подршке 

ученицима школа 

предузима различите 

активности у сарадњи са 

релевантним институцијама 

и појединцима. 

 

 

 

Јануар 

 

Октобар 

 

 

октобар 

Евиденција пп 

службе, 

евиденција 

одељењских 

старешина 

Записници 

одељењских већа 

Евиденција  

психолога 

Чланови тима, Тим за 

инклузију 

 

 

 

 

 

психолог 

 

 Етос ( 5 ) ( 5.1.) : У школи 

се организују различите 

активности за ученике у 

којима свако има прилику 

да постигне резулат/успех.  

Ученици са сметњама у 

развоју и инвалидитетом 

учествују у различитим 

активностима установе. 

 

Септембар 

 

 

април 

Евиденција 

одељењских 

старешина, 

ментора и 

надзорника за 

предмете 

Књиге евиденције 

осталих облика 

образовно-

васпитног рада, 

 

 

 

Чланови тима 
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Наставници нова сазнања и 

искуства размењују са 

другим колегама у установи 

и ван ње. 

записници 

ученичког 

парламента 

Организација рада школе, 

управљање људским и 

материјалним ресурсима  
 ( 6.5.) : У школи 

функционише систем за 

праћење и вредновање 

квалитета рада.  

Критеријум квалитета 6.2.3. 

Тим за самовредновање 

остварује самовредновање 

рада школе у функцији 

унапређивања квалитета.  

Критеријум квалитета 6.2.6. 

Директор предузима мере за 

унапређивање образовно-

васпитног рада на основу 

резултата праћења и 

вредновања. 

 

 

септембар 

 

 

План стручног 

усавршавања 

директора 

 

 

 

 

Тим за развојне пројекте 

 

 

 

 

Чланови тима/директор 

Материјално-технички 

ресурси ван школе (културне 

и научне институције, 

историјски локалитети, 

научне институције, 

привредне и друге 

организације и сл.) користе се 

у функцији наставе и учења.  

.  

 

 

јун 

 

 

 

Евиденција 

стручног 

усавршавања по 

стручним већима, 

извештаји, 

евиденција 

секретара 

 

Чланови тима у сарадњи 

са председницима 

стручних већа/особа 

задужених за вођење 

евиденције 

У Београду, 6.09.2022.                            У име Тима Вишња Ђекић, координатор 

 

    ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА 
ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Стручни актив за развој школског програма чине по један представник Стручног већа и 

ПП служба школе. Чланове овог актива именује Наставничко веће уз могућност проширења 

броја чланова. Актив ради на седницама које заказује председник, а којима присуствује директор 

школе без права одлучивања. Надлежност рада јесте усаглашавање школског програма са 

општим и посебним основама школског програма који су регулисани Законом, Развојним планом 

школе, обезбеђивање и остваривање општих и посебних основа школског програма и потреба 

ученика, родитеља школе и јединице локалне самоуправе. Садржина школског програма посебно 

је утврђена Законом и Статутом школе . 

Садржај Школског  програма за школску 2022/23. годину, за образовне профиле финансијски 

администратор и економски техничар чине саставни део Годишњег плана рада и налази се у 

прилогу. Акценат рада Стручног актива ће бити на праћењу реализације и усаглашавања 

Школског програма са актуелним питањима везаним за практичну примену. Садржај Школског 

програма за нови образовни профил финансијско-рачуноводствени техничар је урађен према 

Програму наставе и учења број 2/22. а елаборат са неоходним подацима је достављен МПНТР-а 
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на верификацију. Програм је усвојен на седници Школског одбора у јулу месеца и важи до краја 

школске 2025/26.године.  

Активност Време реализације 
носиоци 

активности 

Усвајање  извештаја о реализованим 

активностима током  школске 2021/22. 

године и  плана за школску 2022/23. 

годину 

Конституисање Актива за школску 

2022/23.годину 

Избор координатора и записничара 

Договор о раду, усаглашавање са 

Акционим  планом Развојног плана за 

период 2022/22. 

Септембар 

 

 

 

Септембар/октобар 

Чланови Тима 

Праћење реализације плана Новембар/април директор 

Анализа рада јуни Чланови Тима 

Разматрање извештаја и предлог  

плана  за нову школску годину 
Август Чланови Тима 

Вишња Ђекић 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

Педагошки колегијум чине директор, помоћник директора, стручни сарадници, 

председници Стручних већа, координатор Стручног актива за развојно планирање и 

координатори тимова именованих на седници Наставничког већа за текућу годину. Колегијумом 

председава и руководи директор школе или помоћник директора у његовом одсуству. Дневни ред 

за сваку седницу утврђује директор са стручним сарадницима. 

Надлежност Педагошког колегијума огледа се у разматрању питања, задужења и ставова у 

вези осигурања квалитета и унапређења образовно-васпитног рада, остваривању развојног плана, 

организовања педагошко- инструктивног увида и надзора од стране директора као и послове у 

вези планирања стручног усавршавања запослених. 

У току школске 2022/23.године педагошки колегијум одржаће најмање шест састанака, а у 

току године одредиће се тачна динамика рада. 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 

2022/23.ГОДИНУ 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

МЕСТО НАЧИН 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Конституисање 

колегијума 

Избор записничара 

Прпремне 

активности за 

реализацију наставе 

према Стручном 

упутству МПНТР и 

 

 

 

 

С 

 

Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

Извештај 

 

 

 

извештај 
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Посебном програму 

МПНТР. 

Усвајање нацрта ГПР 

за 2022/23 

годину 

Усвајање нацрта 

Плана стручног 

усавршавања у 

школској 2022/23. 

Стручна већа су у 

обавези да именују 

особе које су 

задужене за пријем 

новопридошлих 

наставника унутар 

већа 

План и распоред 

извођења екскурзија 

у школској 2022/23. 

- сагледавање и 

предлог мера за 

унапређивање 

постојећег стања и  

набавке нових 

наставних средстава 

- план надокнаде 

радних дана 

П 

 

Т 

 

Е 

 

М 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

Сала за 

састанке, 

канц. пом. 

директора 

 

Договор 

 

 

 

Договор 

 

 

Писани 

предлог 

 

Извештај 

Тима за 

унапређив

ање 

квалитета 

рада и 

развој 

установе 

 

 

Директор, 

Чланови ПК 

помоћник 

директора 

ПП служба 

 

Секретар 

 

 

 

 

Чланови тима 

Договор о  посети 

часовима редовне 

наставе и начину 

праћења огледних 

часова, иновација, 

имплементације 

новина, планирање 

ваннаставних 

активности у складу 

са ШРП 

-  планирање 

такмичења 

         О 

К 

Т 

О 

Б 

А 

Р 

/ 

Н 

О 

В 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

 

 

 

 

 

Сала за 

састанке, 

канц. пом. 

директора 

 

 

 

 

 

 

Договор 

Извештај 

 

 

 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора 

ПП служба 

Сагледавање стања 

стручног 

усавршавања 

наставника и 

презентација 

националне 

платформе „Чувам 

те“ 

Д 

Е 

Ц 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

 

 

 

Сала за 

састанке, 

канц. пом. 

директора 

 

 

 

 

Договор 

Извештај 

анализа 

ПП служба 

Чланови ПК 

Секретар 

помоћник 

директора, 

директор 
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Сагледавање стања 

кабинета и 

реализација плана   

кабинетске наставе 

 

Анализа реализације 

ГПР и ШРП и 

квалитета рада 

Припрема прославе 

Дана Св. Саве. 

Анализа успеха на 

крају првог 

полугодишта 

Припремне 

активности за 

аплицирање за ново 

одељење 

/ 

Ј 

А 

Н 

У 

А 

Р 

 

директор 

председник 

стручног већа 

информатике и 

шеф 

рачуноводства 

 

 

ПП служба 

Чланови ПК 

 

Директор 

 

 

 

Чланови ПК 

Припрема промоције 

школе за упис 

ученика за 2023/24.г 

и 

Сајам образовања 

 

Анализа рада тимова 

Ф 

Е 

Б 

Р 

У 

А 

Р 

/ 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

Сала за 

састанке, 

канц. пом. 

директора 

 

 

Договор 

Извештај 

анализа 

 

 

презентац

ија 

 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора 

ПП служба 

Чланови ПК 

Представници 

Тимова 

 

Анализа реализације 

плана и програма по 

стручним већима 

Припрема 

обележавања Дана 

школе 

Анализа такмичења 

и утврђивање списка 

и начина за 

награђивање 

Анализа резултата 

успеха ученика на 

крају другог 

полугодишта 

 

Подела задужења за 

израду ГПР 

(Извештаја- 

програма), 

- подела часова 

 

 

 

 

 
 

 

М 

А 

Ј 

/ 

Ј 

У 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сала за 

састанке, 

канц. пом. 

директора 

 

 

 

 

 

 

Договор, 

тимски 

рад 

Израда и 

доставља

ње 

података 

 

 

 

 

 

Директор, 

 

помоћник 

директора, 

ПП служба, 

Чланови ПК 

 

 

 

Директор 
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Међусобна 

координација и 

усаглашавање 

активности  по 

питању програма и 

планова теорије и 

праксе. 

План стручног 

усавршавања и 

унапређивања рада у 

наредној школској 

години. Израда 

нацрта ГПР за идућу 

школску годину 

 

 

 

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

 

 

 

 

 

 

Сала за 

састанке, 

канц. пом. 

директора 

 

 

 

 

Договор, 

тимски 

рад 

Израда и 

доставља

ње 

података 

 

 

 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора 

ПП служба 

Чланови ПК 

 

Директор Дејан Недић и ППС 

 

                            ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

И ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОД. 

Одељењски старешина има посебан положај у образовно–васпитном процесу. Он је 

педагошки, организациони и административни руководилац одељења и посредник између 

чланова одељењског  већа, наставника и ученичких  родитеља, а у извесним ситуацијама и 

између ученика и њихових родитеља. 

Главни контакт између одељењског старешине и ученика остварује се на часовима 

одељењског старешине, а контакт са родитељима на родитељским састанцима и индивидуалним 

разговорима (”дан отворених врата”). 

Одељењски старешина образује ученике посредством свог знања и васпитава ученике 

”снагом” своје личности. За успешност васпитног деловања релевантан фактор је квалитет 

успостављеног односа између одељењског старешине и ученика одељења. Тај однос треба да 

буде сараднички – заснован на међусобном поверењу, поштовању и разумевању. Неопходно је да 

одељењски старешина што боље упозна ученикову личност и његове специфичне одлике, његове 

способности и интересовање као и здравствене, породичне и социјалне услове живота и рада 

како би своје педагошко деловање усмерио тако да ученик постигне што боље образовне и 

васпитне резултате. 

Потребно је обратити више пажње техници учења и самосталном раду, приближити 

уџбеник ученицима, учествовати у изради наставних средстава  у појединим предметима. Више 

развијати физичке способности и здравствено стање ученика кроз ваннаставне активности и  

такмичења. Развити комуникативност у школи и неговати ненасилан стил решавања конфликата. 

Да би се ученици у слободном времену више задржавали у просторијама школе, као сигурном 

окружењу треба осмислити и реализовати што већи број ваннаставних активности. Остварити 

сарадњу са психолошко-педагошком службом у решавању проблема комуникације, учења и 

понашања . 

 План рада одељењског старешине састоји се из 2 дела: 

А) Основни део који је истоветан за све одељењске старешине у школи и 

Б) Посебан део који је прилагођен специфичностима одељења и узрасту ученика а планира се по 

избору и на предлог одељењске заједнице и одељењског старешине. 

Часови одељењског старешине /одељењске заједнице 

 

I разред II разред III разред IV разред 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

2 74/74 2 72/72 2 70/70 2 62/62 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

I-IV РАЗРЕДА 

 
 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМ

Е 

РЕАЛ

ИЗАЦ

ИЈЕ 

 

МЕСТО 

 

НАЧИН 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Упознавање са кућним редом и 

правилима понашања, правима, 

обавезама и одговорностима 

ученика 

Лична карта школе и Правила о 

изгледу 

и понашању ученика 

Представљање ученика 

 

Именовање два ученика из 

одељења који ће бити задужени 

за пријем новопридошлих 

ученика  

 

Правилник о васпитно- 

дисциплинским мерама, задаци 

одељењске 

заједнице... 

Презентација националне 

платформе „Чувам те“ 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Писани материјал, 

Правилници... 

 

 

разговор 

 

 

 

Писани материјал, 

Правилници... 

 

 

Присуство, образац 

за евиденцију 

 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

Одељењски 

старешина 

Израда плана и програма рада на 

часовима ОС уз претходно 

упознавање ученика са деловима 

Годишњег 

плана рада школе 

 

Избор председника одељењске 

заједнице, чланова ученичког 

парламента 

 

IX 

 

             У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Писани извештаји 

разговор, тимски 

рад 

 

 

 

 

Тимски рад 

Разговор 

 

 

 

 

 

Ученици 

Одељењски 

старешина 

 

Анкетирање ученика  IX 

 

У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Тимски  рад 

са ПП службом 

 

 

 

ПП служба 

Како да се припремимо за излет, 

екскурзије 

Радионице  

1.  Тимски  рад 

2.Насиље - појам, врсте ... 

3. Како се одупрети притиску 

вршњака 

4.Реаговање на насиље 

5. Ненасилно решавање 

конфликата 

6.  Предложи акцију! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

- 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

Ч 

И 

разговор, тимски 

рад 

 

 

 

 

 

 

 

радионице 

Одељењски 

старешина 

Ученици 

Одељењске 

старешине 

Ученици 

Тим за заштиту од 

дискриминације,  

насиља, злостављања 

и занемаривања, 

Вршњачки тим за 

заштиту од насиља. 
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О 

Н 

И 

Ц 

А 

 

 

Злостављања и 

занемаривања 

ученика 

Вршњачки 

медијаторски тим 

Вршњачки тим за 

инклузивно 

образовање 

Упознавање ученика са 

техником успешног учења и 

правилним коришћењем 

уџбеника и додатне стручне 

литертуре 

X  

 

Учионица, 

библиотека 

Инструкција 

 

ПП службе, договор 

 

Тимски рад 

 

Предметни 

наставници, 

ПП служба 

библиотекар 

Планирање успеха /краткорочни 

и дугорочни циљеви ученика 

 

 

X             У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

разговор, тимски 

рад, инструкција 

ПП службе 

 

 

ПП служба 

Одељењски 

старешина 

Ученици 

 

 

Организовање хуманитарне 

акције добровољног давања крви              

IV р 

 

X  

Сала за 

физичко 

васпитање 

 

Обавештење 

разговор 

 

Психолог, УП 

Упознавање ученика са 

концепцијом матурских испита                   

I, IV р 

 

Каријерно вођење и планирање 

-Самопроцена интересовања и 

способности  

-Прикупљање значајних 

информација о наставку 

школовања  

-Упознавање света занимања и 

рада 

-Животни циљеви 

-Дигитално насиље-превенција и 

реаговање 

-Вредности, правила и реакције 

-Друштвене мреже-могућности 

и ризици 

-Мере заштите на друштвеним 

мрежама 

Трагови које остављамо на 

интернету 

-Реаговање у ситуацијама 

дигиталног насиља 

Превенција трговине људима-

Радионице 

Трговина људима 

-Шта је трговина људима? 

-Ризици  и могућности уласка у 

ланац трговине људимља 

-Мере заштите од трговине 

људима 

-Реаговање у ситуацијама 

врбовања и уласка у ланац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

У 

 

Ч 

 

И 

 

О 

 

Н 

 

И 

 

Ц 

 

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писани извештаји 

Разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењски 

старешина 
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трговине људима 

Разговор поводом посете сајму 

књига 

„Одабрали смо најзанимљивију 

књигу 

X У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

 

 

разговор, тимски 

рад, 

 

 

Одељењски 

старешина 

 

Разговор: колико познајемо град 

у коме живимо? 

I р 

X У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Писани материјал, 

разговор, тимски 

рад, 

Одељењски 

старешина 

 

Анализа успешности одељења и 

ученика појединачно после 

седнице одељењског већа на 

крају прве класификације 
XI 

У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Писани извештаји 

разговор 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

Тешкоће у раду појединих 

ученика и проблеми у настави 

 

Вршњачка подршка 

    XI У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Разговор у сарадњи 

са ПП службом 

Одељењски 

старешина 

ПП служба 

Обележавање светског дана 

толеранцје 

XI У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Разговор 

Одељењски 

старешина, 

наставници српског 

језика 

ПП служба 

Шта треба да знамо о полно 

преносивим болестима 

     XI 

Дом здравља 

Трибине, 

предавање, 

коришћење 

литературе, 

разговор 

Здравствени радник 

Промене у пубертету   I  р 

(девојчице) 

 

Одговоран однос према здрављу 

 

Поремећаји исхране 

XI У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

предавање, 

коришћење 

литературе, 

разговор 

Одељењски 

старешина 

Здравствени радник 

Еколошка тема по избору 

XI 

У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

предавање, 

коришћење 

литературе, 

разговор 

Одељењски 

старешина наставник 

екологије ученици 
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Ц 

А 

Најзначајнија збивања код нас и 

у свету „научници нашег 

порекла- познати широм света!“ 

( Н. Тесла, М. Миланковић, М. 

Пупин, И. Андрић, М. Б.....) XII 

У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

 

 

коришћење 

литературе, 

разговор, 

семинарски радови 

 

 

Ученици 

 

Одељењски 

старешина 

Културни догађаји у нашем 

граду – план за посету музеју 

или галерији 

XII 
Културне 

установе 

Посета 

тимски рад 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

Истине и заблуде о алкохолу и 

дувану 

 

XII У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Трибина, 

предавање, 

разговор 

Одељењски 

старешина 

Здравствени радник 

ПП служба 

Насиље у школи, кући, у 

друштву, коришћење садржаја 

националне платформе „Чувам 

те“ 

 

XII 

Учионица разговор 

Одељењски 

старешина 

 

Разговор о посећеној 

позоришној или биоскопској 

представи, галерији или музеју 

(култура 

образовање, наука, спорт ) 

XII У 
Ч 

И 

О 
Н 

И 

Ц 

А 

дијалог 

Ученици 

 

Одељењски 

старешина 

Полно преносиве болести 

Репродуктивно здравље 

Обележавање 1.12. Светског 

дана борбе против сиде 

XII 

Учионица Дијалог 

Ученици 

Одељењски 

старешина 

Како обележавамо значајне 

личне и породичне датуме, мале 

пажње за најдраже, честитке 

коме и како... 

XII У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Дијалог 

Ученици 

 

 

 

 

Одељењски 

старешина 

Злоупотреба психоактивних 

супстанци 

I  и II р 

I 

 
Свечана сала  

Здравствени радник, 

радник МУП- 

Обележавање Дана Св. Саве I 

Свечана сала 
Учествовање у 

програму 

Ученици 

 

Одељењски 

старешина 

Анализа резултата остварених у 

првом полугодишту и мере за 

побољшање успеха 

I У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Разговор 

извештаји 

 

Ученици 

 

Одељењски 

старешина 
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Посета трибинама у СКЦ-у и 

присуствовање промоцијама 

факултета 3. и 4. разред 

II 

СКЦ 
предавање, трибина 

разговор 

Представници 

факултета 

 

Покажи шта знаш и умеш – 

ученичка остварења кроз 

вананставне активности 

II У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Активно учешће 

 

Ученици 

 

Одељењски 

старешина 

Однос ученик- наставник у 

нашој школи    III 

II 
Учионица анкета 

ПП служба 

одељењски 

старешина ученици 

Обележавање светског 

дана борбе против 

вршњачког насиаља „Дан 

розих мајица“  

II Учионица Радионица, 

трибина, анкета  

Одељењски 

старешина 

ученици 

Здравље и спорт 

Шунд и кич као опредељење 

                      III, IV 

II 
Учионица 

предавање, 

разговор 

Одељењски 

старешина ученици 

Однос младих према раду, 

учењу, премa школској имовини 

и личним обавезама 

III 
Учионица 

предавање, 

разговор 

одељењски 

старешина ученици 

Разговарамо о пријатељству, 

другарству, љубави 

III 
Учионица 

 

разговор 

Одељењски 

старешина ученици 

Информисање ученика о 

могућностима даљег 

школовања 

III У 

Ч 

И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Разговор у сарадњи 

са ПП службом 

 

ПП служба 

одељењски 

старешина ученици 

Ваннаставне активности и 

развијање међупредметних 

компетенција  

III 
Учионица Разговор, анкета 

Одељењски 

старешина ученици 

Како користимо слободно време 

? 

III 
Учионица Разговор 

Одељењски 

старешина ученици 

Увођење садржаја обуке у 

школски систем Републике 

Србије IV 

IV 

Учионица предавање, 

Одељењски 

старешина, подшка 

представника 

Министарства 

одбране 

Однос младих према ономе што 

је нормативно регулисано. 

Секте, друштва, клубови, 

организације, колико знамо о 

томе?  I, II, III, 

III У 
Ч 

И 

О 
Н 

И 

Ц 
А 

предавање, 

разговор, извештаји 

Одељењски 

старешина ученици, 

вероучитељ 

Акција солидарности и учешће 

ученика; 

 Волонтеризам  IV 

У 

Ч 
И 

О 

Н 
И 

Ц 

предавање, 

разговор, 

Одељењски 

старешина ученици 

представник 

волонтера града 
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А 

Шта је за нас сукоб генерације? 

Ко су нам идеали и узори? 

IV У 

Ч 
И 

О 

Н 
И 

Ц 

А 

разговор 
Одељењски 

старешина ученици 

Млади и спорт – велики 

спортски успеси данас, 

код нас и у свету 

IV У 

Ч 

И 
О 

Н 

И 
Ц 

А 

Разговор, штампани 

материјал, интернет 

 

 

 

Ученици 

Учимо ли за оцену или за знање?  

 III,  IV 

IV 

Учионица 
Разговор, сарадња 

са ПП службом 

ПП служба 

 

одељењски 

старешина 

Реализација допунске и додатне 

наставе и ангажованости 

ученика у ваннаставним 

активностима  школе 

IV У 

Ч 

И 
О 

Н 

И 
Ц 

А 

извештаји 
Одељењски 

старешина ученици 

Обележавање Дана сећања на 

жртве геноцида и Дана победе 
IV / V 

У 
Ч 

И 

О 
Н 

И 

Ц 
А 

Семинарски рад 
 

Ученици 

Шта нам се највише допада у 

нашој школи, а шта бисмо радо 

променили?   II, III 

V У 

Ч 

И 
О 

Н 

И 
Ц 

А 

Анкета, разговор 
Одељењски 

старешина ученици 

Анализа реализованих излета, 

екскурзија.... 

V У 
Ч 

И 

О 
Н 

И 

Ц 
А 

 

Разговор 

извештаји 

Ученици 

Одељењски 

старешина 

 

 

Васпитне мере и васпитно-

дисциплинске мере 

V У 

Ч 
И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Разговор, извештаји 
Одељењски 

старешина 

Млади и болести зависности- 

Пушење 

V У 
Ч 

И 

О 
Н 

И 

Ц 
А 

Предавање, 

трибина, разговор 

Здравствени раднуик 

Дан школе 

V С 

А 
Л 

А 

приредба 
Одељењски 

старешина ученици 
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Најзначајнији културни догађај 

месеца 

 

Најзначајнији спортски догађај 

месеца 

V У 

Ч 
И 

О 

Н 
И 

Ц 

А 

Исечци из новина, 

интернет 
Ученици 

Припреме за матурско вече 

IV 

V У 
Ч 

И 

О 
Н 

И 

Ц 
А 

разговор 
Одељењски 

старешина ученици 

Обележавање последњег дана 

наставе  Анкета: поручујем 

мојим наставницима 
V 

У 

Ч 
И 

О 

Н 

И 

Ц 

А 

Разговор, Анкета уз 

помоћ ПП службе 

Ученици 

ПП служба 

Анализа успешности ученика 

пред крај школске године – 

предвиђања и остварења VI 

 

 

У 
Ч 

И 
О 

Н 

И 
Ц 

А 

Разговор, извештаји 
Одељењски 

старешина ученици 

Разговор о реализацији свих 

активности одељења у току 

школске године и анализа 

постигнућа одељења и ученика 

појединачно у току школске 

године, ранг одељења у школи 

VI 

 

У 

Ч 
И 

О 

Н 
И 

Ц 

А 

извештаји 
Одељењски 

старешина ученици 

Анализа часова одељењског 

старешине, предлози и сугестије 
VI 

 

 

У 

Ч 

И 
О 

Н 

И 
Ц 

А 

разговор 

Одељењски 

старешина ученици 

 

ППС 

ПЛАН  РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

МЕСТО 

 

НАЧИН 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

Конституисање УП и 

усвајање плана рада 

за текућу годину и 

Извештаја за 

претходну шк.год. 

 

Септембар 
Свечана 

сала 
непосредно 

Директор и 

Психолог 

Избор председника  и 

потпредседника, 

записничара, 

координатора I,II,III и 

IV разреда и 

Септембар 
Свечана 

сала 

Непосредно 

изјашњавање 
Чланови УП 
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представника  

парламента за школски 

одбор и  школске 

тимове  

Разматрање 

прописаних уџбеника 
Септембар 

Свечана 

сала 
Непосредно 

изјашњавање 

Председник УП и 

психолог 

 

Стипендије ученика- 

Конкурс МПНТР РС 

и конкурси за 

ученике 

 

Септембар 

Свечана 

сала 
Непосредно 

излагање о 

условима и 

начину 

конкурисања 

Психолог 

 

Безбедност ученика 
Септембар 

Свечана 

сала 
Излагање  Директор 

Обележавање Дечије 

недеље 
Октобар 

Свечана 

сала 
(не)посредно 

Председник УП и 

психолог 

Организовање акције 

добровољног давања 

крви и потстицање 

хуманитарних 

активности 

Октобар 

Свечана 

сала 
(не)посредно Психолог  

Безбедност и 

атмосфера у школи 
Октобар 

Свечана 

сала 
(Не)посредно 

Председник УП, 

директор  

Ваннаставне  и 

слободне активности, 

Организација посете 

БОСИФЕСТУ 2022. 

Октобар 

Свечана 

сала 
(Не)посредно 

ППслужба,директор, 

председник УП 

Промоција 

националне 

платформе „Чувам 

те“ 

 

Октобар 

Свечана 

сала 
непосредно ППслужба 

Едукација ученика о 

заштити од пожара 
Новембар 

Свечана 

сала 
предавање Домар 

Разматрање 

постигнутог успеха 

на првој 

класификацији и 

изостајање са наставе 

Новембар 

Свечана 

сала 
извештај 

Председник и 

психолог 

Обележавање 1. 

Децембра 

Новембар 

Свечана 

сала 
Перформанс у 

сарадњи са 

волонтерима 

Црвеног крста 

Вождовац 

Председник УП и 

психолог 

Каријерно вођење и 

саветовање 
Новембар 

Свечана 

сала 
презентација Психолог 

Учешће ученика у 

самовредновању и 

активностима 

предвиђеним 

Новембар 

Свечана 

сала Презентација 

са дискусијом 
ПП служба 
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развојним планом 

школе 

 Активности у циљу 

стварања школе као 

безбедног места и 

превенције насиља и 

дискриминације 

Новембар 

Свечана 

сала 
Дискусија и 

договор 
ТЗДНЗЗ 

Организовање  друге 

акције добровољног 

давања крви 

Март 

Свечана 

сала извештај 
Психолог и 

руководство УП 

Разматрање 

постигнутог успеха 

на крају 1. 

полугодишта и 

предлог мера за 

смањење изостајања 

са наставе 

Март 

Свечана 

сала 
Извештај и 

давање 

предлога 

Руководство УП 

Партиципација 

ученика у раду 

школских Тимовима 
Март 

Свечана 

сала 
дискусија 

Чланови УП 

представници у 

школским 

Тимовима 

Анализа уписа 

матураната на 

факултете 

Март 

Свечана 

сала Извештај Психолог 

Обележавање  Дана 

школе   
Мај 

Свечана 

сала 
договор 

Председник УП и 

директор 

Прослава матурске 

вечери 

 

Мај 
ван 

школе 

Учешће у 

реализацији 

Председник УП и 

Директор 

Школска прослава 

матураната Мај 
терен 

школе 

Организација 

и учешће у 

реализацији 

Председник УП и 

Директор 

Извештај о раду УП 
Мај 

Свечана 

сала 
извештај Председник УП 

Израда плана рада за 

наредну школску 

годину 

Мај 

кабинет 

ПП 

службе 

договор 
Чланови УП 

 

  

Председник УП и Психолог 

ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
У школској 2022/23.  планирано је  да ученици првог, другог и четрвог разреда иду на екскурзију, 

ученици трећег разреда иду на студијско путовање. 

  Организација екскурзија ученика 

Приликом организовања екскурзија и студијског путовања поштоваће се Правилник о 

извођењу екскурзије и план извођења екскурзија, као и прописане мере у складу са препорукама 

МПНТР-а.  

Циљ екскурзије је упознавање природних лепота земље која је Годишњим планом 

одређена за дестинацију, културно–историјских споменика. 

Екскурзије се могу организовати у јесен и на пролеће. 
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Овим програмом рада на предлог Комисије за организовање екскурзија, Одељењског 

већа и Савета родитеља, утврђене су дестинације и правци извођења екскурзије и они су саставни 

део овог плана. Комисију чине представници већа од I-IV разреда, наставник географије и 

наставник историје. 

а) План екскурзија 

 

Разред I 

Први  и други разред 
Циљеви Садржаји Начин 

остваривања 

Активност 

наставника-

ученика 

Време 

реализације 

 

 

 

 

 

Припремне 

активности 

1.Планирање 

активности које се 

односе на припрему, 

реализацијуи 

евалуацију 

2. Омогућавање 

успешног извођења 

екскурзије 

3. Обезбеђивање 

безбедности ученика 

1. Предлог 

дестинације и 

програма –

Одељењско 

веће  I разреда 

2. Одељењско и  

Наставничко 

веће разматра и 

усваја предлог о 

дестинацији и 

програму 

путовања 

3. Савет 

родитеља усваја 

дестинацију и 

одређује 

стручно и 

организационо 

вођство. 

Сазивање 

родитељских        

састанака 

Анкетирање 

родитеља и 

ученика 

-Наставник 

обавештава 

родитеље, ученике о 

програму екскурзије 

и дестинацији 

-Упознаје ученике и 

родитеље о 

правилима понашања 

на екскурзији 

1. Ученик  израђује 

реферат о културно-

историјским 

знаменитостима и 

природним лепотама 

које ће се обићи 

 

 

септембар 22. 

Реализација 

Упознавање ученика 

са културним 

наслеђем. 

Развијање 

позитивних односа 

према националним, 

културним и 

естетским 

вредностима. 

Продубљивљње 

раније стечених 

знања. 

Развијање 

интересовања за 

природу и 

изграђивање 

еколошких навика. 

Проширивање, 

стицање опште 

културе. 

 

 

Војводина 

/север/ 

Лично 

ангажовање 

наставника. 

1. Наставник води 

рачуна о безбедности 

и понашању ученика. 

Спроводи програм и 

обезбеђује 

организационо- 

технике услове и 

координира 

остваривање 

садржаја 

предвиђених 

програмом 

екскурзије. 

-Ученик прати, 

слуша стручног 

водича, показује 

интересовање, тражи 

и даје повратне 

информације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

новембар 22 

Евалуација 1. Примена 

позитивних искустава 

за наредне 

ваннаставне 

активности. 

2. Елиминисање 

лошег 

организационог 

вођства. 

 

Оцена 

остварености, 

тока и резултата 

екскурзије. 

Састављање и 

подношење 

извештаја 

надлежнима 

са оценом о 

извођењу и 

квалитету 

пружених 

услуга. 

 

1. Наставник 

спроводи анкету и 

извештава о 

реализованој 

екскурзији родитеље, 

НВ. 

2. Ученик попуњава 

анкетни листић о 

успешности 

реализације 

 

 

 

новембар 
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екскурзије 

 

Разред I 

Четврти разред 
Циљеви Садржаји Начин 

остваривања 

Активност 

наставника-

ученика 

Време 

реализације 

 

 

 

 

 

Припремне 

активности 

1.Планирање 

активности које се 

односе на припрему, 

реализацијуи 

евалуацију 

2. Омогућавање 

успешног извођења 

екскурзије 

3. Обезбеђивање 

безбедности ученика 

1. Предлог 

дестинације и 

програма –

Одељењско 

веће  I разреда 

2. Одељењско и  

Наставничко 

веће разматра и 

усваја предлог о 

дестинацији и 

програму 

путовања 

3. Савет 

родитеља усваја 

дестинацију и 

одређује 

стручно и 

организационо 

вођство. 

Сазивање 

родитељских        

састанака 

Анкетирање 

родитеља и 

ученика 

-Наставник 

обавештава 

родитеље, ученике о 

програму екскурзије 

и дестинацији 

-Упознаје ученике и 

родитеље о 

правилима понашања 

на екскурзији 

1. Ученик  израђује 

реферат о културно-

историјским 

знаменитостима и 

природним лепотама 

које ће се обићи 

 

 

Јун 22. 

Реализација 

Упознавање ученика 

са културним 

наслеђем. 

Развијање 

позитивних односа 

према националним, 

културним и 

естетским 

вредностима. 

Продубљивљње 

раније стечених 

знања. 

Развијање 

интересовања за 

природу и 

изграђивање 

еколошких навика. 

Проширивање, 

стицање опште 

културе. 

 

 

Београд- 

Олимпска 

регија-Крф-

Београд 

Лично 

ангажовање 

наставника. 

1. Наставник води 

рачуна о безбедности 

и понашању ученика. 

Спроводи програм и 

обезбеђује 

организационо- 

технике услове и 

координира 

остваривање 

садржаја 

предвиђених 

програмом 

екскурзије. 

-Ученик прати, 

слуша стручног 

водича, показује 

интересовање, тражи 

и даје повратне 

информације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

октобар 22 

Евалуација 1. Примена 

позитивних искустава 

за наредне 

ваннаставне 

активности. 

2. Елиминисање 

лошег 

организационог 

вођства. 

 

Оцена 

остварености, 

тока и резултата 

екскурзије. 

Састављање и 

подношење 

извештаја 

надлежнима 

са оценом о 

извођењу и 

квалитету 

пружених 

услуга. 

 

1. Наставник 

спроводи анкету и 

извештава о 

реализованој 

екскурзији родитеље, 

НВ. 

2. Ученик попуњава 

анкетни листић о 

успешности 

реализације 

екскурзије 

 

 

 

новембар 
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б) план студијског путовања 

 

 

 

 

Разред I 

Трећи   разред 
Циљеви Садржаји Начин 

остваривања 

Активност 

наставника-

ученика 

Време 

реализације 

 

 

 

 

 

Припремне 

активности 

1.Планирање 

активности које се 

односе на припрему, 

реализацијуи 

евалуацију 

2. Омогућавање 

успешног извођења 

екскурзије 

3. Обезбеђивање 

безбедности ученика 

1. Предлог 

дестинације и 

програма –

Одељењско 

веће  I разреда 

2. Одељењско и  

Наставничко 

веће разматра и 

усваја предлог о 

дестинацији и 

програму 

путовања 

3. Савет 

родитеља усваја 

дестинацију и 

одређује 

стручно и 

организационо 

вођство. 

Сазивање 

родитељских        

састанака 

Анкетирање 

родитеља и 

ученика 

-Наставник 

обавештава 

родитеље, ученике о 

програму екскурзије 

и дестинацији 

-Упознаје ученике и 

родитеље о 

правилима понашања 

на екскурзији 

1. Ученик  израђује 

реферат о културно-

историјским 

знаменитостима и 

природним лепотама 

које ће се обићи 

 

 

јун 22. 

Реализација 

Упознавање ученика 

са културним 

наслеђем. 

Развијање 

позитивних односа 

према националним, 

културним и 

естетским 

вредностима. 

Продубљивљње 

раније стечених 

знања. 

Развијање 

интересовања за 

природу и 

изграђивање 

еколошких навика. 

Проширивање, 

стицање опште 

културе. 

 

 

Београд-

Вишеград-

Требиње-

Београд 

Лично 

ангажовање 

наставника. 

1. Наставник води 

рачуна о безбедности 

и понашању ученика. 

Спроводи програм и 

обезбеђује 

организационо- 

технике услове и 

координира 

остваривање 

садржаја 

предвиђених 

програмом 

екскурзије. 

-Ученик прати, 

слуша стручног 

водича, показује 

интересовање, тражи 

и даје повратне 

информације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 22 

Евалуација 1. Примена 

позитивних искустава 

за наредне 

ваннаставне 

активности. 

2. Елиминисање 

лошег 

организационог 

вођства. 

 

Оцена 

остварености, 

тока и резултата 

екскурзије. 

Састављање и 

подношење 

извештаја 

надлежнима 

са оценом о 

извођењу и 

квалитету 

пружених 

услуга. 

 

1. Наставник 

спроводи анкету и 

извештава о 

реализованој 

екскурзији родитеље, 

НВ. 

2. Ученик попуњава 

анкетни листић о 

успешности 

реализације 

екскурзије 

 

 

 

новембар 
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б) ПРЕДЛОГ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. 

План  ваннаставних активности 

СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
У оквиру активности које доприносе остварењу културне и јавне делатности школе, планира се 

следећи фонд часова: 

Редни                        Врста                         Садржај                           Фонд 

бр.                          Активности                   активности                     часова 

1.        Прослава Светог Саве                            “          “                        2 

2.        Београдски маратон                       Спортске активности          2 

3.        Такмичење које организује Спортиш  Стони тенис                 1 

4.  Ажурирање сајта школе                       2 

5.  Новинарска секција /електронска форма/                                 2 

6.  Ликовна секција                                   2 

7.  Едукативне радионице у сарадњи са ЦК                    2 

8.  Посете трибинама СКЦ, ДКЦ                      2 

9.  Пројекат вршњачка медијација           2 

10.  Презентација школе на трибинама за ученике осмих 

разреда и њихове  родитеље које се организују у ош.             1 

11.       Сусрет са књижевницима              Литерарно књижевно        2 

12.       Учешће на спортским такми–       Међушколско, општи– 

            чењима                                             нско, градско                     6 

13.      Учешће на такмичењу у знању:....           6 

14..      Посета културним и историјским   Посета музејима и 

             манифестацијама                                позоришту                     4 

15.     Прослава Дана школе                                                                   6 

 

16.     Посета БОСИФЕСТ-у                                                                   2 

17.     Посета Народној скупштини поводом  учешћа на Седници представника/ца ученичких 

парламената Републике Србије                                                              2 

 

––––––––––––––––––––––– 

   Свега:                          44 

 

БИОЛОГИЈА 

- 1. децембар – Дан борбе против сиде – гостовање лекарског особља из дома здравља 

Вождовац, који ће одржати кратко предавање о сиди 

 22. фебруар – предавање и демонстрација прве помоћи коју ће извести чланови Црвеног 

крста у просторијама школе 

- 14. април – презентација о наркоманији  коју ће извести припадници МУП-а Србије у 

просторијама школе 

- 9. јун - сакупљање старе хартије у циљу рециклаже 

Наставник биологије Сања  Јосимов 

План сарадње са родитељима 
У циљу да се обезбеди јединство у остваривању утврђених образовно–васпитних 

задатака и циљева и ради разматрања питања која су од значајног интереса за живот и рад 

Школе, оствариваће се стална и систематска сарадња Школе са породицом, односно родитељима 

и/или другим законским заступницима ученика. 

Биће организовани следећи (видови) облици сарадње са родитељима: 
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а) индивидуални контакти одељењских старешина и предметних  наставника са 

родитељима (дан отворених врата), односно контакти путем платформи, телефона, вибер групе 

или мејла, а у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и инструкцијама МПНТР; 

б) родитељски састанци који ће се организовати најмање четири пута 

у току школске године, односно контакти путем платформи, телефона, вибер групе или 

мејла, а у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и инструкцијама МПНТР; 

в) индивидуални контакти директора и помоћника директора са 

родитељима, 

г) индивидуални контакти ПП службе са родитељима ученика 

(саветодавни рад), 

д) предавања/радионице  

ђ)  састанци  Савета родитеља  

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

 

МЕСТО 

 

НАЧИН 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

-Конституисање 

Савета родитеља за 

школску 2022/23. 

- упознавање са 

календаром рада 

Школе за шк. 

2022/23.год. 

-упознавање са 

организацијом рада 

Школе, кућним 

редом, правима и 

обавезама ученика, 

- правила  понашања 

ученика, запослених 

и родитеља 

-  разматрање услова  

за рад установе, 

извештај о упису 

- упознавање 

родитеља са 

Извештајем о раду 

школске 2021/22. 

године 

- -разматрање питања 

безбедности ученика 

(обезбеђење) 

-Упознавање са 

наменом коришћења 

средстава од 

донација и средстава 

прикупљених од 

 

 

 

 

С 

 

Е 

 

П 

 

Т 

 

Е 

 

М 

 

Б 

 

А 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

С 

В 

Е 

Ч 

А 

Н 

А 

 

 С 

А 

Л 

А 

 

 

Договор 

 

 

 

 

 

Извештај 

 

 

 

Разговор 

Извештај 

 

 

 

Извештај 

 

 

 

 

 

Разговор 

Извештај 

 

 

извештај 

 

дир., председник 

савета, 

пом. дир. 

ППС 

 

 

педагог 

 

 

 

секретар 

ППС 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора 

 

 

секретар 

Родитељи 

 

 

Шеф 

Рачуноводства 

 

Директор 

председник 

Савета, 
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родитељског динара 

- упознавање Савета 

родитеља са планом 

рада за школску 

2022/23.  
Избор чланова  

Савета за Тимове и 

за Општински савет 

родитеља 

Информисање о 

пројектима у којима 

школа учествује  

- текући проблеми 

ППС 

председник 

Савета 

 

педагог, 

председник 

Савета 

- утврђивање 

пословника Савета 

- учествује  у избору 

изборних предмета 

- упознавање са 

развојним планом 

школе акционим 

планом за школску 

годину 

-Презентација 

националне 

платформе „ Чувам 

те“ 

О 

 

К 

 

Т 

 

О 

 

Б 

 

А 

 

Р 

С 

В 

Е 

Ч 

А 

Н 

А 

 

 С 

А 

Л 

А 

Извештај, 

договор 

 

 

Предлози, 

договор 

 

 

 

извештај 

Председник 

Савета родитеља 

 

ППС 

помоћник 

директора 

 

ППС 

 

ППС 

 

 

- предлози за 

побољшање успеха и 

обавезе родитеља у 

праћењу 

напредовања 

ученика, 

 

- извештај о 

реализованим 

екскурзијама 

Н 

 

О 

 

В 

      Е 

 

М 

 

Б 

 

      А 

 

      Р 

С 

В 

Е 

Ч 

А 

Н 

А 

 

 С 

А 

Л 

А  

извештај 

 

 

извештај, 

разговор 

 

 

 

извештај 

 

 

извештај 

пом.дир 

 

 

ППС 

 

 

 

Директор 

 

 

 

ППС 

 

-разматрање 

постигнутог успеха 

ученика 

на крају  првог 

полугодишта 

-владање ученика на 

крају I полугодишта 

 

уређење школе и 

дворишног простора 

Ф 

 

Е 

 

Б 

 

Р 

 

У 

 

С 

В 

Е 

Ч 

А 

Н 

А 

 

 С 

А 

 

 

 

Извештај, 

разговор, 

договор 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

ППС 
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-ваннаставне 

активности 

-расправа око избора 

уџбеника за нову 

школску  годину 

А 

 

Р 

Л 

А 

 

 

договор 

Председник 

савета 

упознавање 

родитеља са 

Извештајем о раду 

директора за период 

септембар- фебруар 

школске 2022/23. 

године; 

разматрање плана 

извођења екскурзија 

и давање 

сагласности за 

програм и 

организовање 

екскурзије 

- упознавање 

родитеља са 

Записником о 

редовном 

инспексцијском 

надзору рада школе 

 

 

 

М 

 

 

А 

 

 

Р 

 

 

Т 

 

 

 

С 

В 

Е 

Ч 

А 

Н 

А 

 

 С 

А 

Л 

А  

 

Извештај, 

разговор 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

-анализа успеха и 

владања ученика на 

крају III 

класификационог 

периода, мере за 

побољшање         

успеха                            

такмичења ученика 

-извештај о 

резултатима 

здравственог 

стања ученика после 

обављених 

систематских 

прегледа 

 

 

 

 

 

А 

 

П 

 

Р 

 

И 

 

Л 

 

С 

В 

Е 

Ч 

А 

Н 

А 

 

 С 

А 

Л 

А 

 

 

 

 

 

Извештај, 

разговор, 

договор 

 

 

Извештај 

 

Извештај 

ППС 

директор 

 

пом. дир. 

 

 

 

 

 

ППС 

 

 

 

 

ППС 

-анализа постигнутих 

резултата 

на крају другог 

полугодишта 

анализа рада Савета 

родитеља                               

предлог мера за 

осигурање квалитета 

и унапређивања                     

образовно васпитног 

Ј 

 

У 

 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

С 

В 

Е 

Ч 

А 

Н 

А 

Извештај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пом. дир. 

 

 

 

 

 

Пред. Савета 

 

 

 



 

117  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

рада 

разматра и извештај 

о реализованим 

активностима из 

Годишњег плана 

рада, Тима  за 

самовредновање, 

Тима за превенцију 

насиља 

извештај о 

реализованим 

активностима 

из развојног плана 

 

 С 

А 

Л 

А 

Извештај, 

разговор, 

договор 

 

 

 

 

 

 

Извештај, 

директор 

 

 

 

ППС 

 

пом директора 

 

 

 

ППС 

 

 

ПП служба 

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ДОДАТНА НАСТАВА, ДОПУНСКА НАСТАВА, ПРИПРЕМНИ  И 

ДРУШТВЕНО – КОРИСТАН РАД, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНИ РАД 

Додатна настава 

Програм за организовање ове наставе утврдиће се почетком школске године. Додатна 

настава ће се изводити из предмета за које ученици показују склоности и интересовање за 

добијање додатних информација и проширење знања, а до 30 часова годишње. 

 

Допунска настава 

Програм за организовање допунске наставе утврдиће одељењско веће  у првом класификационом 

периоду ( а по потреби и раније)– чим се појаве тешкоће и заостајање у учењу појединих 

ученика. 

Допунска настава ће се изводити из свих предмета  у  којима ученици показују слабе 

резултате. Настава ће се  организовати различитим интезитетом током целе године. Наставници 

ће водити евиденцију о доласку и ангажовању ученика, а организоваће се до 30 часова годишње. 

Остали обавезни 

облици образовно-

васпитног рада 

I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

IV РАЗРЕД 

часова 
УКУПНО 

часова 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

*Уколико се укаже потреба  за одређеним обликом 

Припремни рад 

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

изостајања упућују на полагање разредног испита, као и припремна настава за полагање 

поправног и матурског испита. 

ПЛАН И ПРОГРАМ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ 

РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

АКТИВНОСТ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛУЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

 уређење школског 

простора ( учионица  и 

ходника) постављањем 

адекватних  паноа и 

Септембар 
Одељењске  заједнице и  старешине, 

предметни наставници 
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зидних новина везаних 

тематских-стручних,  

након реализованих 

екскурзија, посета 

културно- историјским 

установама, едукативних 

радионица... 

-акција добровољног 

 давања крви 

- -Промоција националне 

платформе „Чувам те“ 

-волонтирање током 

БОСИФЕСТ-а 

Октобар 

психолог, УП 

психолог, педагог, УП 

психолог, УП 

 

 

 

-израда зидних новина 

Обележавање Дана 

толеранције 

Новембар 

Наставници  српског језика и 

библиотекари 

Одељењске старешине 

-обележавање 1.12. 

-прикупљање и паковање 

новогодишњих пакетића 

у сарадњи са Црвеним 

крстом Вождовац 

-волонтерски активизам 

Децембар 

психолог 

 

ПП служба 

 

ПП служба, УП 

 

 

-обележавање Дана 

Светог Саве 
Јануар хор, драмска секција, ликовна 

-промоција Тима за 

вршњачку медијацију 

-промоција  одељења са 

најбољим успехом и 

одељења са најмањим 

бројем изостанака 

Фебруар 

психолог , Тим 

 

 Педагог, психолог 

-уређење школског 

простора                                                    

-2. акција добровољног 

давања крви 

-посете сајмовима  сајам 

образовања, сајам 

виртуелних привредних 

друштава); 

Март 
одељењске заједнице и  старешине 

психолог, УП 

-припрема изложби 

најбољих ученичких 

радова 

- организовано 

професионално 

информисање ученика 

основних школа о  

образовним профилима 

наше школе 

Април 

Ђина Костић, наставник, 

наставник ликовне културе 

Тим за маркетинг 
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-изложба ученичких 

радова 

 

Мај хор, драмска секција 

Ђина Костић, наставник, ПП служба 

наставник ликовне културе 

-промоција  одељења са 

најбољим успехом и 

одељења са најмањим 

бројем изостанака 

Јун  Педагог, психолог,  

       ПП служба и Тим за маркетинг 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У 

ШКОЛСКОЈ 2022/23.ГОДИНИ 

ПРОГРАМ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.годину 

ОБЛАСТ: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

АКТИВНОСТ Време реализације Носиоци активности 

- планирање, 

избор,коришћење и 

одржавање средстава за рад 

- спровођењу поступака 

процене ризика 

- предлагање мера за 

побољшавање услова рада 

- евиденција хигијенско 

санитарних мера 

септембар  

Лице одговорно за 

безбедност и здравље на 

раду 

домар 

- Оспособљавање 

новозапослених за 

безбедан и здрав рад (обука 

и израда тестова) 

- Превентивна и периодична 

испитивања услова радне 

околине 

октобар Лице одговорно за 

безбедност и здравље на 

раду 

- Предлагање мера за 

побољшање услова рада 

- Контрола примене мера за 

безбедност и здравље 

запослених  на раду 

Новембар/децембар  

Лице одговорно за 

безбедност и здравље на 

раду 

- Сарадња и координирање 

рада са службом медицине 

рада по свим питањима у 

области безбедности и 

здравња на раду 

- контрола хигијенско 

санитарних мера  

Јануар/фебруар  

Лице одговорно за 

безбедност и здравље на 

раду 

Домар 

- Праћење законских 

прописа и усклађивање 

општих аката са Законом  

Март/април  

Лице одговорно за 

безбедност и здравље на 

раду 

секретар 

- Праћење стања у вези са 

повредама на раду и 

професионалним 

Мај/јун  

Лице одговорно за 

безбедност и здравље на 
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обољењима, као и 

болестима у вези са радом 

и припрема извештаја са 

предлозима мера за њихово 

отклањање 

раду 

секретар 

 

ПРОГРАМ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.годину 

ОБЛАСТ: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

АКТИВНОСТ Време реализације Носиоци активности 

Обилазак објекта и припрема за 

нову школску годину 

септембар Лице одговорно за заштиту од 

пожара 

домар 

Оспособљавање новозапослених 

за заштиту од пожара (обука и 

израда тестова) 

Сарадња са овлашћеним 

организацијама и институцијама и 

њихово ангажовање на решавању 

проблема формирања Стручне 

службе за заштиту од пожара 

октобар Лице одговорно за заштиту од 

пожара 

Директор 

МУП РС 

Реализација предавања из области 

заштите од пожара 

Симулација евакуације ученика и 

запослених у циљу спровођења 

програма едукације о заштити од 

пожара  

Новембар/јануар  

Лице одговорно за заштиту од 

пожара 

МУП РС 

Организовање периодичне 

контроле исправности мобилних 

уређаја за гашење од пожара, 

периодичеа контроле хидрантске 

мреже за гашење пожара и других 

припадајућих инсталација заштите 

од пожара 

 

Фебруар/април  

Лице одговорно за заштиту од 

пожара 

Ватротехна 

Праћење законских прописа и 

усклађивање општих аката са 

Законом  о заштити од пожара 

Мај/јун Лице одговорно за заштиту од 

пожара 

секретар 

 Татјана Чупић 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОД. 

САДРЖАЈ РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕКЦИЈЕ 

МЕСТО НАЧИН 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

                                      

Секција кошарка септембар – март Терен, сала Тимски М. Недељковић 
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Марко Поповић 

  

ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И 

УСТАНОВАМА 2022/23. 
 Заједница економских школа (размена искуства, знања, сајмови предузетништва, спортски 

турнири, културна сарадња) 

 Међушколско стручно усавршавање 

 Сарадња са основним школама (сајмови образовања и васпитања, дан отворених врата, 

јавни час, реализација заједничких активности, сарадња тимова...) 

 Сарадња са вишим школама и факултетима (припремна настава, презентације, предавања, 

обуке, такмичења...) 

 Сарадња са локалном заједницом /институцијама - посета, предавања, укључивање у рад... 

(музеји, Канцеларија за младе, невладине организације, домови културе 

 Сарадња са школама на међународном нивоу 

Активност Време реализације Носиоци 

активности 

1. Размена потребних информација о 

појединим ученицима који су 

наставили школовање у нашој школи 

Током године 

 

ПП СЛУЖБА 

 

2. Спровођењем истраживачких анализа 

које третирају проблематику заједничку 

за средњу и основну школу, 

Током године 

 

ПП СЛУЖБА 

 

 

3. Презентација школе и информисање 

ученика завршног разреда основних 

школа о организацији и условима 

наставка школовања у нашој школи 

Фебруар –мај 2023.г. 

 

ПП СЛУЖБА 

и УП 

Секција фудбал октобар – март Терен, сала Тимски М. Поповић 

Секција пливање новембар – април 

                                 

Базен  

 

Тимски А. Милошевић 

Секција одбојка 
септембар –  

новембар 
Терен, сала Тимски Н. Завишић 

                                      

Секција рукомет 

 

октобар – март Терен, сала Тимски Г. Јовић 

Секција атлетика 

 

септембар - 

октобар, 

март – мај 

Терен, сала Тимски П. Спаић 
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4.Организовање јавног часа за ученике 

осмог разреда и њихове родитеље 
Мај –јун 2023.г. 

ПП СЛУЖБА, 

наставници 

економске 

групе предмета 

5. Дан отворених врата за ученике 

осмог разреда и њихове родитеље 
Април –мај 2023. 

ПП СЛУЖБА 

наставници 

економске 

групе предмета 

6. Повратна  информација основним 

школама о постигнутом успеху ученика 

који су  наставили школовање у нашој 

школи 

Јун, август, 

септембар г. 

ПП, 

руководство 

школе 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА  

ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

У циљу обезбеђивања безбедне школске средине  неопходно је предузимати мере 

превенције и мере интервенције у ситуацијама када се јавља дискриминација, насиље, 

злостављање и занемаривање ученика, па је потребно реализовати активности: 

 Спровођење и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

 Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници, 

административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална заједница) у 

доношење и развијање програма превенције; 

 Подизање нивоа свести свих укључених у живот и рад установе за препознавање 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

 Дефинисање процедура и поступака за заштиту од дискриминације, насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља; 

 Информисање свих, укључених у живот и рад установе, о процедурама и поступцима за 

заштиту од дискриминације,  насиља и реаговања у ситуацијама дискриминације и  насиља. 

 Чланови тима планирају да у циљу оснаживања чланова, али и осталих наставника у 

колективу организују обуке у сарадњи са организацијама, институцијама са којима већ постоји 

сарадња: МПНТР,АТИНА; АСТРА, Црвени крст Вождовац, МУП Јединица за 

високотехнолошки криминал, МУП Јединица за малолетничку деликвенцију као и све обуке и 

садржаје са Националне платформр „ Чувам те“ .... 

 Тим ће током школске године одржати најмање два састанка посвећена стручном 

усавршавању и развијању комепенција за препознавање и адекватно реаговање  у ситуацијама 

насиља или дискриминације. Један састанак посвећен анализи рада тима, анализи безбедоносне 

ситуације у школи и по потреби ће се састајати за разматрање пријављених ситуација. 

 

ПРОГРАМ   ЗАШТИТЕ  УЧЕНИКА  ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОДУКТИ /  ИНДИКАТОРИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Представљање програма  рада  

Тима 

- Наставничком  

   већу 

- Савету родитеља 

- Школском одбору 

- Ученичком парламенту 

Септембар 

 

Видљивост информација опрограму 

рада и врстама тимова који делују у 

школи у циљу заштите ученика. 

Чланови Тима, 

Директор, 

секретар школе, 

ПП служба 
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Упознавање ученика, 

наставника, родитеља са  

садржајима и обукама на 

националној платформи „Чувам 

те“ 

октобар- мај Коришћење садржаја платформе на 

ЧОС и обука  на платформи, Савету 

родитеља, родитељским састанцима 

координаторТима ,ПП 

служба, 

Директор, 

Одељењске старешине 

 

На часовима одељењског 

старешине (1-4. разред) 

-Промоција постојећих система 

подршке у школи „ Улога и 

задаци школских Тимова“ 

-Коришћење садржаја са 

платформе “Чувам те“  

 

На часовима грађанског 

васпитања обрадити теме: 

-Дискриминација и 

дискриминаторно понашања 

- Предрасуде 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

Подигнут ниво свести  ученика 

Евиденција у ес дневнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењске старешине 

Наставници 

грађанског васпитања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ филма „ I not black, you 

not white“ на часовима енглеског 

језика и грађанског васпитања   

Током године Превенција дискриминације Наставници енглеског 

језика и грађанског 

авспитања 

Организовање 

трибине/радионице за ученике и 

родитеље на тему  препознавања 

и превенције дискриминације и 

дискриминаторног понашања 

Новембар-

децембар 

Подигнут ниво свести  ученика, 

родитеља и запослених на тему  

препознавања и превенције 

дискриминаторног понашања 

Тим за заштиту од 

дискриминације,наси

ља, злостављања и 

занемаривања,ПП 

служба, Директор 

Организовање посете представи 

на тему дискриминаторног пона-

Процедуре поступања у случају 

дискриминације 

шања 

Септембар- јун 

 

Подигнут ниво свести  ученика и 

наставника ради  препознавања и 

превенције дискриминације  и 

адекватно реаговање 

Тим , ПП служба, 

Директор 

Процедуре поступања у случају 

дискриминације 

 

децембар Подигнут ниво свести  запослених Тим , ПП служба, 

Директор 

Приказ филма „ Green book“ и 

дискусија након пројекције 

март Подигнут ниво свести  ученика ради  

разумевања појма дискриминације 

препознавања и превенције 

дискриминације  и адекватног 

реаговање 

ПП служба, УП 

Похађање обука (семинари, 

предавања, трибина, радионице ) 

за: 
- Члановe Тима 

- ученике, одељењске старешине, 

предметне наставнике, стручне 

сараднике 

- родитеље 

(Унапређивање рада ТЗДНЗЗ и 

програма превенције) 

Септембар- јун 

 

 

Развијеније компетенције  

за препознавање облика 

дискриминације и њихове 

манифестације. 

Већи број наставника, родитеља, 

ученика  укључених у обуке о правима 

детета,  заштити од дискриминације  

 

Чланови Тима, 

ПП служба, 

Реализатори 

семинара 

 

Процедуре поступања у случају 

дискриминације 

Октобар Запослени ,родитељи и ученици 

упознати са процедурама и упутствима 

Секретар и 

психолог,одељењскњ 

сатрешине,директор 

Анализа рада, израда извештаја, 

предлог програма рада за 

наредну школску годину 

- Подношење извештаја Директору  

 

Јануар-Јун  

 

 

 

- Извештај о радуТима. 

- Предлог активности за наредну 

школску годину. 

Координатор Тима 
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Поступање по корацима-

редоследу поступака у случају 

интервенције: 

1. Пријава сазнања или сумње да 

се догодило дискриминаторно 

понашање 

2. заустављање,смиривање, 

обавештавање  

3. подношење пријаве директору 

установе  и прикупљање 

информација, пријава надлежним 

органима 

4.консултације унутар Тима, 

процена ризика дискриминаторног 

понашања  употребом матрице  и 

покретање 

дисциплиснског/васпитно 

дисциплинског поступка 

5. по потреби консултације са 

стручњацима и адекватним 

установама 

6 Реализација предвиђених мера и 

активности 

7. Праћење ефеката предузетих 

мера 

Септембар 

- јуни 

 

 

 

 

Заустављањо  дискриминаторно 

понашање 

 

 

 

 

Ублажене и/или отклоњене последице  

 

Ученик је реинтегрисан у заједницу 

вршњака и живот установе, заштићен 

од свих облика дискриминације. 

 

Директор,Чланови 

Тима, 

Одељењски 

старешина, 

Предметни 

наставници, 

ПП служба, 

Спољашња мрежа 

подршке (МУП, 

Центри за социјални 

рад, здравствене 

установе) 

 
ПРОГРАМ  РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА  

ПРЕВЕНТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОДУКТИ /  

ИНДИКАТОРИ 

 

УЧЕСНИЦИ  

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

Разматрање 

Програма рада тима 

за заштиту од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања  

- Наставничком  

   већу 

-Савету родитеља 

-Ученичком 

парламенту 

 

 

 

 

Септембар 

 

Информисаност 

свих актера школе 

и могућност 

њихове 

партиципације у 

раду Тима 

Подршка 

предложених 

активности, 

предлога и допуна 

плана активности 

 

 

Чланови : 

-Наставничког већа, 

-Савета           родитеља, 

- Ученичког парламента 

 

 

Директор 

 

Координатор 

тима и ПП 

служба  

 

Предавање за 

наставничко веће  

„ Безбедност деце на 

интернету“ 

децембар Јачање 

компетенције за 

благовремено 

реаговање 

Чланови : 

-Наставничког већа, 

 

Катарина Јонев 

Ћираковић 

Организација и 

доследна примена 

дежуртва током 

наставе ( обезбеђење, 

запослени, ученици) 

Током школске 

године 

Повећана 

безбедност 

ученика и 

благовремена 

реакција  

Запослени 

Обезбеђење 

ученици 

Руководство 

школе 

Састанак са 

члановима ради 

осмишљавања 

заједничких 

активности у 

 

Октобари по 

потреби током 

школске године 

 

Већа умреженост 

тимова и 

усаглашавање 

активности тимова  

Чланови тимова 

заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, тима за 

инклузивно 

 

Координатори 

Тимова 
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настави, 

ваннаставним 

активностима и 

васпитном раду 

-Тима за 

инклузивно 

образовање 

-Тима за медијацију 

-Вршњачког тима за 

заштиту од насиља 

 

Договор о 

заједничким 

акцијама и 

активностима. 

    образовање 

 

 

 

ПП служба 

 

 

Васпитни рад са 

ученицима-

радионица НЕ 

говору мржње 

Март -април Промоција 

вредности 

(једнакости, 

пријатељства, 

толеранција, 

уважавања 

различитости) 

 

Ученици  ЦЕПОРА и ППС 

Реализовање 

радионица , акција 

активности за 

ученике 

-Превенција 

трговине 

људима(ваннаставна  

активност) 

-Посета 

БОСИФЕСТу 

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

Октобар 2022. 

Већа 

информисаност 

ученика на теме: 

-превенција од 

дигиталног 

насиља 

-превенција од 

родно заснованог 

насиља 

-превенција од 

трговине људима 

 

-Ученици 

-Наставници 

-волонтери Црвеног крста 

Вождовац 

 

 

 

Директор 

 

Координатор 

тима и ПП 

служба  

Чланови Тима 

Одељењске 

старешине 

 

 

Реализација нових  

обуке за чланове 

Тима на 

националној 

платформи „Чувам 

те“ 

 

 

Током школске 

године 

 

 

Већи ниво 

компетенција 

чланова  тима 

 

Чланови Тима 

Директор 

 

Координатор 

тима и ПП 

служба  

 

 

 

Организовање 

акције за промоцију 

ненасилног 

решавања сукоба, 

толеранције, 

уважавање 

различитости, 

пријатељства 

(обележавање 

значајних датума и 

недеље толеранције) 

 

Током школске 

године 

 

Промоција 

вредности 

(једнакости, 

пријатељства, 

толеранција, 

уважавања 

различитости, 

солидарности,...), 

ненасилног 

решавањасукоба 

израдом паноа 

Чланови Тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Вршњачки тим за заштиту 

ученика од насиља 

Тим Вршњачких 

медијатора  

Директор 

ПП служба 

 

На часовима наставе 

(пословна 

информатика, 

рачунарство и 

информа,ППК..) 

-Бонтон 

комуникације путем 

дигиталних 

 

Током школске 

године 

 

рзвијеност 

компетенција 

ученика за 

препознавање 

дигиталног 

насиља 

 

Предметни наставници 

 

ПП служба 
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средстава 

Обележавање 

Међународног дана 

толеранције  

 

Новембар Разумевање 

различитости 

Одељењске старешине и 

координатор УП 

ТЗДНЗЗ 

Обележавање 

Међународног дана 

борбе против 

вршњачког насиља 

Фебруар рзвијеност 

компетенција 

ученика за 

смањење 

вршњачког 

насиља, 

толеранције и 

ненасилног 

решавања сукоба 

Одељењске старешине и 

координатор УП 

ТЗДНЗЗ 

 

Организовање 

хуманитарне акције 

 

Током школске 

године 

Учешће већине 

ученика и 

развијање 

емпатије 

Ученички парламент Представници 

одељења чланови 

УП и одељењске 

старешине 

 

Обука 

заинтересованих 

ученика за 

вршњачку 

медијацију 

Новембар-јануар Развијање 

компетенција 

ученика за 

ненасилно 

решавање 

конфликата 

Заинтересовани ученици ПП служба 

 

Обрада тема на 

часовима 

одељењског 

стрешине 

-Промоција 

постојећих система 

подршке унутар 

школе ( Улога и 

задаци ТЗДНЗЗ) 

-Насилни 

екстремизам 

- ненасилно 

решавање сукоба 

 

 

 

Током школске 

године 

 

 

Изражена емпатија 

и већа 

сензибилност 

запружање 

подршке 

 

Одељењске старешине, 

чланови вршњачког тима 

за борбу против насиља и 

вршњачки медијатори 

 

ТЗДНЗЗ и ПП 

служба 

 

Радионица за 

чланове Тима и 

запослених –

примена листе 

индикатора за 

прелиминарно 

идентификацију 

ученика 

потенцијалних 

жртава трговине 

људима 

Новембар-јануар Изражена емпатија 

и већа 

сензибилност за 

препознавање 

потенцијалних 

жртава трговине 

људима 

 

Чланови Тима и 

запослени 

ПП служба 

Уређење огласне 

табле Тима 

Током шкске 

године 

 

Видљивост 

значајних 

информација 

 

Ученици 

Предметни наставници и 

родитељи ученика 

 

Координатор 

тима и ПП 

служба  

 

ИНТЕРВЕНТНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОДУКТИ /  

ИНДИКАТОРИ 

 

УЧЕСНИЦИ  

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

 

Учешће у 

интервентним 

 

 

 

Сачињен 

оперативни план 

подршке/појачаног 

 

Чланови Тима за заштиту 

ученика од насиља, 

 

Директор 
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ситуацијама 

 

Учешће у изради и 

реализацији 

оперативних 

планова заштите за 

ученике који трпе 

насиље и појачаног 

васпитног рада за 

ученике који врше 

насиље 

-рад са ученицима 

/посматрачима 

насиља  

 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

васпитног рада  за 

све  актере 

ситуације насиља, 

-реализовање 

активности у 

оквиру одељењске 

заједнице у циљу 

промоције 

ненасилног 

решавања сукоба, 

едукације ученика 

о могућим 

последицама услед 

непоштовања 

правила школе и 

ризичног 

понашања... 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

ПП служба 

Чланови одељењског већа 

Родитељи ученика 

По потреби чланови 

спољашње заштитне 

мреже 

Чланови вршњачког тима 

за заштиту од насиља и 

Тима медијатора 

 

Координатор 

тима и ПП 

служба  

 

Чланови Тима за 

заштиту ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

Чланови 

вршњачког тима 

за заштиту од 

насиља и Тима 

медијатора 

 

Праћење 

реализовања 

Акционог плана 

тима и ефеката 

предузетих 

активности и мера 

 

Анализа рада, 

израда извештаја, 

предлог програма 

рада за наредну 

школску годину 

 

Подношење 

Извештаја директору  

 

 

 

 

Јун-јул 2022. 

 

 

 

 

Август 2022. 

 

 

 

 

Јун-јул 2022. 

 

 

Извештај о раду 

 

 

 

-Предлог 

активности за 

наредну школску 

годину 

 

 

 

Израђен звештај  

са свим 

релевантним 

подацима 

 

 

Директор 

Ученички парламент 

Наставничко веће 

 

Савет родитеља 

 

 

Школски одбор 

 

 

 

 

Координатор  и чланови 

Тима 

 

Координатор 

тима 

 

 

ПП служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП служба 

 

 

 

 
 

ПЛАН РАДА ВРШЊАЧКОГ  ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД  НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

 
 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

ПРОДУКТИ /  

ИНДИКАТОРИ 

 

УЧЕСНИЦИ  

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

АКТИВНОСТИ 

 

Формирање 

вршњачког тима за 

заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

Септембар 

 

Формиран школски 

Вршњачки тим за 

заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

 

Чланови Тима 

 

Координатор тима 

 

Јелена Колунџија 

 

 

Израда плана 

активноститима 

 

Септембар 

 

Годишњи План 

радаТима 

 

Чланови Тима 

ЧлановиТима 

Координатор тима 

Јелена Колунџија 

Представљање Плана 

рада Вршњачког тима 

за заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

- Наставничком  

 

 

 

 

Септембар 

Октобар 

Информисаност свих 

актера школе и 

могућност њихове 

партиципације у раду 

Тима Подршка 

предложених 

 

 

Чланови : 

-Наставничког већа, 

-Савета           

родитеља, 

 

 

Јелена Колунџија 

 

Поједини чланови 

тима 
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   већу 

-Савету родитеља 

Ученичком парламенту 

активности, предлога 

и допуна плана 

активности 

- Ученичког 

парламента 

Састанак са 

члановима  

-Тима за заштиту од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Тима за 

инклузивно 

образовање 

-Вршшњачког тима за 

инклузивно образовање 

-Вршњачког 

Медијаторског тима 

 

 

Октобар 

 

Током 

школске 

године 

 

Већа умреженост 

тимова и 

усаглашавање 

активности тимова  

 

Договор о 

заједничким 

акцијама и 

активностима. 

Чланови тимова 

заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, тима за 

инклузивно 

    образовање 

Вршњачког 

медијаторског  тима; 

Вршњачког тима за 

инклузивно 

образовање; Тим за 

самањење изостанака 

ученика 

 

Координатор Тима 

 

 

 

Чланови Тима 

 

ПП служба 

 

 

Информисање 

ученика, наставника, 

родитеља о 

активностима које 

Вршњачки тим 

реализује у циљу 

превенције од насиља 

и у случају 

интервенције каа се 

насиље догоди 

кроз презентације 

у виду паноа 

-акција на нивоу школе 

 

 

 

Октобар-

новембар 

 

Већа видљивост 

постојања тима  

Боља информисаност 

ученика, наставника, 

родитеља о 

активностима кое 

тим реализује 

ПП служба 

 

Предметни 

наставници, 

Одељењски старешина 

Чланови Савета 

родитеља 

 

Чланови Ученичког 

парламента 

 

 

Координатор Тима 

 

 

ЧлановиТима 

 

Реализовање 

радионица , акција 

активности за ученике 

и 

обука на националној 

платформи „Чувам 

те“ 

 

 

Током 

школске 

године 

Већа информисаност 

ученика на теме: 

-превенција од 

дигиталног насиља 

-превенција од родно 

заснованог насиља 

-превенција од 

трговине људима 

 

-Ученици 

-Наставници 

 

 

Чланови Тима 

 

Чланови малих 

тимова 

Организација 

активности за 

укључивање нових 

чланова тима 

Оглашавање конкурса 

 

 

Новебар 

 

 

Укључивање 

заинтересованих 

ученика у рад 

Вршњачког тима 

Одељењски старешина 

Наставници ГВ 

Чланови Тима за 

заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Координатор тима 

 

ЧлановиТима 

 

Организовањеи 

реализовање обуке за 

чланове Вршњачког 

тима (семинара, 

предавања, трибина, 

радионице 

 

 

Новембар-

Децебар 

 

 

Континуиран

о 

 

 

Већи ниво 

компетенција 

чланова Вршњачког 

тима 

 

ЧлановиВршњачкогти

мазазаштитуученикаод

насиља, злостављања и 

занемаривања, 

Координатор тима 

Јелена Колунџија 

Члан Тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Експерти 

Организовање акције 

за промоцију 

ненасилног решавања 

сукоба, толеранције, 

уважавање 

различитости, 

пријатељства 

 

 

 

 

март- 

мај 

 

 

 

 

 

 

 

Промоција вредности 

(једнакости, 

пријатељства, 

толеранција, 

уважавања 

различитости, 

солидарности,...), 

ненасилног 

решавањасукоба 

 

Чланови Вршњачког 

тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

Чланови Тима за 

заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Чланови Вршњачког 

тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

 

Чланови Тима за 

заштиту ученика од 
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Учешће у 

интервентним 

ситуацијама 

- 

 

Током 

школске 

године 

-Написан оперативни 

план подршке за 

актере ситуације 

насиља, 

-реализовање 

активности у оквиру 

одељењске заједнице 

у циљу промоције 

ненасилног 

решавања сукоба, 

едукације ученика о 

могућим ризицима 

услед непоштовања 

правила школе, 

ризичног понашања... 

Ученици 

Предметни наставници  

 

Чланови Тима за 

заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Чланови Вршњачког 

тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

ПП служба 

Чланови одељењског 

већа 

Родитељи 

 чланови осталих 

вршњачких тимова и 

тимова 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

 

Чланови Вршњачког 

тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

ПП служба 

 

Праћење реализовања 

Акционог плана тима 

 

Анализа рада, израда 

извештаја, предлог 

програма рада за 

наредну школску 

годину 

Подношење 

Извештаја члановима: 

-Школскогодбора 

-Савета родитеља 

-Ученичког парламента 

 

 

Јун-јул 

2023.год 

 

 

 

 

 

Јун-јул 2023. 

 

 

 

Извештај о   

-Предлог активности 

за наредну школску 

годину 

 

 

 

 

 

 

Педагошки колегијум 

 

Наставничко веће 

 

Савет родитеља 

 

 

Школски одбор 

 

 

 

 

 

 

Координатор тима  

 

Члан Вршњачког 

тима 

 

ПП служба 

 

 

 

ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. 

ГОДИНУ 

1. Анђела Дупало 3-1 

2. Сара Стојић 3-1 

3. Маша Стевановић 3-2 

4. Ивана Пенић 3-2 

5. Јована Витошевић 3-3 

6.Уна Ресан 3-3 

7. Јована Аврамовић 3-4 

8.Милица Вигњевић 3-4 

9. Ана Протић 3-5 

10. Марија Стошић 3-5 

11.Софија Тешановић 3-6 

12. Јана Јеврић 3-6 

13.Александар Милић 3-7 

14. Анђела Лешић 3-7 

15. Милица Чевизовић 3-8 

16. Јана Читаковић 3-8  

                                                     Координатор Вршњачког тима 

                                                 Јелена Колунџија, наставник  

                                                      Социологије са правима грађана 



 

130  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ ШКОЛСКЕ 

2022/2023.ГОДИНЕ 

 

АКТИВНОСТИ Време реализације Носиоци активности 

Формирање тима за инклузивно 

образовање  

 

септембар Чланови наставничког већа 

 

Формирање Вршњачког тима за 

инклузивно образовање 

септембар Ученици 

 

Формирање малих тимова за 

инклузивно образовање 

септембар 

током године 

Чланови одељењског већа 

Израда плана активности Тима за 

инклузивно образовање 

септембар 

током школске 

године 

Чланови наставничког већа 

Ученици 

Чланови одељенског већа 

Организовање обуке (семинара, 

предавања, трибина, радионице ) за : 

-члановe Тима 

-чланове Вршњачког тима 

-одељењске старешине, предметне 

наставнике, стручне сараднике, родитеље 

континуирано Наставници 

Чланови тима 

Чланови вршњачког тима за 

инклузивно образовање 

Ученици 

Родитељи 

Организовање акције за промоцију 

Инклузивног образовања 

 (Једнаке шансе на образовање, образовање 

за све) 

 

март-мај  Тим за инклузивно 

образовање 

Наставници 

Ученички парламент 

Директор 

Вршњачки тим за 

инклузивно образовање 

Угледни час/ови 

Примери инклузивног образовања 

 

током школске 

године 

Тим за инклузивно 

образовање 

 

Праћење реализације Акционог плана 

тима за инклузивно образовање 

Анализа рада, израда извештаја, 

предлог програма рада за наредну 

школску годину 

 

јул-август 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 

образовање 

Одељењско веће,Стручна 

већа 

Педагошки колегијум 

 

Подношење извештаја члановима: 

Школског одбора 

Савета родитеља 

Педагошког колегијума 

 

август 

Школски Одбор 

Савет родитеља 

Педагошки колегијум 

 

   

ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 

2022/23.ГОДИНУ  

АКТИВНОСТИ Време 

реализације 

Носиоци активности 

Сарадња са Регионалним центром за таленте 

на идентификацији и тестирању нових 

полазника 

Септембар Психолог 

Утврђивање професионалних намера ученика  Одељењске старешине 
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Сарадња са ТИО тимом 

По потреби испитивање способности 

ученика,саопштавање резултата и интервју са 

ученицима 

                 

Октобар  

ПП служба, ТИО тим 

Психолог 

Анкета о професионалним намерама 

матураната 

Трибина за ученике првог разреда „Свет 

занимања у подручју рада ЕПА“ 

Новембар  Педагог 

Психолог, председник стручног већа 

економске групе предмета и родитељи 

ученика 

Презентација Центра за каријерно вођење и 

саветовање  и  модела каријерног вођења и 

саветовања у средњим школама на 

Ученичком парламенту 

Учешће у изради студије случаја 

Учешће на регионалном 

такмичењу“Пословни изазов“ 

 

Децембар 

Психолог, председник УП и ученици 

каријерни информатори 

Наставници економске групе предмета, ПП 

служба 

Наставници економске групе предмета 

Повезивање са Центром за професионално 

информисање и саветовање, Радионице 

професионалне оријентације у сарадњи са ГО 

Вождовац, Канцеларијом за младе и 

високошколским установама 

Посета међународном сајму образовања 

Учешће на сајмовима образовања  у 

основним школама и општинама 

 

 

Март  

 

ПП служба, помоћник директора и 

одељењске старешине 

 

Професионално информисање матураната о 

свету занимања и могућностима за даље 

образовање 

(презентације, трибине,радионице ) 

Учешће у изради студије случаја 

 

Април  

Помоћник директора, ППслужба, 

Факултети и струковне школе 

Универзитета у Београду 

Наставници економске групе предмета, ПП 

служба 

Учешће на сајмовима знања и занимања у 

основним школама 

    Мај  ПП служба, наставници, ученици 

Анализа уписа матураната на факултете     Јун    ПП служба, Чланови Тима 

Израда предлога програма рада за наредну 

школску годину 

Израда Извештаја 

 

     Јул  

Чланови Тима 

Васпитање за хумане и одговорне односе међу половима 

За хумане односе међу људима, за хумане принципе људског понашања од пресудног значаја је 

васпитање деце како у породици тако и у школи. У делима Доситеја Обрадовића већ сусрећемо 

занимљиве мисли посвећене овој тематици:„Млада је душа подобна меком воску: у какав га 

калуп метнеш и салијеш, онаки образ од њега направиш; док је тај восак јоште мек, ласно га 

можеш претопити, прелити и преобразити; чрез дуго време буде тврд као гвожђе, онда се хоће 

много труда за претопити га и прелити“. 

ЦИЉ:  остваривање Програма за обезбеђивање услова за нормалан психосексуални развој, 

социјализацију и психосоцијално сазревање младих. 

Остваривање пројективних циљева друштва у овој области зависи од многих чинилаца. Међу 

њима су најутицајнији: породица, школа, као и друштвена заједница са својим формалним и 

неформалним одредницима. 

ЗАДАЦИ који се постављају у оквиру садржаја васпитног рада на хуманим и одговорним 

односима међу половима су следећи: 

1. Изграђивање свести да се однос мушкараца према жени и жене према мушкарцу јавља 

као природан однос човека према човеку. 
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2. Формирање схватања да се човек као свесно стваралачко биће самопотврђује у 

извршавању својих права, дужности и одговорности не на основу полне припадности 

већ на основу способности рада. 

3. Формирање става да је равноправност међу половима могућа у друштвено-економским 

условима потпуне равноправности у свим областима живота. 

4. Васпитање ученика за једнако вредновање способности и резултата рада оба пола. 

Сузбијање предрасуда о инфериорности једног пола. 

5. Развијање другарских и пријатељских односа, међусобног уважавања и поштовања 

достојанства личности супротног пола. 

6. Развијање одговорности према себи и партнеру, спремности за слободно одлучивање о 

рађању деце, остваривање одговорног родитељства, неговање породичних односа и 

васпитавања деце. 

Садржаји се остварују у оквиру свих облика васпитно-образовног рада. Предвиђени садржаји 

који ће се реализовати  кроз наставу премета; социологија, право, биологија, грађанско 

васпитање, веронаука, физичко васпитање... 

1. Равноправност људи у свим областима живота, 

2. Социолошки и правни аспекти породице и брака, 

3. Упознавање ученика са степеном физичке и психичке зрелости у доба адолесценције, 

На часовима одељењског старешине у сарадњи са школским педијатром, патронажном службом  

и ПП службом ( у оквиру превентивних програма), биће обрађене следеће теме: 

1. Одговоран однос према здрављу 

2. Полно преносиве болести. 

3. Брак и породица (радионица), 

4. Васпитање за хумане односе међу људима. 

5. Заштита од нежељене трудноће. 

Програм здравственог васпитања ученика средње школе 

Циљ здравственог васпитања је да допринесе изграђивању телесно, психички и 

социјално здраве личности. Реализација овог програма оствариће се у оквиру одређених 

наставних предмета (екологија, физичко васпитање,социологија, грађанско васпитање, 

веронаука) и других облика образовно-васпитног рада (на часовима одељењске заједнице, 

трибинама и предавањима са дискусијом). Реализатори програма су ПП служба, одељењске 

старешине, предметни наставници и сарадници из Дома здравља ”Вождовац” и ”Шумице”, 

Ценатр Е8, Лореус... 

Програм превентивног деловања на подручју заштите здравља ученика обухвата 

сложену проблематику младих у периоду адолесценције која се огледа у следећим подручјима: 

хигијена, исхрана, душевно здравље, сексуалност, хуманизација односа међу половима, 

припрема за брак и породицу, превентиву у погледу болести зависности и унапређивања животне 

средине. 

У оквиру програма биће реализоване следеће теме: 

– значај свакодневне физичке активности за отпорност организма према болести, 

– хигијена тела и простора, 

– однос човека према природи, 

– понашања која носе ризик (пушење, алкохолизам, злоупотреба  дроге) 

–  активности за превенцију употребе дрога у складу са Програмом Комисије за борбу 

против наркоманије  

– зрелост за брак и породицу, 

– сида и друге полно преносиве болести, 

– конфликт, конфликтне ситуације и механизам одбране, 

– контрола рађања и млади, 

– значај правилне исхране и режима живота за физичко здравље адолесцента. 



 

133  
            Друга економска                                                                  Друга економска 

– мере безбедности и очувања здравља у условима епидемије корона  вируса  

Биће организовани редовни систематски прегледи ученика свих разреда код школског 

педијатра и школског стоматолога, а по избору ученика биће урађена и најмање четири паноа у 

оквиру ових тема. 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ  

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ, САДРЖАЈИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Усвајање годишњег извештаја за школску 

2021-22. годину и плана рада за школску 

2022-23. годину. Избор чланова и 

координатора Тима за школски маркетинг 

за школску 2022-23. годину и дефинисање 

задужења. 

Август - 

септембар  
Састанци, извештаји 

Тим за маркетинг 

 

Подела задужења за сајт школе, уређење 

школског и дворишног простора, школски 

лист, организацију предавања, трибина и 

др. 

Септембар Састанци, договор 

Тим за маркетинг 

Ученички 

парламент 

Председници 

стручних већа 

Одељењске 

старешине 

Припрема материјала за промоције школе Октобар - мај Састанци, договор Тим за маркетинг 

Ажурирање сајта школе 

 

Септембар - 

август 

Прикупљање 

података и њихово 

постављање 

 Тим за 

маркетинг 

Праћење културних и спортских 

манифестација у школи и обавештавање 

(Дан Св. Саве, Дан школе) 

Током целе 

школске године 

Снимање и 

фотографисање, 

састанци, извештаји, 

записници 

Тим за маркетинг 

 

Организација предавања, трибина и 

радионица у школи 
Септембар - јун Предавања 

ПП служба 

Стручна већа 

Школски 

библиотекар 

Тим за маркетинг 

Осавремењавање маркетиншког наступа 
Током целе 

школске године 
Састанци, извештаји Тим за маркетинг 

Праћење развоја и напредовања 

планираних активности 
Септембар - јун Састанци, извештаји 

Тим за маркетинг 

 

Припрема рекламног (новогодишњег) 

материјала намењеног сарадницима и 

партнерима 

Децембар 
Припрема за штампу 

и штампа 
Тим за маркетинг 

Израда школског листа (хард и 

електронска верзија) 
Фебруар - мај 

Прикупљање 

материјала, 

припрема за штампу 

и штампа 

Стручна већа 

Тим за маркетинг 

Припрема рекламног материјала за одлазак 

на сајмове образовања 
Октобар - мај 

Припрема за штампу 

и штампа 
Тим за маркетинг 
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Припрема презентације школе и рекламног 

материјала за промоцију школе 
Фебруар - март 

Прикупљање 

материјала, 

припрема за штампу 

и штампа 

Тим за маркетинг 

Промоција школе у основним школама 
 

Април - мај 
Презентација Тим за маркетинг 

Дан отворених врата у школи за ученике 

основних школа 
Април - мај 

Информисање, 

разговори 

Директор 

Помоћник 

директора 

Председници 

стручних већа 

Предметни 

наставници 

ПП служба 

Сарадња са медијима Септембар - јун 
Гостовања, 

интервјуи, снимања 

Директор 

Помоћник 

директора 

Сарадња са локалном самоуправом и 

социјалним партнерима и факултетима 
Септембар - јун 

Састанци, 

донације 

Директор 
Школски одбор 
ПП служба 

Предметни 

наставници 

Сајам образовања Април - мај 
Презентација 

школе 
Тим за маркетинг 
Стручна већа 

Припрема поклона за матуранте и ученике 

који су учествовали на такмичењима. 
Април - мај 

Припрема за штампу 

и штампа 
Тим за маркетинг 

Анализа рада, израда извештаја, план за 

наредну школску годину 
Јун - јул Извештај, договор Тим за маркетинг 

 

Распоред блок наставе у привредном друштву из предмета Економско 

пословање за други,  трећи и четврти разред образовног профила економски 

техничар и финансијско рачуноводствене обуке за образовни профил 

финансијски администратор у школској 2022/2023. 

 
Образовни 

профил  

Разред и одељење Термини блок наставе 

ЕТ 2 

 

II-1,2,3,4,5,6,7,8 03.-07.04.2023. 

ФА 2 

 

II-9,10 03.-07.04.2023. 

ЕТ 3  

Први део 

III-1,2,3,4,5,6,7,8 12.-16.12.2022. 

ФА 3 

Први део 

III-9,10 

 
12.-16.12.2022. 

ЕТ 3 

Други део 

III-1,2,3,4,5,6,7,8 03.-07.04.2023. 

ФА 3 

Други део 

III-9,10 

 
03.-07.04.2023. 

ЕТ 4  

Први део 

IV-1,2,3,4,5,6,7,8 12.-16.12.2022. 
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ФА 4 

Први део 

IV-9,10 12.-16.12.2022. 

ЕТ 4  

Други део 

IV-1,2,3,4,5,6,7,8 03.-07.04.2023. 

ФА 4 

Други део 

IV-9,10 03.-07.04.2023. 

ЕТ 4  

Трећи део 

IV-1,2,3,4,5,6,7,8 08.-12.05.2023. 

ФА 4 

Трећи део 

IV-9,10 08.-12.05.2023. 

                          

Председница СВ економиста 

                                                                                                Јасмина Божић 

Председница СВ Обука у бироу 

Јелена Станојевић/Невена Папић 

 

 

ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ  2022/23. 

 

I    Чланови Тимa за обезбеђивање квалитета и развој установе 

1. Дејан Недић, директор коодинатор 

2. Цвета Митровић, помоћник директора 

3. Радмила Симијоновић, психолог 

4. Вишња Ђекић, педагог 

5. Јасмина Божић, наставница економске групе предмета 

6. Јасмина Тодоровић, наставница хемије 

7. Драгана Стојановић, наставница економске групе предмета 

8. Јелена Колунџија, наставница социологије са правима грађана 

9. Јелена Поповић, представник Савета родитеља 2/1 

10. Ћирић Милорад, представник Савета родитеља  3/3 

 

II    Чланови Тимa за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

1. Вера Коџо, наставница економске групе предмета 

2. Снежана Лалић, наставница економске групе предмета 

3. Зорица Никшић Траилов, наставница енглеског језика 

4. Драгана Стојановић, наставница економске групе предмета 

5. Јасмина Тодоровић, наставница хемије 

6. Бојана Новаковић, наставница енглеског језика 

7. Славица Јовановић, наставница математике 

 

 

III   Чланови Тимa за приказивање примера добре праксе и иновација у образовно-

васпитном раду 

 

1. Радмила Симијоновић, координатор 

2. Јасмина Тодоровић 

3. Драгана Стојановић 
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IV  Чланови Тима за угледне и огледне часове 

1. Цвета Митровић 

2. Јасмина Божић 

3. Јелена Колунџија, координатор 

4. Бојана Жугај Ненадовић 

5. Бојана Ђоровић 

V  Чланови Тимa за професонални развој запослених 

1. Психолог 

2. Педагог 

3. Татјана Чупић, правник, секретар школе 

4. Ивона Крстић, наставница економске групе предмета 

 

VI  Чланови Cтручнoг активa за развојно планирање: 

1.Радмила Симијоновић, психолог – координатор 

2.Цвета Митровић, помоћник директора 

3.Вишња Ђекић, педагог 

4.Јасмина Божић, наставница економске групе предмета  

4.Сања Јосимов, наставница биологије 

5. Јасмина Живковић Вуковић, наставница математике 

         6.Јелена Колунџија, наставница социологије са правима грађана 

         7.Снежана Лалић наставница економске групе предмета 

8. Братислава Дабовић, наставница рачунарства и информатике  

9.Марија Ђурић Зорић, наставница српског језика и књижевности 

10.Александра Берток, наставница енглеског језика 

11.Александра Масло, наставница српског језика и књижевности, библиотекар 

12.Биљана Милановски Рангелов, наставница историје 

13.Марко Поповић, наставник физичког васпитања 

14. Јасмина Тодоровић, наставница хемије 

15. Драгана Стојановић, наставница економске групе предмета 

16. Невена Папић, наставница економске групе предмета 

17 Снежана. Остојић, наставница економске групе предмета 

17............................................., представник локалне самоуправе 

18. Анакијев Грујић Љиљана, представник Савета родитеља  3/5 

19.  Нешић Соња, представник Савета родитеља  2/8 

20. Алекса Јовановић, ученик 2-7 

21. Невена Ковачевић , ученик 2-7 

 

VII  Чланови Tимa за самовредновање 

1.Вишња Ђекић-координатор 

2.Радмила Симијоновић, психолог 

3. Братислава Дабовић, наставница информатике 

4. Драженка Војчић, наставница математике 

5. Марко Поповић, наставник физичког васпитања 

 6. Срђан Радивојевић, представник Савета родитеља 2/7 

7. Дуња Калaђурђевић ученица 4/4 

8. Ђукић Сташа, ученица 2/5 
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VIII  ЧлановиСтручнoг активa за развој школског програма 

1. Марина Врућинић, наставница економске групе предмета 

2. Весна Кованџић, наставница пословне информатике  

3. Љерка Крунић, наставница пословне информатике координатор 

4. Јелена Колунџија, наставница социологије и грађанског васпитања 

5. Драгана Стојановић, наставница економске групе предмета 

6. Јасмина Тодоровић, наставница хемије 

7. Нада Завишић, наставница физичког васпитања 

8. Марта Вујошевић, наставница српског језика и књижевности 

9. Психолог школе 

10. Педагог школе 

 

IX  Чланови Тима за кризне интервенције 

- Руководећи тим: 

1. Дејан Недић, директор 

2. Цвета Митровић, пом. директора 

 

- Тим за информисање: 

1. Дејан Недић, директор 

2. Татјана Чупић, секретар 

 

- Тим за подршку: 

1. Радмила Симијоновић, психолог 

2. Вишња Ђекић, педагог 

 

X  Чланови Тима за инклузивно  образовање 

1. Радмила Симијоновић, психолог 

2. Глорија Јовић, наставник физичког васпитања 

3. Петар Спаић, наставник физичког васпитања 

4. Сашка Остојић, наставница српског језика и књижевности 

5. Бојана Илић, наставница енглеског језика 

6. Жељко Тубић, наставник историје 

7. Весна Прокић, наставница математике 

8. Јелица Стијовић, наставница економске групе предмета 

9. Бојана Ђоровић, наставница економске групе предмета 

10. Игор Стогов, наставник права 

11. Сања Јосимов, наставница биологије 

12. Давор Тривић, економске географије 

13. Весна Лекић, наставница економске групе предмета-координатор 

14. Јелена Станојевић, наставница економске групе предмета 

15. Иван Поповић, наставник економске групе предмета 

16. Игор Бијелић, наставник електронског пословања 

17. Свијетлана Шормаз, наставник рачунарства и информатике 

18. Ана Пуцаревић, наставницаекономске групе предмета 

19. Вишња Ђекић, педагог 

20.  Љубомир Петровић, представник Савета родитеља 3/1 

21.  Вукчевић Маја, представник Савета родитеља 4/3 

22. Невена Благојевић  4/5 

23. Николина Марковић 1/6 
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XI  Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања  

1.  Недић Дејан, директор 

2. Чупић Татјана, секретар школе 

3. Симијоновић Радмила, психолог 

4. Ђекић Вишња, педагог 

5. Вујић Биљана, наставница економске групе предмета 

6. Крсмановић Марија, наставница економске групе предмета 

7. Трифковић Нада, наставница економске групе предмета 

8. Врачар Милан, наставник права и грађанског васпитања 

9. Завишић Нада, наставница физичког васпитања 

10. Андрејић Драгица, наставница економске групе предмета  

11. Берток Александра, наставница енглеског језика 

12. Војчић Драженка, наставница математике 

13. Недељковић Марија, наставница физичког васпитања-координатор 

14. Петровић Јелена, наставница пословне информатике 

15. Јешић Зорица, наставница  српског језика и књижевности 

16. Мијајловић Ђорђе, наставник верске наставе 

17. Мина Илић,  ученица 4/2 

18. Анђела Јањић 2/10 

19. Мирић Милан, представник Савета родитеља3/7 

20.Душан Албијанић, представник Савета родитеља3/10 

 

XII Вршњачки тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,  злостављања и 

занемаривања 

1. Анђела Дупало 3-1 

2. Сара Стојић 3-1 

3. Маша Стевановић 3-2 

4. Ивана Пенић 3-2 

5. Јована Витошевић 3-3 

6.Уна Ресан 3-3 

7. Јована Аврамовић 3-4 

8.Милица Вигњевић 3-4 

9. Ана Протић 3-5 

10. Марија Стошић 3-5 

11.Софија Тешановић 3-6 

12. Јана Јеврић 3-6 

13.Александар Милић 3-7 

14. Анђела Лешић 3-7 

15. Милица Чевизовић 3-8 

16. Јана Читаковић 3-8 

                              Јелена Колунџија, наставница  социологије са правима грађана, координатор    

 

XIII    Чланови    Вршњачког медијаторског тима    
1.Мирић      Александар 2/7 

2.Анђела Лешић 3/7 

3. Дуња Калађурђевић 4/4 

4.Радмила Симијоновић, стручни сарадник психолог,координатор     
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XI V   Чланови Тима за школски маркетинг 

1.Дејан Недић, директор 

2.Цвета Митровић, пом. директора 

3. Александра Масло, библиотекар 

4. Јасмина Божић, наставница економске групе предмета 

5. Братислава Дабовић, наставница рачунарства и информатике, координатор 

6.  Биљана Благојевић,  

7. ППС 

XV  Чланови Тима за каријерно вођење и саветовање: 

1.Радмила Симијоновић, психолог  

2.Вишња Ђекић, педагог 

3. Јасмина Божић, наставница економске групе предмета 

4.Драгана Стојановић, наставница економске групе предмета 

5. Биљана Благојевић – наставница економске групе предмета –координатор 

 

XVI  Чланови Тима за подршку новопридошлим ученицима 

1. Одељењски старешина 

2. Два ученика из одељења 

3. Предметни наставник 

XVI I    Чланови Тима за подршку новопридошлим наставницима 

1.ППС 

2.Помоћник директора 

3.Председник стручног већа 

 

I   Комисија за рад са ученицима (УП) 

1.Радмила Симијоновић, психолог – координатор 

2. Јелица Црногорчевић,  наставница српског језикa и књижевности 

3. Иван Поповић, наставник економске групе предмета 

 

II  Комисија за организацију културно-забавног и  фискултурног 

живота ученика 

1. Александра Масло 

2. Ђина Костић-координатор 

3. Глорија Јовић, наставницафизичкогваспитања 

4. Марија Недељковић, наставницафизичкогваспитања 

5. ППС 

 

III Комисија за признавање испита 

1. Цвета Митровић, пом. директора 

2. Драгица Андрејић, наставница економске групе предмета 

3. ЈасминаБожић, наставница економске групе предмета 

 

IV  Комисија за такмичење ученика 

1.Јелица Црногорчевић, наставница српског језикa и књижевности координатор 

2. Драженка Војчић, наставница математике 

3.Биљана Павловић-наставница пословне информатике 

4.Нина Диклић, наставница економске групе предмета 

5.Снежана Лалић, наставница економске групе предмета 

6. Бојана Новаковић, наставница енглеског језика 

7.Марко Поповић, наставникфизичкогваспитања 
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V  Комисија за здравствено васпитање ученика 

1.ПП служба                                           

2.Глорија Јовић, наставница физичког васпитања 

3.Школски лекар                                    

4.Сања Јосимов, наставница биологије 

 

VI  Комисија за додељивање похвале и награда ученицима 

1.Одељењски старешина 

2.ПП служба 

3. Наставник физичког васпитања 

4. Наставник српског језика и књижевности-библиотекар 

 

VII  Комисија за преглед школске документације 

1. Јасна Кривокапић, наставница економске групе предмета 

2. Зорана Вељковић, наставница економске групе предмета 

3. Нина Диклић, наставница економске групе предмета 

4. Александра Масло, наставница српског језикa и књижевности, библиотекар 

5. Марија Недељковић,наставница физичког васпитања 

6. Александра Милекић, наставница економске групе предмета 

7. Снежана Остојић, наставница економске групе предмета 

8. Марина Врућинић, наставница економске групе предмета 

9. Педагог  

 

VIII Комисија за извођење  излета и  екскурзије ученика и наставника 

1.Биљана Милановски Рангелов-наставнице историје-координатор 

2.Радмила Симијоновић, психолог 

3.Давор Тривић, наставник географије 

 

IX  Комисија за  штете 

1.Давор Тривић, наставник географије 

2.Милан Врачар, наставникграђанскогваспитања 

3. домар 

 

X  Kомисија за безбедност и здравље на раду 

1.Глорија Јовић, наставница физичког васпитања 

2.Александар Милошевић, наставник физичког васпитања 

3.Игор Бијелић, наставник електронског пословања-координатор 

4.Ђорђе Мијајловић, наставник верске нставе 

5. Татјана Чупић, секретар школе 

6. домар 

 

XI  Комисија за рад библиотеке 

1. Бојана Жугај Ненадовић, наставник српског језика и књижевности 

2. Александра Маслo, наставник српског језикa и књижевности, библиотекар 

3. Љиљана Илић, наставник економске групе предмета 

4. Сашка Остојић, библиотекар, наставник српског језикa и књижевности 

5. Ивана Вукашиновић, библиотекар 
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XII  Руководиоци кабинета/бр. кабинета 

1. Марко Поповић /11/ 

2. Биљана Павловић и Јелена Петровић /15/ 

3. Ђина Костић   /  16/ 

4. Братислава Дабовић и Љерка Крунић /19/ 

5. Ана Милиновић /27-1/ 

6. Слободан Перовић /27-2/ 

7. Марија Крсмановић и Јелена Станојевић /31/ 

8. Драгица Андрејић и Невена Папић  /32/ 

9. Нада Трифковић и Биљана Благојевић /33/ 

10. Свијетлана Шормаз//34/ 

11. Божић Јасмина /35/ 

12. Кривокапић Јасна /36-1/ 

13. Бојана Ђоровић  /36-2/ 

14. Драгана Стојановић /37/ 

 

Координатор за све кабинете Братислава Дабовић 

 

 

XIII  Председници стручних већа-Педагошки колегијум 

1. Српски језик и књижевност  -Марија Ђурић Зорић 

2. Страни језик    - Александра Берток 

3. Математика са природном групом предмета - Јасмина Живковић Вуковић 

4. Физичко васпитање   - Марко Поповић 

5. Историја, економска географија, 

Ликовна култура                                      - Биљана Милановски Рангелов 

6. Право, социологија, верска настава  

и грађанско васпитање   - ЈеленаКолунџија 

7. Економска група предмета  - Јасмина Божић 

а) рачуноводство    - Снежана Лалић 

б) ФРО и Економско пословање  - Невена Папић 

в) КП, ПКК и ПК                                      - Снежана Остојић 

8. Рачунарство и информатика                      Братислава Дабовић 

и пословна информатика   

8. Библиотека  -                                    Александра Масло 

9. Тим за инклузију    - Весна Лекић 

10. Тим за превенцију дискриминације,  

насиља, злостављања и занемаривња   Марија Недељковић 
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СПИСАК ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА  

ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОД.  
 

Први разред  Други разред  Трећи разред  Четврти разред  

1  

Спаић Петар 

1 

Крстић Ивона 

1 

Станојевић Јелена  

1  

Булајић Тамара 

2  

Ђурић Зорић Марија    

2       

Остојић Снежана 

2  

Поповић Иван 

 

2  

Јовић Глорија 

3  

Живковић-Вуковић 

Јасмина 

3 

Кривокапић Јасна 

3   

Божић Јасмина 

3  

Стијовић Јелица 

4  

Берток Александра 

4       

Папић Невена 

4  

Ивковић Биљана 
4 

Ђоровић Бојана 

5  

Јовановић Славица 

5    

Прокић Весна 

5 

Крсмановић Марија 

5 

Лекић Весна 

6  

Тубић Жељко 

6       

Крстић Ивана 

6 

Вујић Биљана 

 

6 

Стогов Игор 

7  

Вујошевић Марта 

 7       

Илић Љиљана 

7   

Благојевић Биљана  

7 

Пуцаревић Ана 

8  

Јосимов Сања 

8 

Шушњар 

Николина 

8  

Милиновић Ана 

8 

Никшић Траилов 

Зорица 

9  

Стојановић Драгана 

9 

Тривић Давор 

9  

Милекић 

Александра 

9 

Врућинић Марина  

10  

Илић Бојана 

10 

Завишић Нада 

10 

Поповић Марко 

10 

Ристић Младеновић 

Марина  

 

      

*Одељењски старешина за ванредне ученике 

- Бојана Новаковић 

*Записничар Наставничког већа 

- Јелена Станојевић 

 

*Координатори и записничари одељењског већа 

IV разред– координатор Тамара Булајић, записничар Марина Ристић Младеновић 

III разред   координатор  Биљана Благојевић, записничар Јелена Станојевић 

II  разред    координатор Јелица Црногорчевић, записничар Бојана Жугај Ненеадовић 

I    разред   координатор Нина Диклић, записничар Александра Милекић 

 

У Београду, септембар, 2022. 

Председник Школског одбора  

Андрејић Драгица 
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