СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Крагујевац,
Септембар, 2021. године

Срдња стручна школа
Косовска бр 8
Крагујевац
Директор школе: Којић Синиша, Мастер инжењер машинства

Телефони:

директор Школе: 034 6170717
факс: (034) 335 178
помоћници: (034) 335 176 ; 301 495

У сарадњи са свим запосленима, Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину обликовао је
тим који чине:
Сања Милојевић
Јосиповић Ненад
Ивана Радовић
Поповић Јелена
Бутулија Вишња
Вучићевић Драгана
Дина Вукајловић
Данијела Митровић

1

САДРЖАЈ

1. УВОД ................................................................................................................................................................................ 5
1.1. Полазне основе рада ..................................................................................................................................... 8
1.2. Образовни профили за који је школа верификована ................................................................. 11
2. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСКЛОВУИ РАДА .....................................................
2.1. Просторни услови рада ...............................................................................................................................
2.2. Опремљеност школе ....................................................................................................................................
2.3. План унапређења материјално – техничких услова рада ........................................................

12
12
13
13

3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ...............................................................................................................................
3.1. Директор школе, помоћници директора и организатори практичне наставе ..............
3.2. Наставни кадар ...................................................................................................................................................
3.3. Стручни сарадници .......................................................................................................................................
3.4. Сарадници – радници ангажовани из других организација
по уговору о извођењу наставе ..................................................................................................................
3.5. Ванаставни кадар ............................................................................................................................................

14
14

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА .....................................................................................
4.1. Бројно стање ученика и одељења ...........................................................................................................
4.1.1. Бројно стање ученика по подручијима рада образовним профилима ........................
4.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који
се изучавају у школи .................................................................................................................................
4.1.3. Ванредни ученици ...................................................................................................................................
4.1.4. План уписа на програме преквалификације, доквалификације
и стручног оспособљавања ................................................................................................................
4.2. Оперативни план средње школе за организацију и остваривање
образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима
пандемије вируса covid-19............................................................................................................................
4.2.1. Оперативни план Школе за организацију и остваривање
образовно-васпитног рада моделу I .................................................................................................
4.2.2. Оперативни план Школе за организацију и остваривање
образовно-васпитног рада по моделу II ...........................................................................................
4.2.3. Оперативни план Школе за организацију и остваривање
образовно-васпитног рада по моделу III ........................................................................................
4.3. Ритам рада ..........................................................................................................................................................
4.4. Структура и распоред обавезе наставника и стручних сарадника
у оквиру радне недеље ................................................................................................................................
4.5. Изборни предмети и обогаћен једносменски рад ..........................................................................
4.5.1. Изборни предмети ..................................................................................................................................
4.5.2. Обогаћен једносменски рад .................................................................................................................
4.6. Школски календар значајних активности .........................................................................................
4.6.1. Такмичења ...................................................................................................................................................

29
29
29

15
26
26
27

30
31
31
31
32
34
38
41
42
42
42
46
62
66

2

4.6.2. Значајне културне активности и акције које школа реализује ......................................
4.7. Испитни рокови и припремни рад .........................................................................................................
4.8. Распоред часова наставних и ваннаставних активности ..........................................................
4.9. Извођење ученичке праксе у привредним организацијама .....................................................
4.10. Проширена делатност школе ................................................................................................................
5. ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ ..........................................

67
69
70
71
72
73

6. ПЛАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ НАКОН ПРОЦЕСА САМОВРЕДНОВАЊА ШКОЛСКЕ
2020-2021.ГОДИНЕ .................................................................................................................................................. 78
7. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ............................................................
7.1. План рада наставничког већа ..................................................................................................................
7.2. Годишњи план рада одељењских већа ..............................................................................................
7.3. План рада стручних већа ............................................................................................................................
7.3.1. Акциони план стручног већа српског језика и књижевности .........................................
7.3.2. Акциони план стручног већа страних језика ............................................................................
7.3.3. Акциони план стручног већа математике и информатике ................................................
7.3.4. Акциони план стручног већа природних наука ......................................................................
7.3.5. Акциони план стручног већа машинске и електро струке ...............................................
7.5.6. Акциони план стручног већа практичне наставе машинске
и саобраћајне струке ............................................................................................................................
7.3.7. Акциони план стручног већа друштвених наука ....................................................................
7.3.8. Акциони план стручног већа физичког васпитања .............................................................
7.3.9. Акциони план стручног већа саобраћаја .....................................................................................
7.3.10Акциони план стручног већа шумарства и обраде дрвета .................................................
7.3.11. Акциони план стручног већа култура, уметност и јавно информисање ...............
7.4. План рада стручног већа за развојно планирање .........................................................................
7.5. План рада стручног актива за развој школског програма ......................................................
7.6. План рада Педагошког колегијум ........................................................................................................
7.7. План рада стручних сарадника .............................................................................................................
7.7.1. Акциони план рада психолога и педагога ..................................................................................
7.7.2. Акциони план рада школске библиотеке ..................................................................................
8. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА....................................................................................
8.1. План и програм рада директра школе ................................................................................................
8.2. Акциони план рада помоћника директора .......................................................................................
8.3. Годишњи план рада организатора практичне наставе ...........................................................
8.4. Програм управних органа ........... ..............................................................................................................
8.4.1. Школски одбор ..........................................................................................................................................
8.4.1.1 План рада школског одбора ...........................................................................................................
8.5. Индивидуални план секретара .............................................................................................................

82
82
85
93
93
103
111
118
125

9. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА ...............................................................

221

10. ПРОГРАМИ ВАНАНАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ........................................................................................
10.1. Секција ...............................................................................................................................................................
10.1.1. Планови рада секција .....................................................................................................................
10.2. План одељењског старешине .................................................................................................................
10.3. План рада ученичког парламента .......................................................................................................
10.4. Екскурзије ученика ......................................................................................................................................

135
143
148
150
160
166
176
178
179
184
184
192
195
195
209
213
215
215
216
218

222
222
223
233
239
243

3

11. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ..........................................
11.1. Програм унапређења образовно – васпитног рада ....................................................................
11.2. Остали програми који се реализују у школи ................................................................................
11.2.1. План здравствене заштите ...............................................................................................................

244
244
246
246

11.3. Школски тимови за 2021/2022. ............................................................................................................
11.3.1 Aкциони план тима за самовредновање .......................................................................................
11.3.2 Акциони план тима за инклузивно образовање ......................................................................
11.3.3 Акциони план тима за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања .............................................................................................
11.3.4 Акциони план тима за професионални развој ............................................................................
11.3.5 Акциони план тима за каријерно вођење и саветовање .......................................................
11.3.6 Акциони план тима за обезбеђивање квалитета и развој установе ...............................
11.3.7 Акциони план тима информатичку подршку ............................................................................
11.3.8Акциони план тима за развој међупредметних компетенција
и предузетништва .......................................................................................................................................
11.3.9 Акциони план рада тима за промоцију и културу школе .....................................................
11.3.10 Акциони план пројектног тима ........................................................................................................
11.3.11Акциони план тима за дуално образовање ................................................................................
11.3.12 Акциони план тима за израду Годишњег плана рада школе .........................................
11.3.13 Акциони план СЕЛФИ тима ..............................................................................................................
11.4. Пројекти који се реализују у школи ...................................................................................................

249
253
255
256
265
268
277
279
280
282
287
288
291
291
291

12. ПЛАН ПРОФЕИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ................................................................................................................ 294
12.1. План професионалног развоја наставника .................................................................................... 294
12.2. План професионалног развоја директора ...................................................................................... 294
13. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ............................................................
13.1. Сарадња са родитељима ...........................................................................................................................
13.1.1Савет родитеља ...........................................................................................................................................
13.1.2 Родитељски састанци ............................................................................................................................
13.1.3 Списак чланова Савета родитеља ....................................................................................................
13.2. Сарадња са друштвеном средином ...................................................................................................

296
297
298
301
304
306

14. ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ......................................
15. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ......................................................

310
312

4

1. УВОД

Одлуком Владе Републике Србије 05 број: 022-7665/2018 од 9. августа 2018. године основана је
Средња стручна школа у Крагујевцу. Овом одлуком две средње школе – Политехничка и Друга техничка
школа, угашене су, тачније, спојене у једну, нову, Средњу стручну школу. У интересу школа оснивача
Средње стручне школе је да се традиција и историја обе школе настави.
Временски пут, дуг више од 160 година, повезује Политехничку школу са периодом у коме су јој
постављени плодни темељи, који су подсећање на богатство традиције, која истовремено краси, али и
опомиње на пут који ваља следити, поштовати и унапређивати. Током тако дугог периода постојања
Школе, професори никада нису губили из вида значај квалитетног образовања и трудили су се да њен
напредак тече континуирано, и у складу са савременим научним токовима. Није увек било једноставно
остварити добре резултате, али оптимизам, енергија и свест о важности посла, увек су били довољни
мотори за корак напред. Време које долази, као и генерације које из ових клупа излазе, биће најбољи
репер и мера њихових залагања.
Заједничким радом и квалитетном сарадњом, као и узајамним поштовањем, потрудићемо се да
будемо бољи и успешнији, следећи визију дефинисану Школским развојним планом:
Професионални, стручни и мотивисани наставници који раде у модерној и савременој школи са
мотивисаним и добрим ученицима у одељењима са мањим бројем ученика; наставом заснованом у свим
облицима групног и индивидуалног рада, уз примену активне наставе са заједничким циљем:
најквалитетније и најперспективније образовање које може наћи примену одмах по завршетку школе.
Школа која доприноси стварању безбедног, пријатног и стимулативног окружења и која сарађује са
сличним школама из земље и иностранства.
Ево како је прича Политехничке школе започела и како се и даље, надамо се, без краја и конца
наставља:
С мнењем Савета од 14. марта 1854. године да се при Правитељственој Тополивници у Крагујевцу
једна занатлиjска школа под управом Управитеља Тополивнице с трогодишњиm течајем подигне и за
устроеније и одржавање исте, да се у првој години сума од 1015 талира из касе Правителствене
допустија сам се сагласио и на Кастелна Попечитељства сходну препоруку о томе данас одпустио (кнез
Александар Карађорђевић).
Када је Шарл Лубри, директор Тополивнице, осетио оскудицу у радној снази и стручњацима,
предузео је конкретне мере за оснивање специјализоване школе за припремање различитих профила
стручних радника. 9. јула 1853. године упутио је писмо Попечитељству унутрашњих послова, у коме је
изнео свој предлог за оснивање Занатлијске школе интернатског типа. Указом кнеза Александра
Карађорђевића, Школа је основана 14. марта 1854. године.
Ипак, у јесен 1853. године, седам изабраних дечака из Крагујевца ступило је у Тополивницу, тако
да се почеци Школе везују за ову годину.
Од тог времена Школа је због друштвено-историјских околности више пута прекидала рад и
мењала своје називе у складу са постојећим образовним профилима. Крајем 1859. године, кнез Милош
Обреновић, наредио је да се питомци отпусте, чиме се навршава прво раздобље у раду ове јединствене
институције у Србији. Након две године њена су врата поново отворена.
Светски ратови прекидају њен континуитет, да би 1. септембра 1946. године наставила свој рад
као Војноиндустријска школа при заводима Црвена застава, а оснивач је Министарство народне
одбране. Од 1. септембра 1972. године Школа се издваја из Завода Црвена застава у Образовни центар
Воја Радић и добија назив Школа за квалификоване раднике и техничаре машинског смера. Од марта
1980. године носи назив Машинско-саобраћајна школа Застава. У току школске 1990/1991. године,
Школа добија назив Техничка школа за машинство и саобраћај.
Последња измена назива проистекла је као последица праћења развоја технике и увођења нових
образовних профила, тако да је 2008. године добила ново име, Политехничка школа. Овим називом
истиче се разноврсност смерова, њихова савременост и актуелност и поштују се све мање наглашене
разлике међу гранама технике.
Школа је од самог почетка, од 2002.године, укључена у програм Реформе средњег стручног образовања.
Велики број професора прошао је обуку у оквиру тог програма. Школа је добро оремљена и повезана са
социјалним партнерима (тржиште рада, будући послодавци). Огледна одељења која су постојала у
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Школи најбољи су показатељ неопходности такве сарадње у локалној заједници. Образовни профил
оператер машинске обраде, који је уведен 2003. године као огледно одељење, дао је добре резултате.
Ученици са овим занимањем лакше долазе до посла и лакше се сналазе на тржишту рада, јер су
прилагодљиви, односно поседују знања и вештине широког спектра. Они се током школовања обучавају
за рад на стандардним, односно конвенционалним машинама, а у трећој години се уско специјализују за
поједине машине.
Профили који више нису у огледу, а уведени су као огледна одељења су:
- техничар за репаратуру (први и други разред),
- техничар мехатронике,
- оператер машинске обраде.
Поносни смо на два нова занимања – механичар моторних возила, бравар-заваривач и
индустријски механичар. Школовање у овим профилима реализује се по образовном моделу са
елементима дуалног образовања.
Политехничка школа је била прва школа у граду, али и региону, која је добила Центар за
каријерно вођење ученика средњих школа. Настао је у сарадњи са Ресурс центром Школа мира, Првом
техничком школом и Националном службом за запошљавање. Овај Центар са едукованим професорима
на најбољи начин квалитетно усмерава ученике, имајући у виду њихове жеље, могућности и
способности. У плану је да се путем овог Центра омогући ученицима стицање међународне лиценце
EDCL која би им омогућила лакше налажење посла. Са том лиценцом и дипломом могли би конкурисати
за радна места у ЕУ.
Ради унапређења наставе, Школа сарађује са бројним школама у земљи и окружењу. Неколико
година уназад остварују се квалитетне везе са школама из Ужица, Суботице, као и са школама у
Словенији, Македонији, Босни и Херцеговини, Чешкој и Немачкој. Честа је размена ученика, али и знања
и искустава.
Већ неколико година траје и веома успешна сарадња са Фијатом, што је само још један од доказа
признатог квалитета наше Школе.
Оно што је од посебног значаја јесте сарадња са Националном службом за запошљавање и
спровођење обука за лица са евиденције у делу дефицитарних профила. Школа је укључена у
многобројне пројекте и међународну сарадњу, а годину иза нас обележила је интензивна сарадња са
партнерима и привредом. Очигледно је да привреда види интерес у улагању у образовање и схвата
његову важност. Потврда за то је и Фијатова донација робота и Сименсове опреме. Такође, од фебруара
2011. године до фебруара 2013. године, били смо носиоци пројекта АТЦ Србијa (Аутомобилски тренинг
центар за централну Србију), који је успешно завршен. Захваљујући тој чињеници, опремљене су
лабораторије аутотронике, електронике и мехатронике, што је од великог значаја како за Школу, тако и
за партнере.
Наши професори су се стручно усавршавали у Фијату и Застава оружју, што је важно за бољу
сарадњу на релацији школа – привреда. Сарадња са успешним фирмама у окружењу се наставља јер је
изражена потреба за профилима које школујемо. Како су захтеви тржишта све строжији, и ниво
компетенција мора бити виши. Због тога ћемо се бавити побољшањем кавалитета наставе, у складу са
могућностима. Наставници ће бити укључени у бројне пројекте и семинаре, како у Школи, тако и ван
ње.
Школске 2014/2015. године Центар Е8 је од Уницеф-а добио одобрење за тромесечни
продужетак пројекта Буди мушко-мењај правила, у периоду од јануара до марта, па је, стога, Буди мушко
клуб Политехичке школе у изузетно кратком периоду побудио пажњу школске заједнице у смислу
позитивних промена у односу на превенцију насиља међу младима. Остварени пројекти које не смемо
изоставити су, такође, пројекат из безбедности у оквиру кампање Безбедност на раду и превенција
осипања ученика, пројекат под називом Спречавање осипања ученика из образовног система Републике
Србије – успостављање и спровођење механизама за рану идентификацију ученика у ризику од осипања,
реаговање и интервенције на нивоу школе. Делегирани смо за једну од девет средњих стручних школа у
Србији која је радила на осигурању квалитета и развоју критеријума у образовању. Активни смо и у
Удружењу средњих стручних школа Србије. Са локалном заједницом остварује се добра сарадња, тако да
често излазе у сусрет проблемима школе, али знају и да препознају њене успехе.
Донацијом Републике Србије у току летњег распуста школске 2016/2017. потпуно је реновирана
зграда старе школе, а прошле године је донацијом Града реконстуисан кров, велика наставничка
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канцеларија и део ходника. Стално улажемо напоре да осмислимо што пријатнији простор за ученике,
како би у њему што квалитетније проводили време.
Друга техничка школа је основана 15. јула 1953. године одлуком предузећа Црвена застава у
Крагујевцу, под називом Мајсторска школа. Школа је радила у саставу предузећа Црвена застава, а са
наставом је почела 1. октобра 1953. године. На рад Мајсторске школе дата је сагласност Савета за
просвету и културу Србије, решењем бр.5381 од 14.03.1956.године. Под овим називом Школа је радила
до 6. авуста 1965. године, образујући углавном одрасле за стицање стручне спреме (оспособљености)
специјализованог (СЦ), полуквалификованог (ПКВ), квалификованог (КВ) и висококвалификованог
(ВКВ) радника у занимањима металске, хемијске, електро и саобраћајне струке. У периоду од 1953. до
1965. године наставним процесом за стицање наведених квалификација стручности и многобројних
кратких обука обухваћено је 7739 полазника. Од 1965. године до данас Школа је имала више
трансформација, мењала је име и статус. Одлуком Радничког савета Завода Црвена застава од 6 августа
1965. године укинута је Мајсторска школа и Металопрерађивачка школа са практичном обуком Ђуро
Салај, које су биле у саставу Завода Црвена застава и основан је Центар за стручно образовање
омладине и одраслих Ђуро Салај као радна јединица Завода Црвена застава. Овом променом Мајсторска
школа мења име и од 1979. године врши делатност под називом Техничка школа за одрасле, која је у
саставу овог центра.
Године 1972, тачније 27. јула 1972. године, Центар Ђуро Салај мења име, издваја се из система
Завода Црвена застава, интегрише се са Школом за квалификоване раднике Тоза Драговић у Крагујевцу
и ради као самостална установа под називом Центар за техничко образовање Воја Радић. Овај Центар у
почетку у свом саставу има три средње школе: Техничку школу за омладину, Школу за техничко
образовање одраслих и Школу за квалификоване раднике Тоза Драговић. Касније Центру приступа
(итенгрише се) и Школа за квалификоване раднике Станислав Сремчевић – Црни
у Книћу.
На основу Закона о удруженом раду, Школа за одрасле се 30. маја 1973. године конституише као
основна организација удруженог рада (ООУР) у саставу Центра. Школа је радила под називом:
Образовни центар Воја Радић – ООУР школа за техничко образовање одраслих Радник у Крагујевцу.
Ступањем на снагу Закона о вишем образовању радника у школи Радник престало је образовање ВКВ
радника и при Центру је формирана (1974. године) Виша школа за образовање радника, као четврта
основна организација удруженог рада, а у школи Радник образују се одрасли за СЦ, ПК, КВ раднике и
техничаре у металској, саобраћајној, хемијској и електро струци.
У свом постојању Школа је посебан успех имала у образовању стручних кадрова за предузећа у
Крагујевцу и Србији и дала огроман допринос привредном развоју Крагујевца и Србије, обезбеђујући
струцни кадар према конкретним потребама предузећа Завода Црвена застава, Фабрике Филип Кљајић
и других предузећа у Крагујевцу и за дислоциране производне јединице ових предузећа у Србији и
републикама бивше СФРЈ. Од 1970. године до 1976. године Школа је повремено имала истурена
одељења у Рашкој, Пећи, Приштини, Сенти, Ваљеву, Охриду, Сурдулици, Јагодини, Параћину, Ћуприји,
Тополи, Книћу, Прокупљу и Руду, образујући кадрове за потребе дислоцираних производних јединица
као дела аутомобилске индустрије из Крагујевца.
Од 1986. године Школа ради као самостална образовна установа под називом Техничка школа Радник у
Крагујевцу, образујући и младе и одрасле за стицање I, II, III, IV и V степена стручности у занимањима
машинске (металске) и саобраћајне струке. Са овим називом Школа ради до 1996. године, када Влада
Републике Србије Одлуком 05 бр. 611–1719/96 од 21.05.1996.године утврђује нови назив: Друга
техничка школа. Делатност је образовање младих и одраслих за образовне профиле у подручју рада
машинства и обраде метала, а од школске 2000/2001. године и за образовне профиле шумарства и
обраде дрвета .
Од школске 2003/2004. године, одлуком Владе Републике Србије, у Школи се млади образују само у
образовним профилима шумарства и обраде дрвета, а одрасли и у овом подручју и у подручју рада
машинство и обрада метала.
Образовање одраслих реализује се од 2004. године преко Центра за континуирано образовање одраслих
(ЦКОО) којим се остварује проширена делатност Друге техничке школе. ЦКОО је формиран на основу
Програма реформи средњег стручног образовања у Србији Министарства просвете и спорта. На рад
ЦКОО дата је сагласност Министарства просвете и спорта Републике Србије решењем бр 022-05-410/0403 од 20. 09. 2006.
Од школске 2008/2009. године у оквиру редовног образовања ученици стичу знања и вештине у
подручју рада шумарство и обрада дрвета у образовним профилима: техничар за пејзажну архитектуру,
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техничар за финалну обраду дрвета, техничар за примарну обраду дрвета и столар (оглед), а у подручју
рада култура, уметност и јавно информисање, у образовним профилима дрворезбар и гравер
уметничких предмета. У наредној, 2009/2010. години, школа уводи и нове образовне профиле, и то у
подручју рада шумарства и обраде дрвета - техничар за обликовање намештаја и ентеријера (оглед), а у
подручју рада култура, уметност и јавно информисање- техничар дизајна ентеријера и индустријских
производа. Од школске 2021/22 године школа у подручју рада шумарство и обрада дрвета уводи нов
образовни профил – оператер за израду намештаја.
Руководство и професори Средње стручне школе школе труде се да прате промене у пословном
окружењу, на тржишту рада, у науци и техници, да максимално актуализују оно чему уче своје ученике
и да што боље повежу теорију и праксу.Темељимо рад на уважавању ученика као појединца, поштујући
његова знања, потребе и могућности, јер је то једини начин да ученици развијају своје потенцијале. И
убудуће ћемо се трудити да квалитетно и савесно обављамо своју професорску дужност и на тај начин
заслужимо поштовање генерација које нам долазе.

1.1.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

A. Законски прописи на основу којих је донет програм образовања и васпитања
1. Стручно упутство о оргнизовању образовно- васпитног рада у средњој школи за школску
2021/2022. годину од 25.8.2021. године
2. Закон о основам а система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018,
10/2019 и 6/2020);
3. Закон о средњем образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, бр. 101/2017, 27/2018, 6/2020 и
52/2021)
4. Закон о дуалном образовању („Сл.гласник РС“, бр. 55/2013, 10/2017 и 6/2020)
5. Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Сл.гласник РС број 41/2009, ... 45/2018
6. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
средњег образовања и васпитања, Сл.гласник РС 72/2015; 74/2016; 45/2018)
7. Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним о средњим школама,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-00025/2021-15 од 23.06.2021
године.
8. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и
уметничким школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/13, 5/14, 3/15, 11/16,
13/18).
9. Правилнику о плану и програму наставе и учења општеобразовних и стручних предмета у
подручју рада саобраћај(,, Службени гласник РС '' – ''Просветни гласник'' број 10/2013, 11/2013 и
8/2018;)
10. Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у
подручју рада машинство и обрадаметала, Сл.гласник РС-Просветни гласник број 9/2013;
21/2015; 4/2017;5/2017);
11. Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у
трогодишњем и четворогодишњем трајању за подручје рада машинство и обрада метала
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 9/13, 21/15,4/17, 5/17, 1/18).
12. Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму за стицање образовања за
општеобразовне предмете у стручним школама, Сл.гласник РС-Просветни гласник број 11/2013;
11/2016; 3/2017);
13. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада машинство и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 11/16, 13/18).
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14. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи: школског педагога, школског
психолога, социјалног радника, дефектолога, библиотекара и медијатекара (Сл.гласникРСПросветнигласникброј 5/2012)
15. Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/15,
11/16, 13/16, 2/17, 13/18 ).
16. Правилник о упису ученика у средњу школу, Сл.гласник РС број 31/2021 и 46/2021;
17. Правилник о евиденцији у средњој школи, Сл.гласник РС број 31/06, 48/2018 ...56/2019;
18. Правилник о јавним исправама које издаје школа, Сл.гласник РС број 31/06, 48/2018 ...56/2019;)
19. Правилник о педагошкој норми сви облика образовно васпитног рада наставика и стручних
сарадника ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/92,23/97 и 2/2002).
20. Правилни о оцењивању ученика у средњој школи ("Сл. гласник РС ", бр. 82/2015 и 59/2020).
21. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативних предмета у
основној и средњој школи ("Сл. гласник РС ", бр. 46/01).
22. Правилни о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
("Сл. гласник РС ", бр. 104/2020).
23. Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи("Сл. гласник РС ", бр.
30/2019).
24. Правилник о стандарду квалитета рада школе("Сл. гласник РС ", бр. 14/2018).
25. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих школа – Министарство
просвете
26. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање
плана и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле трећег и
четвртог степена стручне спреме запослених
Просветни гласник", бр. 10/15).
27. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање
наставних планова и програма за образовање и васпитање за стручне предмете за образовне
профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада
саобраћај, ('' Сл.гласник РС-Просветни гласник '' 8/91; 16/15;13/18)
28. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање
планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у
трогодишњем и четврогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада машинство и
обрада метала, садржани су у („Службени гласник РС – Просветни гласник“ 17/15; 7/16; 4/17; 5/17;
11/17; 4/18; 13/18;)
29. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, ''Сл.гласник РС’’ 22/05,
51/08, .... 48/16;
30. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала („Службени гласник РС –
Просветни гласник“, бр. 16/15, 11/16, 13/16, 2/17, 3/17, 8/17, 4/18, 13/18 ).
31. Правилник о Изменама и и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника у подручју
рада Култура, уметност и јавно информисање: Сл.гласник РС бр. 2/2021
32. Правилник о Изменана и допунама наставног плана и програма стручних предмета у подручју
рада Шумарство и обрада дрвета Сл.гласник РС бр. 10/2021
33. Правилници о раду ауто-школа; условима;обуци; начину полагања возачког испита; евиденцији и
документацији; роковима чувања: Сл.гласник РС бр. 93/2013, ... 112/2017;
34. Правилник о раду ауто-школа; условима;обуци; начину полагања возачког испита; евиденцији и
документацији; роковима чувања: Сл.гласник РС бр. 93/2013, ... 112/2017;
35. Правилник о плану и програму наставе и учења за образовни профил индустријско механичара и
техничара мехатронике Сл.гласник РС бр. 13/2020
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36. Правилник о плану и програму наставе и учења за образовни профил техничар за компјутерско
управљање CNC машина Сл.гласник РС бр 13/2020

И други закони и прописи донети у складу са релевантним законима

Б. ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ:
- Статут
- Школски развојни план,
- Школски програм
- Правилник о похвалама, наградама и одговорности ученика
- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика,
- Правилник о испитима
- Правилник о ванредном ученицима
- Правилник о организацији и систематизацији радних места
- Правилник о безбедности здравља на раду,
- Правила понашања,
- Пословник о раду Школског одбора,
- Пословник о раду Савета родитеља,
- Пословник о раду Наставничког већа.
- Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
- Правилник о критеријуму за утврђивање технолошког вишка.

В. ОСТАЛЕ СМЕРНИЦЕ У РАДУ И ПЛАНИРАЊУ:











Смернице из републичке развојне документације и стратегија развоја појединих области:
Стратегија регионалног развоја Републике Србије 2013-2020. године;
Стратегија стручног образовања у РС коју је донела влада Републике Србије 28. 12. 2006.
године,посебно у следећим сегментима:
 развој људских ресурса и стварање људског капитала;
 успостављање флексибилног система иницијалног и континуираног стручног
образовања..;
 стварање услова за образовање одраслих;
 модернизовање опреме и наставних средстава;
 успостављање система каријерног вођења и саветовања;
Стратегија образовања одраслих у Републици Србији у којој се истиче значај образовања
одраслих због социјално-економске трансформације и транзиције ка новим технологијама и
високопродуктивној економији;
Национална стратегија о старењу 2006 – 2015. године која као један од стратешких праваца
има подстицањедоживотног образовања;
Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Србији „Сл.гл.РС“ бр. 44/2020.
године као посебан циљ истиче осигурање поштовања остваривања права свих особа са
инвалидитетом на адекватно образовање уз обезбеђивање једнаких могућности за учење и
развој;
Стратегија развоја информационог друштва у републици Србији која говори о развоју Еобразовања са циљем подизања нивоа знања и вештина за коришћење ИКТ код најшире
популације и потреби изградње образовног система прилагођеног потребама информационог
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друштва, са кључним областима деловања на: увођење концепта накнадног образовања и учења
током читавог живота; прилагођавање образовних програма и наставног процеса потребама
информационог друштва; оспособљавање наставних кадрова за модерне облике наставе;
Стандарди квалитета рада установе:
 У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и
директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и уважене
су актуелне потребе школе.
 Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на
свим нивоима деловања.
 Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за
праћење рада и извештавање током школске године.
 Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са
садржајем годишњег плана рада.

1.2.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА

Услед рационализације на почетку 2018/2019. године и променом назива школе захтевали смо од
Министарстава просвете, науке и технолошког развоја верификацију образовних профила. Током
2019/20 . добили смо верификацију за образовне профиле за 5 подручја рада на основу решења
Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 022-0 5 -00269 / 201 9-03 од 29.5 2020.

11

2. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

НАЗИВ ШКОЛЕ:

Средња стручна школа

АДРЕСА:

Крагујевац, Косовска бр. 8

БРОЈ ТЕЛЕФОНА:

Директор: 034 6170717
Секретар 034 335 178

БРОЈ ФАКСА:

e-mail:

sekretar@politehnicka.kg.edu.rs
direktor@ politehnicka.kg.edu.rs

2.1. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Број кабинета: 61
Број специјализованих учионица: 11
Број учионица опште намене: 46
Информатички кабинет: 8
У школи постоје 6 кабинета која су опремљена са по десет рачунара. Сваки кабинет има свој сервер који
је умрежен жичаном мрежом са осталим рачунарима тако да сваки рачунар може изаћи на интернет
путем ADSL-а. Ови кабинети се користе за извођење наставе из предмета рачунарство и програмирање,
рачунарство и информатика, програмирање, компјутерска графика, моделирње машинских елемента и
конструкција, моделирање са анлизом елемента и констукција.
Фискултурна сала:
Политехничка школа има једну фискултурну салу.У школском дворишту по потреби ученици имају
часове физичког васпитања.
Библиотека:
Адаптацијом школског простора, наша библиотека заузима део првог спрата старе школе што
омогућује добру комуникацију са свим њеним корисницима – ученицима, наставницима и другима.
Простор обухвата 70 m2 и састоји се из депоа, где су смештене књиге и читаонице чији је капацитет 25
места. По потреби простор се може организовати за одржавање књижевних вечери,промоција и других
дешавања. Школска библиотека располаже фондом од 31.234 наслова, а фонд књига је прилагођен
најновијим наставним плановима и програмима.
Библиотека је у протеклој школској години имала око 1480 ученика чланова и готово сви запослени
наставници су чланови библиотеке.
Школска библиотека поседује један рачунар који користи библиотекар за архивирање књижног фонда.
Простори за реализацију ваннаставних активности:
За потребе Ђачког парламента и осталих секција уређена је просторија у подруму старе школе, у којој
се налази музичка опрема, компјутер, материјал за рад. Простор користе представници тимова Ђачког
парламента и то тима за спорт, информисање, прву помоћ, хуманитарне акције и други
Радионице:
Школа располаже машинским радионицама за ручну и машинску обраду и електро радионицама.
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Други простори:
Школа поседује и други простор као што је: канцеларијски простор, хигијенско-санитарне просторије,
ходници и степенишни простор 560 м2, архива 20 м2, простор за одлагање наставних средстава која
нису у употреби, поправку оштећеног намештаја.

2.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ

Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на важеће нормативе по предметима.
У односу на захтеве прописане нотмативима простора, опреме и наставних средстава школа је
опремљена у следећим процентима:
80%
70% - 100%
80% - 100%
80% - 100%
70%
70%
70%
80%

Општа наставна средства
Општеобразовни предмети
Машинска група предмета
Електротехничка група предмета
Саобраћајна група предмета
Обрада дрвета
Културу, уметност и јавно информисање
Средства за рад стручних сарадника

Службени аутомобил и друга возила
Школа поседује службени аутомобил марке FIAT 500L.
За потребе обуке возача, школа поседује: један камион, аутомобил DACIA SANDERO, три аутомобила
марке FIAT PUNTO, и један аутомобил ШКОДА ФАБИА.

2.3. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА
Време
реализације
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године

Место

Начин реализације

Носиоци

Машинска
радионица

Реконструкција машинске радионице

Нова школа

Уређење мокрог чвора

Стара школа

Опремање браварско-завривачке
радионице

Директор
школе
Директор
школе
Директор
школе

Набавка дигиталних уређаја за потребе
наставе

Директор
школе

Опремање
кабинета
за
култуиру,
уметност и јавно информисање
Припрема пројектне документације за
реконструкцију нове школе

Директор
школе
Директор
школе

Током школске Нова школа
године
Стара школа
Током школске Стара школа
године
42
Током школске
Нова школа
године
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3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

3.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ, ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА И ОРГАНИЗАТОРИ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

Име и
презиме

Врста стручне
спреме

Којић
Синиша

Мастер инжењер
машинства

Ивана
Радовић
Марија
Ђокић
Јасмина
Живанов
ић
Бранко
Перовић

13
19

Да

31

Да

31

Да

100% организатор практична
наставе

14

Да

Јасмина
Лазин

Дипломирани
математичар
Дипломирани
биолог
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
инжењер
шумарства
Машински
инжењер

Да
(за
наставника)
Да

21

Да

30% Организатор практичне
наставе
70% наставник
50% организатор практичне
наставе
50% наставник практичне
наставе и вежби

Предраг
Радовић

Инструктор
вожње

14

Да

Дарко
Бугарчић

Год.
радног
стажа
27

Лиценца

% ангажовања на другим
пословима у школи и којим

50%
50%
50%
50%
50%
50%

наставник
помоћник директора
наставник
помоћник директора
помоћник директора
наставник

20 % организатор практичне
наставе
80% наставник практичне
наставе и вежби
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3.2 НАСТАВНИ КАДАР

Име и
презиме
Драгана
Стефановић

Врста стр.
спреме

Предмети који
предаје

Год.
радног
стажа

Лиценца

% ангаж. у
школи

% ангажов. у
другој школи
(којој)

Професор
српског језика
и
књижевности
Професор
српског језика
и
књижевности
Професор
српског језика
и
књижевности

Српски језик и
књижевност

33

Дa

100%

/

Српски језик и
књижевност

23

Дa

100%

/

Српски језик и
књижевност

25

Дa

80%

20% библиоте
кар

Јелисавета
Бејатовић

Професор
српског језика
и
књижевности

Српски језик и
књижевност

18

Дa

100%

/

Маја
Тодоровић

Професор
српског језика
и
књижевности

Српски језик и
књижевност

17

Да

100%

/

Оља Пејновић

Професор
српског језика
и
књижевности

Српски језик и
књижевност

18

Да

100%

/

Катарина
Којић

Професор
српског језика
и
књижевности
Професор
српског језика
и
књижевности

Српски језик и
књижевност

17

Да

100%

/

Српски језик и
књижевност

13

Да

100%

/

Професор
српског језика
и
књижевности
Професор
енглеског
језика и
књижевности

Српски језик и
књижевност

21

Да

72%

Средња школа
Ђура Јакшић

Енглески језик

18

Да

100%

/

Јелена
Меденица

Александа
Перишић

Вишња
Бутулија

Данијела
Семинара

Ивана
Милићевић

15

Сања
Миловановић

Професор
енглеског
језика и
књижевности

Енглески језик

23

Да

100%

/

Биљана
Миловановић

Професор
енглеског
језика и
књижевности

Енглески језик

20

Да

100%

/

Професор
енглеског
језика и
књижевности
Професор
француског
језика и
књижевности
Професор
енглеског
језика и
књижевности
Професор
енглеског
језика и
књижевности
Професор
енглеског
језика и
књижевности
Професор
енглеског
језика и
књижевности

Енглески језик

17

Да

100%

/

Грађанско
васпитање

23

Да

100%

/

Енглески језик

26

Да

45%

ТУШ Тоза
Драговић

Енглески језик

8

Да

45%

ОШ Трећи
крагујевачки
батаљон

Енглески језик

16

Да

100%

/

Енглески језик

21

Да

20%

Професор
енглеског
језика и
књижевности
Професор
физичког
васпитања
Професор
физичког
васпитања
Професор
физичког
васпитања
Професор
физичког
васпитања
Професор
физичког
васпитања

Енглески језик

23

Да

21%

Физичко
васпитање

27

Дa

100%

/

Физичко
васпитање

22

Да

100%

/

Физичко
васпитање

19

Да

100%

/

Физичко
васпитање

19

Да

100%

/

Физичко
васпитање

20

Да

25%

ОШ Светозар
Марковић

Биљана Јелић

Снежана
Крстић

Наташа Јањић

Ивана
Живановић

Ана Вранић

Јелена Стокрп

Весна
Обрадовић

Ненад
Луковић
Ђорђе Антић

Срећко
Отовић
Марија
Пауновић
Бранко
Крсмановић

ОШ Сретен
МладеновићО
Ш Милутин и
Драгиња
Тодоровић
ОШ Ђура
Јакшић

16

Милош
Цмиљанић
Горица
Пантелић
Марина
Николић
Милунка
Жугић
Весна Станков
Јасмина
Ђурић
Драгица
Ђорђевић
Анђелка
Филиповић
Наташа
Цветић
Мирјана
Ђурић
Биљана
Пантовић
Ђерковић
Аџић Слашана
Слободан
Радовић
Небојша
Стевановић

Радомир
Брзаковић

Данијела
Митровић
Милан
Габарић
Небојша
Симић
Сања
Стефановић
Ивана
Сикимић

Професор
физичког
васпитања
Дипломирани
математичар
Дипломирани
математичар
Дипломирани
математичар
Дипломирани
математичар
Дипломирани
математичар
Дипломирани
математичар
Дипломирани
математичар
Дипломирани
математичар
Дипломирани
математичар
Дипломирани
математичар

Физичко
васпитање

7

Не

20%

Математика

41

Да

100%

/

Математика

38

Да

100%

/

Математика

34

Да

100%

/

Математика

34

Да

100%

/

Математика

34

Да

100%

/

Математика

19

да

100%

/

Математика
Информатика
Математика+
Информатика
Рачунарство и
информатика
Рачунарство и
информатика

31

да

100%

/

23

Да

100%

22

Да

100%

23

Да

10%

ОШ Рада
Шубакић

Дипломирани
математичар
Професор
технике и
информатике
Дипломирани
математичар
за
рачунарство и
информатику
Дипломирани
математичар

Математика и
информатика
Рачунарство и
информатика

50%

Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
биолог
Дипломирани
географ
Дипломирани
географ
Дипломирани
историчар

27

Да

100%

ОШ Рада
Шубакић
/

Рачунарство и
информатика

25

Да

100%

/

Математика

4

Да

90%

28

Да

100%

Медицинска
школа и
Трећи
крагујевачки
батаљон
/

Биологија

23

Да

100%

/

Географија

6

Не

75%

/

Географија

7

Не

100%

/

Историја

23

Да

55%

Милутин и
Драгиња
Тодоровић,
Драгиша
Михаиловић и
Наталија Нана

Рачунарство и
информатика
Стручни предмети
машинске струке

17

Дипломирани
историчар
Дипломирани
историчар
Дипломирани
физичар
Дипломирани
физичар
Дипломирани
физичар

Историја

32

Да

100%

Недељковић
/

Историја

27

Да

100%

/

Физика

40

Да

100%

/

Физика

33

Да

100%

/

Физика

27

да

50%

Дипломирани
инжињер
електротехни
ке
Дипломирани
инжињер
електротехни
ке

Стручни предмети
електро струке

18

Да

100%

50% ОШ
Драгиша
Луковић
/

Стручни предмети
електро струке

6

Не

100%

/

Лупшић Аца

Дипломирани
инжињер
електротехни
ке

Стручни
предмети електро
струке

29

Не

100%

/

Перић
Живорад

Дипломирани
инжињер
електротехни
ке
Дипломирани
хемичар

Стручни предмети
електро струке

33

Не

100%

/

Хемија

25

Да

100%

/

Хемија

1

Не

10%

/

Музичка култура,
Грађанско
васпитање
Филозофија
логика

20

Да

85%

Снежана
Савић

Дипломирани
хемичар
Дипломирани
музичар педагог
Дипломирани
филозоф

17

Да

70%

Музичка
школа

Јасмина
Чобановић

Дипломирани
социолог

25

Да

90%

/Економска
школа

Марија
Миљковић
Оливера
Првић Ерац
Светлана
Сретеновић

Дипломирани
психолог
Дипломирани
психолог
Дипломирани
правник

Социологија,
Грађанско
васпитање
Психологија

4

Не

40%

Психолог школе

15

да

50%

Устав и права
грађана,
социологија

36

Да

100%

Нана
Недељковић
Медицинска
школа
/

Оливера
Лазаревић

Историчар
уметности

Ликовна култура

20

Да

60%

Славица
Стојановић
Милан Јевтић
Милица
Јовановић
Марина Лучић
Оливера
Блаћанин
Драгана
Вучићевић

Дина
Вукајловић

Ивана
Манојловић
Миљана
Лукић
Младен
Перовић

Прва
Техничка и
ТУШ Тоза
Драговић

18

Маја
Богићевић

Дипломирани
машински
инжењер

Стручни предмети
Машинске струке

29

Да

100%

/

Јелена Максић

Дипломирани
машински
инжењер

Стручни предмети
Машинске струке

24

Да

100%

/

Славица
Јанковић

Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер

Стручни предмети
Машинске струке

38

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

25

Да

100%

/

Александра
Симоновић

Дипломирани
машински
инжењер

Стручни предмети
Машинске струке

16

Дa

100%

/

Саша
Васиљевић

Професор
техничког
образовања

Стручни предмети
Машинске струке

18

Не

100%

/

Марија
Поповић

Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер

Стручни предмети
Машинске струке

18

Дa

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

12

Не

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

25

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

24

Да

100%

/

Рада Мацура

Дипломирани
машински
инжењер

Стручни предмети
Машинске струке

7

Да

100%

/

Пешић Ђокић
Снежана

Дипломирани
машински
инжењер

Стручни предмети
Машинске струке

16

Не

100%

/

Луковић
Гордана

Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани

Стручни предмети
Машинске струке

34

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

25

Да

100%

/

Практична настава

24

Не

100%

/

Иван
Миливојевић

Данило
Поповић
Љупка
Алексић
Јелена
Јанковић

Славољуб
Ћурчић
Снежана Елек

19

Снежана
Миленовић
Марко Ђукић

Обрадовић
Весна
Јелена
Митровић
Слободан
Ђокић
Биљана
Ђукић Недић
Иван
Павловић
Ашанин
Милица
Игор Николић

Милица Гаљак
Николић
Марија
Јовановић
Малиша
Цветковић
Милица
Васиљевић

Весна Савић

Петровић
Споменка
Виолета
Грујић
Александар
Здравковић

машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Професор
техничког
образовања
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер

Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Дипломирани
машински
инжењер
Машински
факултет

машинске струке
Стручни предмети
Машинске струке

28

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

20

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

5

Не

85%

15%ОШ Рада
Шубакић

Стручни предмети
Машинске струке

24

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

25

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

37

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

19

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

15

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

8

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

11

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

7

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

11

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке
и практична
настава машинске
струке
Стручни предмети
Машинске струке

7

Да

100%

/

9

Да

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

18

Не

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

2

Не

100%

/

Стручни предмети
Машинске струке

12

да

100%

/

20

Снежана
Вукомановић

Саобраћајни
инжењер
Мастер
инжењер
машинства
Дипломирани
саобраћајни
инжењер
Дипломирани
саобраћајни
инжењер
Дипломирани
саобраћајни
инжењер

Наставник
практичне наставе

15

Да

100%

/

Стручни предмети
саобраћајне струке

13

Да

100%

/

Стручни предмети
саобраћајне струке

17

Дa

100%

/

Стручни предмети
саобраћајне струке

18

Дa

100%

/

Саша
Мутавџић

Дипломирани
саобраћајни
инжењер

Стручни предмети
саобраћајне струке

18

Дa

100%

/

Кањевац
Ненад

Дипломирани
саобраћајни
инжењер

Стручни предмети
саобраћајне струке

17

Дa

100%

/

Саша Поповић

Дипломирани
саобраћајни
инжењер
Дипломирани
саобраћајни
инжењер

Стручни предмети
саобраћајне струке

14

Да

100%

/

Стручни предмети
саобраћајне струке

21

Дa

100%

/

Тања Минић

Дипломирани
педагог

20

Да

100%

/

Гаљак Марко

Вероучитељ

Грађанско
васпитање
Педагог школе
Верска настава

11

Не

100%

/

Ђурица
Никола
Александар
Станишић
Раде Лазовић

Вероучитељ

Верска настава

Дипломирани
дефектолог
Металоструга
р –V степен
Возач –
инструктор- V
степен
Виши стручни
радник
машинске
струке,
металоглоач
Инжењер
машинства за
моторе и
возила

Практична настава

44

Да

100%

/

Практична настава

33

Да

100%

/

Практична настава

43

Да

100%

/

Практична настава

39

Да

100%

/

Практична настава

25

Да

100%

/

Филип
Милошевић
Владимир
Ерац
Зоран Јелић

Смиљана
Гаљак

Зоран
Јовановић
Иван Гаљак

Саша
Марковић

70%

21

Слободан
Чаровић
Гордана
Петровић

Јасмина Лазин
Роберт Безјак

Љубисављеви
ћ Дејан

Радовић
Предраг
Јелена
Поповић

Ненад
Јосиповић
Лазар
Раичевић

Рацо Јелић

Зоран Пантић
Радаковић
Весна
Момчило
Величковић
Милан
Лазовић

Јовановић
Добросав

Возач
инструктор- V
степен
Инжењер
машинства за
производно
машинство
Машински
инжењер
Возач
моторних
возилаинструктор Б,
Ц, Е и Д
категорију

Практична настава

34

Да

100%

/

Практична настава

27

Да

100%

/

Практична настава

28

Да

50%

/

Практична настава

33

Да

100%

/

Дипломирани
инжењер
саобраћаја
мастер
Возач
инструктор V
степен
Специјалиста
струковни
инжењер
саобраћаја
Инжењер
саобраћаја
Инжењер
саобраћаја за
друмски и
градски
саобраћај
Инжењер
саобраћаја за
друмски и
градски
саобраћај
Машински
инжењер
Професор
народне
одбране
Аутомеханича
рспецијалиста
Возач
моторног
возилаинструктор
Алатничар –
специјалиста

Практична настава

13

Не

100%

/

Практична настава

34

Да

80%

/

Практична настава

11

Не

100%

/

Практична настава

11

ДА

100%

/

Практична настава

11

ДА

100%

/

Практична настава

10

не

100%

/

Практична настава

38

да

100%

/

Практична настава

32

да

50%

/

Практична настава

25

да

100%

/

Практична настава

7

не

100%

/

Практична настава

3

не

100%

/

22

Милосављеви
ћ Саша
Петровић
Мирослав
Ђурашковић
Зоран

Металоглодач
- специјалиста
Инжењер
машинства
Дипломирани
машински
инжењер
Инжењер
машинства
Браварзаваривач
Столар специјалиста
Техничар за
компјутерско
управљање
Металоглодач
Машинбравар

Практична настава

8

не

100%

/

Практична настава

1

Не

100%

/

Практична настава

1

НЕ

100%

Практична настава

1

НЕ

100%

Практична настава

1

НЕ

100%

Практична настава

21

Не

100%

Практична настава

1

НЕ

100%

Практична настава
Практична настава

1
1

НЕ
НЕ

100%
50%

Техничар за
компутерско
управљање
Металоструга
р
Машинбравар

Практична настава

1

НЕ

30%

Практична настава

1

НЕ

74%

Практична настава

1

НЕ

50%

Металоструга
рспецијалиста

Практична настава

1

Не

100%

Јагличић
Драгомир

Инструктор
вожње

Практична настава

33

Да

100%

Блажић Горан

Аутомеханича
рспецијалиста

Практична настава

3

Не

100%

Златић
Александар
Аврамовић
Небојша
Обрадовић
Бојан
Шћекић Дејан
Петровић
Нада

Инструктор
вожње
Инструктор
вожње
Столарспецијалиста

Практична настава

7

Практична настава

20

Да

100%

Практична настава

4

Не

100%

Практична настава
Српски језик и
књижевност

1
14

Не
Да

100%
100 %

Филозофија

11

Да

Грађанско

34

Да

30%
школа
50%

Пауновић
Немања
Грубач Лука
Браковић
Радиша
Аничић
Радивоје
Николић Саша
Спасић
Мирослав
Влаховић
Лазар
Нешић
Александар
Миковић
Драган
Тодоровић
Милош

Михаиловић
Маријана
Марковић
Весна

професор
српског језика
и
књижевности
дипломирани
филозоф
професор
народне
одбране

/

/

/
/

Медицинска

23

Филиповић
Стеван

професор
физичке
културе

Физичко
васпитање

38

Да

100 %

Костић
Снежана

професор
физичке
културе

Физичко
васпитање

31

Да

65%

Драгиша
Луковић
Шпанац

Симовић
Жељко

академски
музичар
професор

Музичка уметност

29

Да

25%

/

Џарић Иван

мастер
инжењер
шумарства-

Стручни предмети

8

100 %

/

Мандић Миља

дипломирани
инжењер
шумарства за
прераду
дрвета

Стручни предмети

15

Да

100%

/

Јевремовић
Бојан

дипломирани
инжењер
прераде
дрвета

Стручни предмети

12

Да

100%

/

Стефановић
Нела

дипломирани
инжењер
шумарства за
обраду дрвета

Стручни предмети

16

Да

100%

/

Марковић
Предраг

столар
специјалиста

Столарство
Машинство

28

Да

100%

/

Николић
Снежана

дипломирани
историчар
уметности
дипломирани
сликар

Ликовна култура

29

Да

40%

Ликовна култура

13

Да

100%

Прва
крагујевачка
гимназија
/

Петровић
Дејан

дипломирани
графички
дизајнер

Писмо

18

Да

25%

Рада Шубакић

Стевановић
Ана

дипломирани
графички
дизајнер

фотографија

13

Да

17%

Прва
техничка
школа

Костић
Невена

Шумарство и
обрада
дрвета,
кулура

Ликовна култура

9

Не

78%

Стефановић
Слободан
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Живановић
Марица

дипломирани
инжењер
архитектуре

Стручни предмети

17

Да

100 %

/

Илић Дејан

дипломирани
инжењер
архитектуре

Стручни предмети

8

Не

100 %

/

Милошевић
Јовица

дипломирани
инжењер
архитектуре

Стручни предмети

4

Не

100%

/

Деспотовић
Далида

дипломирани
инжењер
пејзажне
архитектуре

Стручни предмети

34

ДА

100 %

/

Зарић Јелена

дипломирани
инжењер
шумарства за
пејзажну
архитектуру

Шумарство
предметна и
практична настава

15

Да

100%

/

Јанковић
Јована

дипломирани
инжењер
шумарства

Стручни предмети

15

Да

0

Технолошки
вишак 100%

Ђукић Милан

дипломирани
инжењер
шумарства

Шумарство
предметна настава

16

Не

100%

/

Александра
Митровић

Дипломирани
андрагог

Координатор за
образовање
одраслих

4

Не

100%

/
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3.3 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Име и презиме

Врста стр.
спреме

20

%
Лиценца % ангаж. у Ангажов
школи
другој
школи
Да
100
-

11

Да

100

15

Да

50

50

20

Да

50

-

25

Да

20

-

36

Да

100

-

34

Да

50

31

Да

30

Године
радног
стажа

Послови на којима
ради

Сања Милојевић Дипломирани Стручни сарадник педагог
педагог
Јелена Нешић
Дипломирани Стручни сарадник–
психолог
психолог
Оливера Првић Дипломирани Стручни сарадник–
Ерац
психолог
психолог
Тања Минић
Дипломирани Стручни сарадник педагог
педагог
Александар
Професор
Библиотекар
Перишић
српског језика и
књижевности
Верослава
Професор
Библиотекар
Тодоровић
опште
књижевности
Професор
Библиотекар
Весна Марковић народне
одбране
Весна Радаковић Професор
Библиотекар
народне
одбране

-

3.4. САРАДНИЦИ – РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПО УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ
НАСТАВЕ
Нема ангажованих сарадника – радника из других организација.
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3.5. ВАННАСТАВНИ КАДАР

Име и презиме

Врста
спреме

Емина
Живадиновић
Наташа Николић
Мирјана
Милојевић

Дипломирани
правник
Економски
техничар
Дипломирани
економиста

Зорка Катанић

Економиста

Весна
Пилиповић

Економски
техничар

Бојана Глишић

Сарадник
природним
наукама
алатничар

Јаковљевић
Славица
Миленковић
Саша
Зоран Букелић

Јадранка Симић
Светлана
Гемаљевић
Милица
Вукомановић
Зора
Радосављевић
Весна
Антонијевић
Слађана Ћирић
Љиљана
Вучићевић
Душица
Стевановић
Ливерка
Станковић
Славица Фуртула
Надица
Димитријевић
Ана Јовановић

стр.

Послови на којима
ради

Године
радног
стажа

Секретар

28

Референт за админ.
правне послове
Руководилац
рачуно.
финансијских
послова
Референт за рач.
фин. послове
Референт за рач.
фин. послове

16

100

37

100

34

100

29

100

Референт за админ.
правне послове

18

100

Референт за админ.
правне послове
Техничар за одрж.
инф. система и
технологија
Техничар
инвестиционог
и
тех. одржавања

22

100

22

100

Чистачица
Чистачица

38
34

100
100

Основна школа

Чистачица

34

100

Основна школа

Чистачица

34

100

Обрађивач
металарезањем
Основна школа
Металостругар

Чистачица

28

100

Чистачица
Чистачица

25
23

100
100

Основна школа

Чистачица

22

100

Основна школа

Чистачица

20

100

Конфекционар
Техничар
продаје
Прецизни

Чистачица
Чистачица

21
22

100
100

Чистачица

18

100

у

Средња стручна
спрема
Возач аутобуса
и
теретног
моторног
возила
Основна школа
Основна школа

14

Лиценца

Да

не

% ангаж.
у школи
100

%
ангажов
. другој
школи

-

100

27

Андрејић Соња
Ристић Снежана
Куртиш
Александра
Салевић
Бранислава
Ирина Левков
Миловановић
Биљана
Максимовић
Нада
Милентијевић
Сања
Ровчанин
Миљана
Живадиновић
Јанко
Прокић Милан
Марковић
Драгослав

механичар
Комерцијални
техничар
Металобрусач
Металобрусач

Чистачица

18

100

Чистачица
Чистачица

17
17

100
100

Основна школа

Чистачица

28

100

Основна школа
Основна школа

Чистачица
Чистачица

14
9

100
100

Основна школа

Чистачица

6

100

Основна школа

Чистачица

2

100

Основна школа

Чистачица

4

100

Основна школа

Чистач

2

100

Домар школе
Основна школа

Домар
Домар

1

100%
100
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА

4.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

4.1.1. Бројно стање ученика по подручијима рада и образовним профилима
Подруч
је рада

Трајање
школ.
год.

Техничар за компјутерско управљање

4

Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ
машина - дуално

4

Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ
машина

4

Техничар за роботику

4

Оператер машинске обраде - дуално

3

Оператер машинске обраде

3

Бравар заваривач

3

Бравар заваривач - дуално

3

Бравар заваривач / Индустријски механичар
Бравар заваривач / Индустријски механичар дуално
Механичар моторних возила / Индустријски
механичар - дуално

3

Разред и
одељењ
е
I/1
II/1
III/1
IV/1
I/5
II/5
III/5
IV/5
IV/2
IV/3
I/2
I/3
II/3
II/2
III/2
III/3
I/4
II/4
III/4
IV/4
I/12
II/12
III/12
III/13
I/13
I/14
II/13
III/14

3

II/14

29

3

I/15

31

Механичар моторних возила - дуално

3

II/15

28

Механичар моторних возила

3

III/15

23

4

I/6
II/6
III/6
IV/6

30
30
27
27

Образовни профил
Машински
техничар
конструисање

за

компјутерско

4

Машински техничар моторних возила

МAШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

4

ЕЛЕКТ
РОТЕХ
НИКА

Техничар мехатронике

Број
ученика
30
30
30
30
31
30
26
27
30
31
30
30
29
30
30
30
30
30
29
29
30
26
28
30
18
19
27
26

29

САОБРАЋАЈ

Техничар друмског саобраћаја

3

I/7
I/8
II/7
II/8
III/7
III/8
IV/7
IV/8
I/9
II/9
III/9
IV/9
I/16
II/16
III/16
I/10
II/10
III/10
IV/10
III/17

30
30
30
30
30
30
28
29
30
30
28
26
30
32
28
30
28
25
27
9

3

I/17

12

I/11
II/11
III/11

20
20
20

IV/11

16

4

Техничар унутрашњег транспорта

4

Возач моторних возила

3

Техничар за обликовање намештаја и
Шумар
ентеријера
ство и
обрада
Столар
дрвета
Оператер за израду намештаја и ентеријера дуално
Култур
а,
уметно
ст и
Техничар дизајна ентеријера и индустријских
јавно
производа
инфор
мисањ
е

4

4

4.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи

Разред

Енглески
језик

Руски језик

Француски
језик

Немачки језик

Први

461

0

0

0

Други

459

0

0

0

Трећи

449

0

0

0

Четврти

300

0

0

0

УКУПНО

1669

0

0

0
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4.1.3. Ванредни ученици

МАШИНСТВО И
ОБРАДА
МЕТАЛА

САОБРАЋАЈ

Teхничар за роботику

4 год

Механичар моторних
возила

3 год

Разред

II

1
1
21

I
1
II

Оператер машинске
обраде
Бравар заваривач

3 год

Возач

3год.

Техничар друмског
саобраћаја
УКУПНО

Трајањео
бразовања

Доквал.

Образовни профил

Преква.

Подручје рада

Број
ученика

Број ванредних ученика у школи (приказати у табели по подручјима рада, образовним профилима и
разредима - број).

4 год

21

III

1

III

11

I

11

II

1
11
80

4.1.4. План уписа на програме преквалификације, доквалификације и стручног оспособљавања
Захтев за упис ванредних ученика за 2021/2022 годину ће бити накнадно послат.

4.2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19
За остваривање образовно- васпитног рада у Школи за школску 2021/22. планирана су три модела:
- настава и учење у школи кроз непосредни рад – I модел
- комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину – II модел
- настава и учење на даљину – III модел
Настава од 1. септембра 2021. Почиње по I моделу. Према Стручном упутству за организацију васпитно
– образовног рада у средњој школи, Школска управа петком до 10h доставља доставља мишљење
Школи о промени модела која о томе обавештава наставнике, ученике и родитеље истог дана до 12h.
На основу ''Стручног упутства за организацију васпитно – образовног рада у средњој школи у школској
2021/22'' који је донео Кризни штаб за сузбијање заразне болести Covid-19, сачињен је Оперативни
план средње школе за организацију и остваривање образовно-васпитног рада по посебном програму за
рад у условима пандемије вируса covid-19.
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4.2.1. Оперативни план Школе за организацију и остваривање образовно-васпитног рада моделу I
Настава се остварује по МОДЕЛУ I (Настава и учење у школи кроз непосредни рад) у свим одељењима
(61 одељење). Сви ученици присуствују истовремено свим облицима образовно- васпитног рада у
школи. Часови трају 45 минута.
Школа поседује систем за управљање учењем Google Classroom, који користе сви наставници и ученици
(сви наставници и ученици имају школске налоге). На платформи је доступан низ додатних алата за
израду текста, презентација, тестова, размену порука, за одржавање видео састанака, за праћење
напредовања ученика.
Канали комуникације на платформи за учење Google Classroom су формирани за све предметне
наставнике и одељења/ групе.
У случају појаве инфекције вирусом COVID-19 у школи се примењује процедура која је дата у прилогу
дописа МПНТР број 601-00-00031/2021-15 од 25.8.2021.године.
Мере спречавања уношења и преношења COVID-19 у школи
У свим школским објектима се остварују све препоручене епидемиолошке мере:
Ученици и запослени се преко разгласа и обавештења на огласним таблама, као и преко Кућног реда
обавештавају о доследној и исправној употреби маски у простору школе од стране свих лица.
Препоручени модели ношења маски:
• Наставно и ненаставно особље
Употреба заштитних маски за наставнике, током часа, није неопходна уколико су потпуно вакцинисани
(две дозе вакцине), а од друге дозе је прошло најмање 14 дана и/или су у претходних 6 месеци
прележали може и мања од 1м.
Невакцинисани наставници и друго особље носе маску током радног времена увек када се налазе у
затвореном простору са другим особама, као и на отвореном уколико није могуће одржавати растојање
од 1 метра од других особа.
Наставно и ненаставно особље школе је у обавези да одржава непрекидно растојање од најмање 1 м од
других особа (ученика и особља), осим ако постој и изузетна потреба ближег контакта у ком случају је
неопходно да особа носи заштитну маску и да се након контакта изврши дезинфекција руку.
Запослени треба да избегавају активности које укључују боравак више запослених (наставно и
ненаставно особље) истовремено у затвореном простору. Уколико је то неопходно (састанци, обуке и
сл.), током трајања таквих активности употреба заштитних маски је обавезна уз одржавање дистанце
(минимум 1м) уколико је најмање једна особа у просториј и невакцинисана.
Изузетно, уколико су све особе у просторији вакцинисане, заштитне маске нису обавезне.
• Родитељи, односно други законски заступници и други посетиоци
Употреба заштитних маски за родитеље и све друге посетиоце у школским установам је обавезна током
боравка у затвореном простору, с тим да је неоходно редуковати број посетилаца и омогућити посету
само у случају неопходности.
• Ученици
Ученик треба да носи маску од уласку у школу па све до доласка до своје клупе.
Маска се обавезно користи и током одговарања и током сваког разговора.
Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у
тоалет.
Током боравка у школи може да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена),
али се свака маска мора користити на исправан начин - тако да покрива нос, уста и браду. Такође, не
треба користити маску која је запрљана или овлажена.
Није дозвољено мењање маски међу ученицима.
Напомена: Уколико је обухват вакцинацијом међу ученицима у одељењу већи од 70%, ученици кој и су
вакцинисани нису у обавези да носе маску током часа. У свим осталим горе наведеним ситуацијама,
употреба маске је обавезна.
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Напомена: Употреба заштитних маски на отвореном простору за сада није неопходна, уз одржавање
физичке дистанце. (Пратити Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19:
151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3, 19/2021-18,
22/2021-3, 29/2021-3, 34/2021-3, 48/2021-4, 54/2021-3, 59/2021-25, 60/2021-3, 64/2021-3, 69/2021-4)
Одељењске старешине на првом часу одељењског старешине:
- упознају/ подсећају ученике на поштовање препоручених епидемиолошких мера: држање физичке
дистанцe (може и мања од 1м), одржавање хигијене руку и респираторне хигијенеу (у случају кијања и
кашљања покривање уста и носа надлактицом или папирном марамицом коју одмах након употребе
треба бацити у канту за отпатке и обавити хигијену руку прањем водом и сапуном или
дезинфекционим средством на бази алкохола)
- информишу о групама у ризику којима се препоручује имунизација против COVID-19 инфекције
Чишћење и дезинфекција школске средине (простора, предмета и опреме) се врши сваког радног дана
пре почетка наставе, за време великог одмора и после наставе
Редовно проветравање свих просторија где бораве ученици, наставници и ненаставно особље се врши
сваког радног дана пре почетка наставе, за време сваког школског одмора и после наставе
Поствљена видна обавештења и постери о значају одржавања физичке дистанце
Појачана дежурства наставника у ходницима, на дворишту, на улазу у школу у циљу подизања
епидемиолошке и сваке друге безбедности ученика и запослених
Успостављена је сарадња са надлежном здравственом службом, а посебно са надлежним Институтом за
јавно здравље Крагујевац
Актуелне препоруке за превенцију COVID-19 у школској средини, као и Мере за спречавање уношења и
преношења COVID-19 у школама доступне су наставницима, родитељима и ученицима (постављене на
сајту школе и на гугл учионици)
Обезбеђени су адекватни санитарно-хигијенски услови у школи- адекватно водоснабдевање,
санитација а под тим се подразумева приступ и доступност:
води за пиће у довољним количинама за све и увек када постоји потреба;
довољном броју чистих и функционалних тоалета одвојених по полу и снабдевених потрошним
материјалом за све и увек када постоји потреба;
довољном броју функционалних уређаја за прање руку снабдевених водом и сапуном за све и увек када
постоји потреба
Практична настава
Практична наставa се реализује у школским радионицама и кабинетима, а за ученике 2. и 3. разреда
који се школују по дуалном моделу, се остварује у складу са одговарајућим уговорима о дуалном
образовању и учењу кроз рад, и у договору са компанијом, а уз поштовање препорука о епидемиолошкој
безбедности.
Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница) се налази на
следећем линку:
http://raspored.rs/pub/?pid=jiz4&v=n
Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:
Праћење и вредновање постигнућа ученика вршиће одељењски старешина, педагошко-психолошка
служба и одељењска већа. Одељењски старешина увидом у елктронски дневник и у комуникацији са
ученицима. Педагошко-психолошка служба увидом у електронски дневник, израдом анализе успеха и
владања ученика, учествовањем у раду одељењских већа, сарадњом са предметним наставницима у
пружању подршке за израду тестова и избору метода и техника за праћење и вредновање и разговор са
ученицима и родитељима.
Предметни наставници пратиће и вредновати рад ученика у току часова, као и применом савремене
информационо-комуникационе технологије:
- формативно
- сумативно оцењивање на крају одређене целине или класификационог периода
Приликом праћења и вредновања постигнућа ученика узеће се у обзир тренутна ситуација и
прилагодиће се начин праћења и вредновања ученицима. Предметни наставници динамику праћења и
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вредновања договараће са ученицима. Наставници у континуитету бележе запажања о напредовању
ученика.
Оцењивање ученика се спроводи по Упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Додатни начини пружања подршке ученицима:
Наставници, одељењски стрешина и педагошко-психолошка служба су доступни ученицима у
школи, онлајн - преко гугл учионице, вибер група и телефона.
У оквиру стручних већа се прати остваривање исхода и у складу с тим коригује планирање за наредни
период.
Организује се допунски рад за ученике.
Израђују се индивидулани планови подршке, индивидуални планови превенције
индивидуални планови активације.

осипања,

Приликом уписа анкетирани су ученици о видовима додатне подршке која им је потребна.
Материјално теханичка подршка од стране школе (учествовање у пројектима) кроз које обезбеђујемо
додатна средства за ученике.
Ученицима који раде по ИОП-у подршку пружају пре свега одељењске старешине, који су у сталном
конткату са њима и родитељима. Одељењске старешине држе и часове одељењске заједнице на којима
су ученици упућени да међусобно помогну једни другима. Одељењске старешине сарађују са
наставницима и стручним сарадницима у реализацији плана рада и пружању помоћи и подршке
ученицима.
7. Начин праћења остваривања оперативног плана активности:
Директор и стручни сарадници прате редовну наставу и на основу плана посете часовима врше
педагошко инструктивни рад, односно пружају саветодавну подршку наставницима и ученицима.
Такође, врше контролу евиденције васпитно-образовног рада и прате понашање ученика и њихових
постигнућа током епидемиолошке ситуације.
Педагошко психолошка служба пратиће рад одељењских старешина кроз педагошко инструктивни рад,
као и увидом у електронски дневник. Циљ педагошко инструктивног рада је подршка одељењским
старешинама у реализацији едукативних радионица за превенцију ширења заразе изазване вирусом
COVID-19. Организатор практичне наставе, на основу извештаја инструктора, пратиће реализацију
учења на радном месту и придржавање епидемиолошких мера.
Одељењске старешине прослеђују лицу задуженом за безбедност и заштиту на раду мејлом, преко
вибер група и телефонских позива информације о броју заражених ученика, у циљу праћења
епидемиолошке ситуације у школи.
Дежурни наставници попуњавају књигу дежурства, у којој евидентирају да ли се сви наставници,
ненаставно особље, ученици и родитељи придржавају мера које прописује Институт за јавно здравље.
4.2.2. Оперативни план Школе за организацију и остваривање образовно-васпитног рада по
моделу II
Настава се остварује по МОДЕЛУ II (Комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на
даљину) у свим одељењима (61 одељење), што, између осталог, подразумева следеће:
- Ученици у одељењима која имају преко 16 ученика деле се у две групе;
На грађанско васпитање и верску наставу иду само ученици групе која је тај дан у школи.
- Уколико је број ученика у одељењу/ групи мањи од 16, сви облици образовно васпитног рада
реализују се без поделе на групе непосредним радом у школи;
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- Непосредан образовно-васпитни рад у школи се организује по групама на следећи начин: једне недеље
прва група понедељком, средом и петком а друга уторком и четвртком. Наредне недеље групе
присуствују непосредно настави по обрнутом распореду;
- Оцењивање ученика по овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи, уважавајући све
принципе оцењивања;
- Ученици једне групе, када имају наставу у школи присуствују свим часовима по утврђеном распореду.
Распоред је прилагођен тако да се часови из предмета са већим недељним фондом реализују као двочас
или у блоку, како би се број наставника који свакодневно долази у школу свео на оптималну меру;
- Часови трају по 45 минута. Чишћење и дезинфекција учионица, ходника, радионица, библиотеке и
свих других простора у школи, који се користе за наставу и учење, врши се сваког радног дана пре
почетка наставе, за време великог одмора и после наставе.
- У наставним данима када група ученика не долази у школу већ реализује наставу и учење на даљину,
сви предвиђени наставни садржаји реализују на најоптималнији могући начин;
- Када ученици немају непосредан образовно- васпитни рад у школи, прате часове у реалном времену,
или путем других електронских канала комуникације. Школа поседује систем за управљање учењем
Google Classroom, који користе сви наставници и ученици (сви наставници и ученици имају школске
налоге). На платформи је доступан низ додатних алата за израду текста, презентација, тестова, размену
порука, за одржавање видео састанака, за праћење напредовања ученика.
Канали комуникације на платформи за учење Google Classroom су формирани за све предметне
наставнике и одељења/ групе.
- У реализацију појединих часова, уколико постоји потреба, укључују се и стручни сарадници;
- Приликом припремања за наставу и учење у школи кроз непосредни рад, наставници израђују
припреме у дигиталном облику, како би се оне могле користити и у моделу наставе и учења на даљину
(питања, задаци, материјали за учење и вежбање итд). Наставни садржај се ученицима достављају
унапред или током њиховог боравка на непосредној настави;
- Стручна већа (односно микро тимови стручних већа) наставника, заједнички припремају и деле
наставне садржаје. Ово је посебно важно јер један исти наставни предмет, у истом разреду и по истом
или сличном програму, реализује више наставника. Успостављена је и сарадња у циљу дељења
наставних ресурса и између школа у оквиру заједница школа, односно стручних друштава појединих
наставних предмета.
- Подршка настави и учењу на даљину обезбеђена је путем снимљених видео часова који су доступни за
коришћење на порталу за онлајн наставу Моја школа, https://www.mojaskola.gov.rs, као и на порталу
РТС Планета.
У случају појаве инфекције вирусом COVID-19 у школи се примењује процедура која је дата у прилогу
дописа МПНТР број 601-00-00031/2021-15 од 25.8.2021.године.
1. Мере спречавања уношења и преношења COVID-19 у школи
У свим школским објектима се остварују све препоручене епидемиолошке мере:
 Ученици и запослени се преко разгласа и обавештења на огласним таблама, као и преко Кућног
реда обавештавају о доследној и исправној употреби маски у простору школе од стране свих
лица.
Препоручени модели ношења маски:
• Наставно и ненаставно особље
Употреба заштитних маски за наставнике, током часа, није неопходна уколико су потпуно
вакцинисани (две дозе вакцине), а од друге дозе је прошло најмање 14 дана и/или су у
претходних 6 месеци прележали, уколико је растојање веће или једнако 1м.
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Невакцинисани наставници и друго особље носе маску током радног времена увек када се
налазе у затвореном простору са другим особама, као и на отвореном, уколико није могуће
одржавати растојање од 1 метра од других особа.
Наставно и ненаставно особље школе је у обавези да одржава непрекидно растојање од најмање
1 м од других особа (ученика и особља), осим ако постоји изузетна потреба ближег контакта, у
ком случају је неопходно да особа носи заштитну маску и да се након контакта изврши
дезинфекција руку.
Запослени треба да избегавају активности које укључују боравак више запослених (наставно и
ненаставно особље) истовремено у затвореном простору. Уколико је то неопходно (састанци,
обуке и сл.), током трајања таквих активности употреба заштитних маски је обавезна уз
одржавање дистанце (минимум 1м) уколико је најмање једна особа у просториј и
невакцинисана.
Изузетно, уколико су све особе у просторији вакцинисане, заштитне маске нису обавезне.
•
Родитељи, односно други законски заступници и други посетиоци
Употреба заштитних маски за родитеље и све друге посетиоце у школским установам је
обавезна током боравка у затвореном простору, с тим да је неоходно редуковати број
посетилаца и омогућити посету само у случају неопходности.
•
Ученици
Ученик треба да носи маску од уласку у школу па све до доласка до своје клупе.
Маска се обавезно користи и током одговарања и током сваког разговора.
Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на
одмор или у тоалет.
Током боравка у школи може да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или
платнена), али се свака маска мора користити на исправан начин - тако да покрива нос, уста и
браду. Такође, не треба користити маску која је запрљана или овлажена.
Није дозвољено мењање маски међу ученицима.
Напомена: Уколико је обухват вакцинацијом међу ученицима у одељењу већи од 70%, ученици
који су вакцинисани нису у обавези да носе маску током часа. У свим осталим горе наведеним
ситуацијама, употреба маске је обавезна.
Напомена: Употреба заштитних маски на отвореном простору за сада није неопходна, уз
одржавање физичке дистанце. (Пратити Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне
болести COVID-19: 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3,
17/2021-3, 19/2021-18, 22/2021-3, 29/2021-3, 34/2021-3, 48/2021-4, 54/2021-3, 59/2021-25,
60/2021-3, 64/2021-3, 69/2021-4)
Одељењске старешине на првом часу одељењског старешине:
- упознају/ подсећају ученике на поштовање препоручених епидемиолошких мера: држање
физичке дистанцe (веће или једнаке 1м), одржавање хигијене руку и респираторне хигијенеу (у
случају кијања и кашљања покривање уста и носа надлактицом или папирном марамицом коју
одмах након употребе треба бацити у канту за отпатке и обавити хигијену руку прањем водом и
сапуном или дезинфекционим средством на бази алкохола)
- информишу о групама у ризику којима се препоручује имунизација против COVID-19
инфекције
Чишћење и дезинфекција школске средине (простора, предмета и опреме) се врши сваког
радног дана пре почетка наставе, за време великог одмора и после наставе
Редовно проветравање свих просторија где бораве ученици, наставници и ненаставно особље се
врши сваког радног дана пре почетка наставе, за време сваког школског одмора и после наставе
Поствљена видна обавештења и постери о значају одржавања физичке дистанце
Појачана дежурства наставника у ходницима, на дворишту, на улазу у школу у циљу подизања
епидемиолошке и сваке друге безбедности ученика и запослених
Успостављена је сарадња са надлежном здравственом службом, а посебно са надлежним
Институтом за јавно здравље Крагујевац
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Актуелне препоруке за превенцију COVID-19 у школској средини, као и Мере за спречавање
уношења и преношења COVID-19 у школама доступне су наставницима, родитељима и
ученицима (постављене на сајту школе и на гугл учионици)
Обезбеђени су адекватни санитарно-хигијенски услови у школи- адекватно водоснабдевање,
санитација а под тим се подразумева приступ и доступност:
води за пиће у довољним количинама за све и увек када постоји потреба;
довољном броју чистих и функционалних тоалета одвојених по полу и снабдевених потрошним
материјалом за све и увек када постоји потреба;
довољном броју функционалних уређаја за прање руку снабдевених водом и сапуном за све и
увек када постоји потреба

2. Практична настава
Практична наставa се реализује у школским радионицама и кабинетима, а за ученике 2. и 3. разреда
који се школују по дуалном моделу, се остварује у складу са одговарајућим уговорима о дуалном
образовању и учењу кроз рад, и у договору са компанијом, а уз поштовање препорука о епидемиолошкој
безбедности.

3. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница) се налази на
следећем линку:
http://raspored.rs/pub/?pid=jiz4
4. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:
Праћење и вредновање постигнућа ученика вршиће одељењски старешина, педагошко-психолошка
служба и одељењска већа. Одељењски старешина увидом у елктронски дневник и у комуникацији са
ученицима. Педагошко-психолошка служба увидом у електронски дневник, израдом анализе успеха и
владања ученика, учествовањем у раду одељењских већа, сарадњом са предметним наставницима у
пружању подршке за израду тестова и избору метода и техника за праћење и вредновање и разговор са
ученицима и родитељима.
Предметни наставници пратиће и вредновати рад ученика у току часова, као и применом савремене
информационо-комуникационе технологије:
- формативно
- сумативно оцењивање на крају одређене целине или класификационог периода
Приликом праћења и вредновања постигнућа ученика узеће се у обзир тренутна ситуација и
прилагодиће се начин праћења и вредновања ученицима. Предметни наставници динамику праћења и
вредновања договараће са ученицима. Наставници у континуитету бележе запажања о напредовању
ученика.
Оцењивање ученика се спроводи по Упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

5. Додатни начини пружања подршке ученицима:
Наставници, одељењски стрешина и педагошко-психолошка служба су доступни ученицима у школи,
онлајн - преко гугл учионице, вибер група и телефона.
У оквиру стручних већа се прати остваривање исхода и у складу с тим коригује планирање за наредни
период.
Организује се допунски рад за ученике.
Израђују се индивидулани планови подршке, индивидуални планови превенције
индивидуални планови активације.

осипања,
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Приликом уписа анкетирани су ученици о видовима додатне подршке која им је потребна.
Материјално теханичка подршка од стране школе (учествовање у пројектима) кроз које обезбеђујемо
додатна средства за ученике.
Ученицима који раде по ИОП-у подршку пружају пре свега одељењске старешине, који су у сталном
конткату са њима и родитељима. Одељењске старешине држе и часове одељењске заједнице на којима
су ученици упућени да међусобно помогну једни другима. Одељењске старешине сарађују са
наставницима и стручним сарадницима у реализацији плана рада и пружању помоћи и подршке
ученицима.

6. Начин праћења остваривања оперативног плана активности:
Директор и стручни сарадници прате редовну наставу и на основу плана посете часовима врше
педагошко инструктивни рад, односно пружају саветодавну подршку наставницима и ученицима.
Такође, врше контролу евиденције васпитно-образовног рада и прате понашање ученика и њихових
постигнућа током епидемиолошке ситуације.
Педагошко психолошка служба пратиће рад одељењских старешина кроз педагошко инструктивни рад,
као и увидом у електронски дневник. Циљ педагошко инструктивног рада је подршка одељењским
старешинама у реализацији едукативних радионица за превенцију ширења заразе изазване вирусом
COVID-19. Организатор практичне наставе, на основу извештаја инструктора, пратиће реализацију
учења на радном месту и придржавање епидемиолошких мера.
Одељењске старешине прослеђују лицу задуженом за безбедност и заштиту на раду мејлом, преко
вибер група и телефонских позива информације о броју заражених ученика, у циљу праћења
епидемиолошке ситуације у школи.
Дежурни наставници попуњавају књигу дежурства, у којој евидентирају да ли се сви наставници,
ненаставно особље, ученици и родитељи придржавају мера које прописује Институт за јавно здравље.

4.2.3. Оперативни план Школе за организацију и остваривање образовно-васпитног рада по
моделу III

Настава се остварује по МОДЕЛУ III (настава на даљину) у свим одељењима (61 одељење). Овим
обликом образовно-васпитног рада ученици стичу средње образовање на начин који обезбеђује
остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа односно стандарда квалификације.
Час по моделу наставе и учења на даљину траје 45 минута.Тенденција школе је да се ученицима пружа
први ниво подршке, због техничких услова присутан је други ниво подршке, појединим ученицима се
пружа подршка на трећем нивоу (штампани материјал и повратна информација наставника).
Школа поседује систем за управљање учењем Google Classroom, који користе сви наставници и ученици
(сви наставници и ученици имају школске налоге). На платформи је доступан низ додатних алата за
израду текста, презентација, тестова, размену порука, за одржавање видео састанака, за праћење
напредовања ученика.
Канали комуникације на платформи за учење Google Classroom су формирани за све предметне
наставнике и одељења/групе.
Облик комуникације планира наставник у сарадњи са ученицима на недељном нивоу, нпр. размена
порука, форумска дискусија, видео састанак (Google meet).
Комуникација се обавља према утврђеном распореду часова.
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Евиденција образовно-васпитног рада се врши тако што наставник уписује у е-дневник реализоване
наставне јединице према утврђеном распореду часова, са напоменом о начину реализације (облик
комуникације и канал комуникације). У евиденцији присуства се уписују ученици који нису учествовали
у раду на настави на даљину.
Техничку подршку у случају проблема са реализацијом онлајн образовања на даљину пружа Тим за
информатичку подршку и администрира школски систем за управљање учењем.
Подршка настави и учењу на даљину обезбеђена је путем снимљених видео часова за кључне стручне
предмете у различитим подручјима рада стручног и дуалног образовања. Ови часови су доступни на
Порталу Министарства за онлајн наставу Моја школа, https://www.mojaskola.gov.rs, као и на порталу
РТС Планета.
Континуираним стручним усавршавањем наставника обезбеђује се коришћење специјализованих
софтвера за планирање и реализацију наставног процеса у онлајн окружењу, у коме је обезбеђена
интеракција свих актера, као и услови за процену ученичких постигнућа.
1. Практична настава
Практична наставa се реализује на даљину. Наставници практичне наставе ће ученицима постављати
материјале, давати домаће задатке, слати видео клипове на гугл учионици, линкове за предавања на
РТС платформи, а на основу повратне информације од ученика знаће ко је присутан.
Реализација учења кроз рад, за ученике који се школују по дуалном моделу, се остварује у складу са
одговарајућим уговорима о дуалном образовању и учењу кроз рад, и у договору са компанијом, а уз
поштовање препорука о епидемиолошкој безбедности.
2. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница):
Линк: http://raspored.rs/pub/?pid=jiz4
Иницијално тестирање, у одељењима у којима није реализовано у току прве две недеље, реалаизује се
преко гугл учионица.
Сажимање градива се због разноликости подручја рада у којима школа функционише, ради се
индивидуално или на нивоу микро тимова наставника који предају исти предмет кроз израду
недељних оперативних планова.
3. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:
Праћење и вредновање постигнућа ученика вршиће одељењски старешина, педагошко-психолошка
служба и одељењска већа. Одељењски старешина увидом у елктронски дневник и у комуникацији са
ученицима. Педагошко-психолошка служба увидом у електронски дневник, израдом анализе успеха и
владања ученика, учествовањем у раду одељењских већа, сарадњом са предметним наставницима у
пружању подршке за израду тестова и избору метода и техника за праћење и вредновање и разговор са
ученицима и родитељима.
Предметни наставници пратиће и вредновати рад ученика применом савремене информационокомуникационе технологије:
- формативно (есеја, семинарских радова, виртуелни групни рад, скајп или вибер интервјуи,
презентација – ппт, истраживачких задатака, ученичких портфолија, играње улога у виртуелној
учионици, квизова, формирање кратких тестова са задацима вишеструког избора и кратког одговора,
видео и аудио записи, штапани материјали, коришћење ресурса школе као места за учење,сарадњу, рад
у групи )
- сумативно оцењивање на крају одређене целине или класификационог периода
Приликом праћења и вредновања постигнућа ученика узеће се у обзир тренутна ситуација и
прилагодиће се начин праћења и вредновања ученицима. Предметни наставници динамику праћења и
вредновања договараће са ученицима. Наставници у континуитету бележе запажања о напредовању
ученика.
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Оцењивање ученика се спроводи по Упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја .
Испитивање и тестирање ученика се може организовати у простору школе, водећи рачуна да буде
испуњено свих пет стратегија превенције инфекције (1. Доследна и исправна употреба маски у простору
школе од стране свих лица (ученика и запослених), 2.Физичка дистанца, 3.Хигијена руку и
респираторна хигијена, 4.Чишћење и дезинфекција простора школе у целини, 5.Успостављена сарадња
са надлежним Институтом за јавно здравље Крагујевац), уз одговарајући распоред који омогућава
доследну примену препоручене физичке дистанце у датом тренутку.
Ношење маски обавезно без обзира на вакцинални статус.
Наставници оцене јавно саопштавају и образлажу ученицима у виртуелним гугл учионицама.
4. Додатни начини пружања подршке ученицима:
Наставници, одељењски стрешина и педагошко-психолошка служба су доступни ученицима онлајн преко гугл учионице, вибер група и телефона, по потреби и у школи. Ученици који нису у могућности да
прате наставу онлајн, у школској књижарици могу да преузму штампане материјале.
Допунски рад за ученике oрганизује се преко гугл учионице.
Израђују се индивидулани планови подршке, индивидуални планови превенције
индивидуални планови активације.
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Приликом уписа анкетирани су ученици о видовима додатне подршке која им је потребна.
Материјално теханичка подршка од стране школе (учествовање у пројектима) кроз које обезбеђујемо
додатна средства за ученике.
Ученицима који раде по ИОП-у подршку пружају пре свега одељењске старешине, који су у сталном
конткату са њима и родитељима. Родитељи добијају детаљна објашњења како да се укључе и помогну
својој деци да прате онлајн наставу у складу са могућностима (преко googl учионица, састанака, вибер
група, порука, телефонских позива...). Одељењске старешине држе и часове одељењсе заједнице на
којима су ученици упућени да међусобно помогну једни другима. Ученици који нису у могућности да
прате наставу на овај начин добијају на кућну адресу штампане матерјале које је одељењски старешина
прикупио од наставника. Одељењске старешине сарађују са наставницима и стручним сарадницима у
реализацији плана рада и пружању помоћи и подршке ученицима.
5. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...):
Невладине огранизације, ГИЗ и Инвентива, реализоваће онлајн радионице са ученицима на тему
каријерно вођење и саветовање. Такође, наставници су добили 10 лаптопова и пратећу опрему, као
подршку за реализацију онлајн наставе. За 2 ученика лошег социјалног статуса донирали су таблете и
друга техничких средстава за праћење онлине наставе.
Центар за социјални рад (сардња у изради индивидуалних планова активације) и пружање додатне
подршке од стране стручних сарадника њихове установе.
6. Начин праћења остваривања оперативног плана активности:
Директор, помоћници директора, организатори наставе и стручни сарадници прате наставу и имају
приступ виртуелним учионицама, часовима на даљину и другим облицима наставе на даљину и врше
педагошко инструктивни надзор, односно пружају саветодавну подршку наставницима. Такође, врше
контролу евиденције васпитно-образовног рада. Стручни сарадници имају формиране вибер групе са
одељењским старешинама и на тај начи прате постигнућа и напредовање ученика.
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4.3. РИТАМ РАДА
Распоред звоњења у редовној ситуацији, у току наставног дана је следећи :

1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час
8. час
9. час
10. час

7:15 --------------------9:20 ----------------------

12:15 ---------------------

14:50 ---------------------

7:30
8:20
9:25
10:15
11:05
12:20
13:10
14:00
14:55
15:45

-

8:15
9:05
10:10
11:00
11:50
13:05
13:55
14:45
15:40
16:30

Уколико Настава се остварује по II МОДЕЛУ (Комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења
на даљину) у свим одељењима (61 одељење, часови трају 45 минута), што, између осталог, подразумева
следеће:
■
Ученици у одељењима која имају преко 16 ученика деле се у две групе;
■
Уколико је број ученика у одељењу/групи мањи од 16, сви облици образовно васпитног рада
реализују
се
без
поделе
на
групе
непосредним
радом
у
школи;
■
Непосредан образовно-васпитни рад у школи се организује по групама на следећи начин: једне
недеље прва група понедељком, средом и петком а друга уторком и четвртком. Наредне недеље групе
присуствују непосредно настави по обрнутом распореду.

Образовно – васпитни рад у школи одвијаће се у једној смени.
I разред
II рaзред
III рaзред
IV рaзред
УКУПНО

17 одељења
16 одељења
17 одељења
11 одељења
61 одељење
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4.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ
НЕДЕЉЕ
Структура и распоред обавеза наставника и стручних сарадника у оквиру радне недеље биће
приложене у Годишњем програму рада Школе у Прилогу.

4.5. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

4.5.1. Изборни предмети
Грађанско
васпитање
Одељење
Број ученика
Машинство и обрада метала (I година)
Верска настава

Занимање

Машински техничар за
компјутерско конструисање
Техничар за компјутерско
управљање ЦНЦ машина дуално

1/1

10

20

1/2

18

12

1/3

12

17

Техничар за роботику

1/4

17

13

Машински техничар
моторних возила

1/5

15

16

Оператер машинске обраде дуално

1/12

11

17

1/13

0

17

1/14

12

4

1/15

11

20

9

106

116

Бравар заваривач - дуално
Механичар моторних
возила/индустријски
механичар- дуално
УКУПНО

Електротехника (I година)
Техничар мехатронике
УКУПНО

1/6
1

9
9

21
21

1/7
1/8

11
11

19
19

1/9

12

18

1/16

11

18

4

45

74

Саобраћај (I година)
Техничар друмског
саобраћаја
Техничар унутрашњег
транспорта
Возач моторних возила
УКУПНО
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15
5
20
11

Алати,
прибор и
мерења

11

Репаратура
машинских
делова

Историја

Индустријска
географија

Mузичка
култура

Грађанско
васпитање

Верска
настава

Занимање

Одељење

Шумарство и обрада дрвета (I година)
Техничар за обликовање
1/10
15
намештаја и ентеријера
Оператер
за
израду
намештаја и ентеријера 1/17
7
дуално
УКУПНО
2
22
Култура, уметност и јавно информисање (I година)
Техничар дизајна ентеријера
1/11
9
и индустријских производа
УКУПНО
1
9

14

13

15

14

29

27

Број ученика
Машинство и обрада метала (II година)
Машински техничар
за компјутерско
конструисање
Техничар за
компјутерско
управљање ЦНЦ
машина
Техничар за
компјутерско
управљање ЦНЦ
машина - дуално
Техничар за
роботику
Машински техничар
моторних возила
Оператер машинске
обраде
Бравар заваривач дуално
Бравар заваривач
/индустријски
механичар- дуално
Механичар моторних
возила - дуално
УКУПНО

2/1

11

19

2/2

19

11

2/3

9

20

2/4

16

14

2/5

14

16

2/12

13

13

2/13

8

19

2/14

15

14

2/15

13

15

9

118

141

13

13

14

14

27

27

Електротехника (II година)
Техничар
мехатронике

2/6
УКУПНО

Техничар друмског
саобраћаја

1
2/7
2/8

14

16

14
16
Саобраћај (II година)
14
16
12
18

43

Техничар унутрашњег
транспорта
Возач
моторних
возила
УКУПНО
Техничар
обликовање
намештаја
ентеријера

2/9

18

12

2/16

15

17

16

16

4
59
63
16
16
Шумарство и обрада дрвета (II година)

за
и

2/10

10

18

11

19

15

15

3/4

15

14

3/5

9

17

3/12

12

16

3/13

11

19

15

15

3/14

11

15

15

11

3/15

10

13

9

106

146

30

26

Етика са логико,

3/3

Физика

15

Екологија

Алати, прибор и
мерења

15

Тапацирани
намештај

Репаратура
машинских делова

14

Биологија

16

Историја

3/2

Индустријска
географија

19

Mузичка култура

11

Верска настава

3/1

Одељење

Занимање

Грађанско васпитање

УКУПНО
1
10
18
Култура, уметност и јавно информисање (II година)
Техничар
дизајна
ентеријера
и
2/11
10
10
индустријских
производа
УКУПНО
1
10
10

13

14

Број ученика
Машинство и обрада метала (III година)
Машински
техничар за
компјутерско
конструисање
Техничар за
компјутерско
управљање ЦНЦ
машина
Техничар за
роботику
Машински
техничар
моторних возила
Оператер
машинске обраде
Бравар заваривач
Бравар заваривач
/индустријски
механичар
Механичар
моторних возила
УКУПНО
Техничар

14

44

14

11

12

25

12

Електротехника (III година)
3/6
12
15

30

44

УКУПНО

3/8

12
15
Саобраћај (III година)
18
12
15
15
15
18
12

3/9

14

14

3/16

13

15

4

63

53

3/7

14

14

44

29

13
15

1
5

13
9
22

Логика са
етиком

Екологија

Биологија

Историја

Mузичка
култура

Грађанско
васпитање

Верска настава

Одељење

Шумарство и обрада дрвета (III година)
Техничар за
обликовање
3/10 10
15
12
намештаја и
ентеријера
Столар
3/17
4
5
УКУПНО
2
14
20
12
Култура, уметност и јавно информисање (III година)
Техничар дизајна
ентеријера и
3/11
9
11
индустријских
производа
УКУПНО
1
9
11

Занимање

14

Тапацирани
намештај

Техничар
друмског
саобраћаја
Техничар
унутрашњег
транспорта
Возач моторних
возила

1

Хидротермичка
обрада дрвета

мехатронике
УКУПНО

Број ученика
Машинство и обрада метала (IV година)
Машински
техничар за
компјутерско
конструисање
Техничар за
компјутерско
управљање
Техничар за
роботику
Машински
техничар
моторних возила
УКУПНО

4/1

12

17

4/2

4

26

4/3

15

16

4/4

7

22

4/5

14

13

5

52

94

15
16

16

15
15

15

30

Електротехника (IV година)
Техничар
мехатронике
УКУПНО

4/6

13

1

13

14

14

14
14
Саобраћај (IV година)

13
13

45

Техничар
друмског
саобраћаја
Техничар
унутрашњег
транспорта
УКУПНО

4/7

21

7

15

14

4/8

23

6

14

15

4/9

19

8

3

63
21
29
29
Шумарство и обрада дрвета (IV година)

Техничар за
обликовање
4/10 17
10
13
намештаја и
ентеријера
УКУПНО
1
17
10
13
Култура, уметност и јавно информисање (IV година)
Техничар дизајна
ентеријера и
4/11
3
13
индустријских
производа
УКУПНО
1
3
13

14
14

4.5.2. Обогаћен једносменски рад
Предлог модела/програма/активности
За додатну образовно-васпитну подршку развоју ученика у средњој школи
Напомена: Сви предлози треба да буду такви да се могу реализовати наkон редовне наставе (обогаћен и
проширен једносменски рад школе). Подаци се уносе електронски, могуће је проширење редова. Подаци
треба да буду јасно приказани, конкретни.
Школска управа: Крагујевац
Назив школе: Средња стручна школа
Место и општина: Крагујевац, Крагујевац
Број и врста објеката у који се уводи пилот пројекат:
- Матична школа: ДА НЕ
- Издвојена одељења: ДА НЕ
Име и презиме директора школе: Синиша Којић
Контактдиректора (телефон и мејл): sinisakoj@gmail.com; 034/335 178; 062/295 559

Област деловања1
Назив активности2

ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ
Страни језици (енглески језик)
1. Подршка учењу
2. Internationalday- Пројекти - Примена ИКТ у настави ради реализовања
мини пројеката
3. Моја школа – моја позорница Drama Club –Драмска секција
(креативнедрамскерадионице)

Областделовањамогубитикључнеобластиквалитетаилибиликојиаспектрадашколе (врлоспецифичан).Можеихбити и
више.
2
Датиштопрецизнијиназивактивностикојасепредлаже (дабудејасноштасеради). Можебитивишеразличитихактивности.
1
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4. Читаоница – ReadingRoom (клубчиталаца, дискусије и
интерактивневежбенатемупрочитаногтекста)
5. Говорништво - Причаоница - Chatterbox - (дискусијенаразличитетеме,
сааргументимаза и противнастраномјезику)
6. Музички дан / филмскидан
(слушањемузикеилигледањеодабраногфилманастраномјезику)
Циљеви
и
1. Подршка учењу ( К1,К2, К3,К4)
очекивани исходи Међупредметне компетенције: комуникација, сарадња, учење, рад с подацима и
активности3
информацијама, решавањепроблема
Ученици ће бити у стању да диференцираним радом решавају задатке,
проблемске ситуације, увежбавају појединачне компетенције.

Опис активности4

2. Internationalday (К1,К2, К3,К4)
Међупредметне компетенције. комуникација, сарадња,естетичка, одговоран
однос према друштву,учење, рад с подацима и информацијама, решавање
проблема
Ученици упознају географске, историјске и културолошке одлике земље, чији
језик изучавају. Користе добијене информације у изради пројеката,
презентација. Ученици ће бити у стању да у оквиру тима или групе размењују
мишљења и ставове, да воде дискусију и формирају критичко мишљење
приликом рада на пројекту, да представе продукте пројекта на страном језику
3. Драмскасекција (К1, К2, К3, К4)
Међупредметне компетенције: комуникација, сарадња, естетичка, одговоран
однос према друштву, учење.
Ученици ће бити у стању да изразе емоције и комуницирају на страном језику у
различитим ситуацијама.
4. Читаоница (К1,К2, К3,К4)
Међупредметне компетенције: комуникација, сарадња, естетичка, одговоран
однос према друштву, учење, рад с подацима и информацијама, решавање
проблема
Ученици ће бити у стању да размењују мишљења и ставове, да воде дискусију и
формирају критичко мишљење на основу текста.
5. Причаоница- Говорништво (К1,К2, К3,К4)
Међупредметне компетенције: комуникација, сарадња, естетичка, одговоран
однос према друштву, компетенција за учење, рад с подацима и
информацијама, решавање проблема
Ученици ће бити у стању да размењују мишљења и ставове, критикују их и
залажу се за њих, да учествују у дискусији и формирају критичко мишљење
на основу тема које су им блиске и које их занимају.
6. Музички дан / филмски дан (К1,К2, К3,К4)
Међупредметне компетенције: комуникација, сарадња,естетичка, рад с подацима
и информацијама.
Ученици се упознају са музичком и филмском уметношћу, развијајући позитиван
став према уметничком раду народа, чији језик изучавају.
1. Подршка учењу - једном недељно у трајању од 60 минута. Опис:
Додатничасовистраних језика
диференциранипремаобразовнимпотребамаученика; додатнанастава,
допунсканастава, пројектнанастава, припремазатакмичења; додатнаподршка у
видуиндивидуализованенаставеилинаставе у
малимгрупамазаученикекојирадепо ИОП-у).
2. International day - Пројекти - Примена ИКТ у настави ради реализовања мини

Повезатисаопштимкључнимкомептенцијама (ЗОСОВ) и предметнимкомпетенцијама, као и саочекиванимисходима.
Навестипосебнозасвакупредложенуактивност.
4
Описатисвакупредложенуактивност (какосевидирелаизација, динамика – коликопутанедељно, трајање у токудана,
начинорганизације, посебнеспецифичности),
3
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пројеката – једномнедељно у трајањуод 45 минута;
Продуктисеприказујунасвакадвамесеца. Опис: Ученицираденаупознавању и
приказивањугеографских, историјских, културолошких и
другихособеностиизабранихземаља (упознајујезик, културу, обичаје,
знаменитостиразнихнарода). Својепродуктеприказујуродитељима,
својимдруговима.
3. Драмска секција – Сваке друге недеље, у трајању од 60 мин. Представе се
изводе једном у сваком полугодишту, за родитеље, другове, остале наставнике.
Опис: Једноставнији драмски текстови по избору ученика и наставника биће
изведени на школској сцени, чиме ће ученици савладатиизмеђу осталих и
вештину јавног наступа.
4. Говорништво Причаоница / –Сваке недеље, у трајању од 45 минута. Извођење
уз драмску секцију. Опис: ученици читају или напамет говоре делове текста
или пишу своје беседе на одређене теме на матерњем или страном језику.
Ученици и наставници врше одабир тема, дискутује се са аргументима за и
против.
5. Читаоница - једном недељно у трајању од 45 минута. Ученици и наставници
врше одабир текстова, увежбава се изговор, технике читања, дискусија.
6. Музичкидан / филмскидан – Сваке друге недеље у трајању од 60 минута или у
трајању филма. Опис: ученици слушају музику страних извођача или гледају
филмове на страном језику по свом избору у договору са наставником.
Позавршетку филма или преслушавања музике ученици размењују утиске и
разговарају о томе како су доживели то уметничко дело, развијајући на тај
начин љубав према филмској и музичкој уметности народа чији језик
изучавају.
Циљна група којој 1. ученици, којима је потребна додатна подршка у учењу страног језика.
је намењено5
2. ученици, који желе да своја знања (различитих нивоа) усаврше, дограде.
Носиоци
Наставници енглеског језика
активности6
Место реализације7 Школске просторије, учионице
Потребно
ангажовање
извршилаца8
Исхрана ученика9
/
Процена обухвата 40 ученика
ученика10
Додатни ресурси11
Додатне
напомене12
***ученици према својим интересовањима бирају од понуђених активности; активност релизују
наставници енглеског језика

Навестисвециљнегрупекојимасунамењенеактивности, засвакуактивностпосебно
Навестикотребадабудереализатор (профилацијанаставника, стручнисарадник..)
7
Навестигдетребадасереализујепредложенаактивност (типскаучионица, сала, специјализованикабинет, лабораторија,
спољнитерени, локалниресурси)
8
Засвакогизвршиоцанаписатипроценатнормезадодатноангажовање (навести и акојепотребнододатноангажовањеложача,
техичкогособља и колико)
9
Описатиначинобезбеђивањаручказаученикекојисеукључују
10
Датипроценубројаученикакојићебитиукључени у пројекат (штопрецизније и заобациклуса)
11
Навестисвеврсте и количинунедостајућихресурсадабипројекатуспео (штатребаурадити, купити, обезбедити,
прилагодити и навестиначиннакојисеовиресурсимогуобезбедити)
12
Унетипопотребиважненапомене о предлогу
5
6
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OПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ
Област деловањ13
Назив активности14

Хор и оркестар
Певање, свирање и стицање основне музичке писмености;
слушање музике, музичко стваралаштво. Као форма колективног
музицирања хорско певање и свирање у оркестру има велики
значај, не само као средство за развијање музикалних
предиспозиција ученика, већ и као драгоцени облик васпитнообразовног рада.
Циљеви и очекивани - извођење народних и забавних песама
исходи активности15
- увежбавање динамике,брзине,крешенда и декрешенда
-савлађивање тонских висина и музичких скала
-свирање и певање песама на мелодијским инструментима
-стварање код ученика навике праћења и похађања концертних
приредби
- стицање искуства у слушном разликовању звучних боја(људски
гласови,музички инструменти)
- навикавање ученика на пажљиво слушање и извођење музике
- подстицање музичког изражавања ученика
- упознавање музичког дела уметничког и народног
стваралаштва
-подстицање ученика на што изражајније певање и свирање
научених песама
- слободно импровизовање на инструментима
- импровизација мелодије на властити или од стране наставника
предложен стих
-слободно музичко изражавање
- овладавање својим гласовним могућностима
- развијање хармонског осећаја
-развијање колективне савести ученика и осећања одговорности
појединаца за успех целине
- хорске приредбе (за развијање патриотских, хуманих и других
осећања код ученика)
- развијање репертоара песама.
16
Опис активности
- Организовање редовних проби, два пута недељно по два часа
Циљна група којој је Ученици од I до IV разреда средње школе
намењено17
Носиоци
Младен Перовић, наставник музичке уметности
активности18
Место реализације19
Учионица
Потребно
ангажовање
извршилаца
Област деловања могу бити кључне области квалитета или били који аспект рада школе (врло специфичан).Може их
бити и више.
14
Дати што прецизнији назив активности која се предлаже (да буде јасно шта се ради). Може бити више различитих
активности.
15
Повезати са општим кључним комептенцијама (ЗОСОВ) и предметним компетенцијама, као и са очекиваним исходима.
Навести посебно за сваку предложену активност.
16
Описати сваку предложену активност (како се планира релаизација, динамика – колико пута недељно, трајање у току
дана, начин организације, посебне специфичности),
17
Навести све циљне групе којима су намењене активности, за сваку активност посебно
18
Навести ко треба да буде реализатор (профилација наставника, стручни сарадник..)
19
Навести где треба да се реализује предложена активност (типска учионица, сала, специјализовани кабинет,
лабораторија, спољни терени, локални ресурси)
13
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(наставник, стручни
сарадник)20
Потребно
ангажовање
извршилаца
(спремачица,
сервирка, куварица,
ложач/домар)
Исхрана ученика21
Процена
обухвата
ученика22
Додатни ресурси23
Додатне напомене24

/

/
до 40 ученика
CD Player, Микрофони, Lap-top
/

За сваког извршиоца написати проценат норме за додатно ангажовање
Описати начин обезбеђивања ручка/ужине за ученике који се укључују
22
Дати процену броја ученика који ће бити укључени у пројекат (што прецизније и за оба циклуса)
23
Навести уочене врсте и количину недостајућих ресурса да би пројекат био успешнији (шта требало урадити, купити,
обезбедити, прилагодити и навести начин на који се ови ресурси могли обезбедити)
24
Унети по потреби важне напомене о предлогу/специфичностима школе и/или окружења у којој школа ради
20
21
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ
Област деловања1

Настава и учење

Назив активности2

Сналажење у природи

Циљеви
и очекивани
исходиактивности3

Социјални развој ученика,развој свести о себи,самоиницијатива и
тимски
рад. Ученик ће моћи да се орјентише у простору, упознаће своју
околину, ученици ће моћи да схвате узајамно-последичне везе
стварања рељефа и утицаја човека на околину.
Ученициодлазеуближуоколину,пешаче,орјентишусе у
простору,сналазе се на мапи

Опис активности4
Циљна
група
намењено5

којој

је

Ученици од првог до четвртог разреда средње школе

Носиоци активности6

Небојша Симић, професор географије

Место реализације7

Школа, Крагујевац и његова околина

Потребно
ангажовање
извршилаца
(наставник,
стручни сарадник)8
Потребно
ангажовање
извршилаца (спремачица,
сервирка,
куварица,ложач/домар)
Исхрана ученика9

Не

Процена
ученика10

30 -40 ученика

обухвата

Не

Додатни ресурси11

Не

Додатне напомене12

Не

Област деловања могу бити кључне области квалитета или били који аспект рада школе (врло
специфичан). Може их бити и више.
2 Дати што прецизнији назив активности која се предлаже (да буде јасно шта се ради). Може бити
више различитих активности.
3 Повезати са општим кључним комептенцијама (ЗОСОВ) и предметним компетенцијама, као и са
очекиваним исходима. Навести посебно за сваку предложену активност.
4 Описати сваку предложену активност (како се планира релаизација, динамика – колико пута
недељно, трајање у току дана, начин организације, посебне специфичности),
5 Навести све циљне групе којима су намењене активности, за сваку активност посебно
6 Навести ко треба да буде реализатор (профилација наставника, стручни сарадник..)
7 Навести где треба да се реализује предложена активност (типска учионица, сала, специјализовани
кабинет, лабораторија, спољни терени, локални ресурси)
8 За сваког извршиоца написати проценат норме за додатно ангажовање
9 Описати начин обезбеђивања ручка/ужине за ученике који се укључују
10 Дати процену броја ученика који ће бити укључени у пројекат (што прецизније и за оба циклуса)
11 Навести уочене врсте и количину недостајућих ресурса да би пројекат био успешнији (шта требало
урадити, купити, обезбедити, прилагодити и навести начин на који се ови ресурси могли
обезбедити)
12 Унети по потреби важне напомене о предлогу/специфичностима школе и/или окружења у којој
школа рад
1
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ
Област деловања1
Настава и учење / Књижевна уметност / Култура писменог и усменог
изражавања /Књижевност у вези са осталим уметностима
Назив активности2
Скуп активности
Циљеви и очекивани
- стварање навике код ученика да свему приступају темељно и
3
исходи активности
истраживачки
- оснаживање радозналости за упознавањем новог и непознатог
- развијање и неговање читалачких способности ученика на
матерњем језику
- развијање и неговање говорничких способности ученика на
матерњем језику
- вежбање јавног наступа
- стицање квалитетних знања, вештина и ставова који су свима
неопходни за лично остварење и развој
- развој стваралачких способности, креативности, естетске
перцепције и укуса
- развој свести о себи, развој самоиницијативе
- развој способности комуницирања, дијалога, осећања
солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима
Опис активности4

Циљна група којој је
намењено5
Носиоци активности6
Место реализације7
Потребно ангажовање
извршилаца8
Исхрана ученика9
Процена
обухвата
ученика10
Додатни ресурси11
Додатне напомене12

Организовање рецитаторских радионица, драмских радионица,
радионица лепог изражавања и правописа, повезивање књижевности са
другим уметностима, писање блога, обележавање и извештавање о
битним датумима и догаћајима у школи
Ученици од првог до четвртог разреда средње школе
Професори српског језика и књижевности: Маја Тодоровић, Катарина
Којић, Нада Петровић, Јелисавета Бејатовић, Оља Пејновић, Данијела
Семинара, Вишња Бутулија, Јелена Меденица

/
50
Библиотека, остали школски ресурси
/

Областделовањамогубитикључнеобластиквалитетаилибиликојиаспектрадашколе (врлоспецифичан).Можеихбити и
више.
2
Датиштопрецизнијиназивактивностикојасепредлаже (дабудејасноштасеради). Можебитивишеразличитихактивности.
3
Повезатисаопштимкључнимкомептенцијама (ЗОСОВ) и предметнимкомпетенцијама, као и саочекиванимисходима.
Навестипосебнозасвакупредложенуактивност.
4
Описатисвакупредложенуактивност (какосевидирелаизација, динамика – коликопутанедељно, трајање у токудана,
начинорганизације, посебнеспецифичности),
5
Навестисвециљнегрупекојимасунамењенеактивности, засвакуактивностпосебно
6
Навестикотребадабудереализатор (профилацијанаставника, стручнисарадник..)
7
Навестигдетребадасереализујепредложенаактивност (типскаучионица, сала, специјализованикабинет, лабораторија,
спољнитерени, локалниресурси)
8
Засвакогизвршиоцанаписатипроценатнормезадодатноангажовање (навести и акојепотребнододатноангажовањеложача,
техичкогособља и колико)
9
Описатиначинобезбеђивањаручказаученикекојисеукључују
10
Датипроценубројаученикакојићебитиукључени у пројекат (штопрецизније и заобациклуса)
11
Навестисвеврсте и количинунедостајућихресурсадабипројекатуспео (штатребаурадити, купити, обезбедити,
прилагодити и навестиначиннакојисеовиресурсимогуобезбедити)
12
Унетипопотребиважненапомене о предлогу
1
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Назив активности

Носиоци активности

Сензибилитет у поезији (рецитаторске радионице)

Бр. часова
месечно
2

Креативне драмске радионице

2

Катарина Којић

Положај жена у књижевности (огледно-угледни час),
Холокауст
Испеци па реци (радионица лепог изражавања)

2

Нада Петровић

2

Јелисавета Бејатовић

Пази како говориш кад овуда пролазиш (правописна
правила)
Ренесансни дух италијанских песника и уметника
(писање блога, радионице)
Уметност рађа уметност (визуелизација књижевности
кроз ликовну уметност и вајарство)

2

Оља Пејновић

2

Данијела Семинара

2

Вишња Бутулија

Значајни датуми за наш град и школу

2

Јелена Меденица

Укупно:

16
месечно

Област

деловања13

Назив активности14

Циљеви и очекивани
исходи активности15

Опис активности16

Маја Тодоровић

ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Подстиче се лични, професионални и социjални развоj ученика.
КРЕАТИВНИ КУТАК
- израда уметничких и употребних предмета од дрвета
- очување старих ручних заната, хеклање, вез...
- израда уметничких и употребних предмета од различитих
материјала - рециклажа (суве пресоване биљке, канап, папир,
пластика, декупаж техника)
- развијање естетичке компетенције
- уважавање значаја креативног изражавања идеја
- развијање значаја одрживог развоја, заштите и очувања природе
и животне средине као и еколошке етике
- развијање предузетнитчког приступа и јасна оријентација ка
остваривању циљева и постизање успеха
- свака активност била би организована у једној од столарских
радионица
- коришћење отпадног материјал приликом обраде дрвета на
часовима праксе
- коришћење постојећег алата из столарске радионице који је за
ученике безбедан

Област деловања могу бити кључне области квалитета или били који аспект рада школе (врло специфичан).Може их
бити и више.
14
Дати што прецизнији назив активности која се предлаже (да буде јасно шта се ради). Може бити више различитих
активности.
15
Повезати са општим кључним комептенцијама (ЗОСОВ) и предметним компетенцијама, као и са очекиваним исходима.
Навести посебно за сваку предложену активност.
16
Описати сваку предложену активност (како се планира релаизација, динамика – колико пута недељно, трајање у току
дана, начин организације, посебне специфичности),
13
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ученици би прикупљали материјал за рециклажу из својих
домова и околине за израду различитих уметничких и
употребних предмета
Циљна група којој је ученици који су заинтересовани за ручну израду различитих предмета
намењено17
Носиоци активности18
наставник (актив пејзажне архитектуре - Јелена Зарић)
19
Место реализације
столарска радионица, одређена наменска учионица
Потребно ангажовање потребно је ангажовање наставника
извршилаца (наставник,
стручни сарадник)20
Потребно ангажовање није
извршилаца
(спремачица, сервирка,
куварица, ложач/домар)
Исхрана ученика21
/
Процена
обухвата До 30 и више ученика
ученика22
Додатни ресурси23
Додатне напомене24
-

Навести све циљне групе којима су намењене активности, за сваку активност посебно
Навести ко треба да буде реализатор (профилација наставника, стручни сарадник..)
19
Навести где треба да се реализује предложена активност (типска учионица, сала, специјализовани кабинет,
лабораторија, спољни терени, локални ресурси)
20
За сваког извршиоца написати проценат норме за додатно ангажовање
21
Описати начин обезбеђивања ручка/ужине за ученике који се укључују
22
Дати процену броја ученика који ће бити укључени у пројекат (што прецизније и за оба циклуса)
23
Навести уочене врсте и количину недостајућих ресурса да би пројекат био успешнији (шта требало урадити, купити,
обезбедити, прилагодити и навести начин на који се ови ресурси могли обезбедити)
24
Унети по потреби важне напомене о предлогу/специфичностима школе и/или окружења у којој школа ради
17
18
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ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ
Област деловањa1

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Подстичеселични, професионални и социjалниразвоjученика
Моја школа – друга кућа/емпиријско истраживање

Назив активности2
Циљеви
очекивани
активности3

исходи











Опис активности4

Развијање истраживачког духа, сарадње и иницијативе
код ученика.(коришћење ИКТа)
Рад са подацима и информацијама, тумачење дијаграма и
табеларних приказа друштвених мерљивих појава.
Измерити степен задовољства ученика временом
проведеним у школи (имајући у виду и пандемисјке
услове)
Проширивањезнањаизобластиопштекултуре,
оспособљавањеученикадакрозсамостално истраживање
и прикупљање података се упознају са начинима
функционисања локалне самоуправе и других државних
органа.
Ученици ће знати да се самостално сналазе у
прибављању информација потребних за истраживачке
делатности, начином упућивања на друге установе и
добијању потрених података.
Ученици ће проћи кроз све фазе научно-истраживачког
поступка као и анализи добијених података о ставу
ученика Срење стручне школе према настави и учењу.

1. Ученици уз помоћ наставника истражују и прибављају
податке неопходне за израду истраживањана тему
њигових ставова о школској средини и времену
проведеном у школи(уѕумајући у обзир актуелну
епидемиолошку ситуацију).
2. Ученици дефинишу предмет истраживања. Тема
емиријско рада је да се измери степен задовољства
ученика временом проведеним у школи обзиром на
пандемисјке услове.
3. У оквиру активности је дефинисање хипотеза и
израдаплана истраживања.
4. Подаци се добијају директно од надлежних институција
које се баве статистичким подацима, преко доступних
званичних сајтова јавних предузећа и установа и из
школске библиотеке, упознајући се са досадашњим
истраживањима на те и сличне теме.Ученици организују
посету јавним институцијама ради прибављање
података.
5. У школи у малим групама, или онлајн ученици креирају
упитнике и самостално организују анкетирање

Областделовањамогубитикључнеобластиквалитетаилибиликојиаспектрадашколе (врлоспецифичан).Можеихбити и
више.
2
Датиштопрецизнијиназивактивностикојасепредлаже (дабудејасноштасеради). Можебитивишеразличитихактивности.
3
Повезатисаопштимкључнимкомептенцијама (ЗОСОВ) и предметнимкомпетенцијама, као и саочекиванимисходима.
Навестипосебнозасвакупредложенуактивност.
4
Описатисвакупредложенуактивност (какосепланирарелаизација, динамика – коликопутанедељно, трајање у токудана,
начинорганизације, посебнеспецифичности),
1
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Циљна група којој је намењено5

Носиоциактивности6
Местореализације7
Потребноангажовањеизвршилаца
(наставник, стручнисарадник)8
Потребноангажовањеизвршилаца
(спремачица, сервирка, куварица,
ложач/домар)
Исхранаученика9
Проценаобухватаученика10

ученика.(ушколи или онлајн)
6. Након тога уз помоћ ИКТ технологије, кратког курс
програма СПСС од стране наставника врше израду базе
података добијених у истрању.
7. Ученици у аланизирају потрђују и обарају постављене
хипотезе.
8. Врше израду презентације и презентују је на крају
школске године на Наставничком већу.
9. Припремају резултате за објављивање на школском
сајту.
УченициСредњестручнешколеод 1.до 4.Разреда(ученици који
слушају предмете Социологија, Социологија са правима грађана,
Устав и права грађана и грађанско васпитање)
Наставници Средње стручне школе
Тимови за подршку ученицима, Тим за самовредновање, Тим за
стручно усавршавањ, Тим ѕа израду годишњег плана рада
школе(информатичка подршка) и управа школе.
Родитељи
Шира заинтересована јавност(ШУ, и сл)
Јасмина Чобановић наставник социологије
Кабинет,библиотека, јавне установе у граду, локалниресурси,
онлајн.
Наставник социологије
/
/
Заинтересованиученициод 1. до 4. разреда -30 - 50 ученика

Навестисвециљнегрупекојимасунамењенеактивности, засвакуактивностпосебно
Навестикотребадабудереализатор (профилацијанаставника, стручнисарадник..)
7
Навестигдетребадасереализујепредложенаактивност (типскаучионица, сала, специјализованикабинет, лабораторија,
спољнитерени, локалниресурси)
8
Засвакогизвршиоцанаписатипроценатнормезадодатноангажовање
9
Описатиначинобезбеђивањаручка/ужинезаученикекојисеукључују
10
Датипроценубројаученикакојићебитиукључени у пројекат (штопрецизније и заобациклуса)
5
6
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Област деловања59
Назив активности60
Циљеви и очекивани
исходи активности61

ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ
ООП, СП и ПП
Подршка матурском испиту

Циљ осмишљених активности је :
1. Пружање подршке ученицима у савладавању математичких знања;
2. Пружање подршке ученицима у савладавању стручних знања –
знања из теоријских и пректичних предмета
3. Пружање подршке ученицима у савладавању знања опште културе
- Примена знања у реалном животу и струци;
- Едукација ученика у циљу превазилажења проблематике полагања
државне матуре;
- Проширивање сазнања ученика;
- Имплементација знања у целоживотном учењу;
- Развијање истраживачког духа и подстицање самосталног рада.
62
Опис активности
- Пријављивање ученика и формирање група;
- Упознавање ученика са проблематиком полагања матурског и
завршног испита и начинима превазилажења могућих проблема;
- Пружање додатне подршке ученицима који заостају у раду;
- Мотивисање ученика за самосталан рад и целоживотно учење;
- Ретроспектива градива (иницијално тестирање ученика);
- Формирање плана активности ученика ;
- Ангажовање вршњачих едукатора;
- Упознавање са базом наставних материјала уз коришћење ИКТ
технологија;
- Израда индивидуалних наставних материјала ученика;
- Завршно тестирање ученика;
- Ретроспектива курса и начини његовог побољшања и имплементирања
у наредном периоду;
- Формирање паноа са ученичким радовима и презентовање рада млађим
разредима.
Циљна група којој је Циљна група су сви заинтересовани ученици који треба да полажу државну
намењено63
матуру и желе да наставе школовање.
Носиоци активности64
Наставници математике уз подршку наставника информатике, наставници
стручних предмета, наставвници прaктичне наставе и наставници
општеобразовних предмета
Област деловања могу бити кључне области квалитета или били који аспект рада школе (врло специфичан).Може их
бити и више.
60
Дати што прецизнији назив активности која се предлаже (да буде јасно шта се ради). Може бити више различитих
активности.
61
Повезати са општим кључним комептенцијама (ЗОСОВ) и предметним компетенцијама, као и са очекиваним исходима.
Навести посебно за сваку предложену активност.
62
Описати сваку предложену активност (како се планира релаизација, динамика – колико пута недељно, трајање у току
дана, начин организације, посебне специфичности),
63
Навести све циљне групе којима су намењене активности, за сваку активност посебно
64
Навести ко треба да буде реализатор (профилација наставника, стручни сарадник..)
57
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Место реализације65
Потребно ангажовање
извршилаца (наставник,
стручни сарадник)66
Потребно ангажовање
извршилаца
(спремачица, сервирка,
куварица, ложач/домар)
Исхрана ученика67
Процена
обухвата
68
ученика
Додатни ресурси69
Додатне напомене70

По потреби - доступни кабинети
Наставници ООП, СП, ПП, сарадник и правник

60 ученика и више
Лаптоп, пројектор, flip chart-табла, маркери, наставни материјал, хамер
.

ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ
Подршка ученицима
Физичка активност у функцији здравља
Исхрана и хроничне болести, физичка (не)активност и
хроничне болести, основни принципи физичке активности у
функцији здравља, безбедна физичка активност-предавање и
вежбање
Циљеви и очекивани исходи усвајање здравих навика у исхрани, одржавање телесне масе у
активности73
границама нормале, осећај задовољства…( К1, П1 )
Опис активности74
Предавање за ученике на чос-у, у сарадњи са одељенским
старешином. Планира се кумулативно (задња недеља на сваком
класификационом периоду). Сваке недење по један час практична настава.
Циљна
група
којој
је Ученици прве, друге, треће и четврте године.
намењено75
Носиоци активности76
Наставници физичког васпитања
Област деловања71
Назив активности72

Навести где треба да се реализује предложена активност (типска учионица, сала, специјализовани кабинет,
лабораторија, спољни терени, локални ресурси)
66
За сваког извршиоца написати проценат норме за додатно ангажовање
67
Описати начин обезбеђивања ручка/ужине за ученике који се укључују
68
Дати процену броја ученика који ће бити укључени у пројекат (што прецизније и за оба циклуса)
69
Навести уочене врсте и количину недостајућих ресурса да би пројекат био успешнији (шта требало урадити, купити,
обезбедити, прилагодити и навести начин на који се ови ресурси могли обезбедити)
70
Унети по потреби важне напомене о предлогу/специфичностима школе и/или окружења у којој школа ради
71
Област деловања могу бити кључне области квалитета или били који аспект рада школе (врло специфичан). Може их
бити и више.
72
Дати што прецизнији назив активности која се предлаже (да буде јасно шта се ради). Може бити више различитих
активности.
73
Повезати са општим кључним комептенцијама (ЗОСОВ) и предметним компетенцијама, као и са очекиваним
исходима. Навести посебно за сваку предложену активност.
74
Описати сваку предложену активност (како се планира релаизација, динамика – колико пута недељно, трајање у току
дана, начин организације, посебне специфичности),
75
Навести све циљне групе којима су намењене активности, за сваку активност посебно
76
Навести ко треба да буде реализатор (профилација наставника, стручни сарадник..)
65
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Место реализације77
учионица, базени, градски стадион, Жежељ
Потребно
ангажовање
извршилаца
(наставник,
стручни сарадник)78
Потребно
ангажовање
извршилаца
(спремачица,
сервирка,
куварица,
ложач/домар)
Исхрана ученика79
Процена обухвата ученика80 До 40 и више
Додатни ресурси81
Додатне напомене82
ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ
Областделовања83
Називактивности84
Можебитивишеразличитихактивности
Циљеви и очекиваниисходиактивности85

Слободне активности
Слободне активности по избору ученика
Проширивање знања из области опште културе,
оспособљавање ученика да кроз упознавање са
различитим теоријама мишљења решавају проблеме и
боље разумеју свет и време у комеживе; ученици ће
знати основне начине вођења дијалога, основне
теорије мишљења, норме моралног делања,
елементекоје ће им примењивањем у свакодневном
животу помоћи да боље организују и разлуче сопствене
проблеме на које наилазе како у школским тако и у
свакодневним обавезама и животним ситуацијама,
увидеће да исправним начином мишљења и делања,
оспособљавањем за критичко сагледавање света,
успевају да пронађу и обликују властито место у
друштву.

Описактивности86

77

Навести где треба да се реализује предложена активност (типска учионица, сала, специјализовани кабинет,
лабораторија, спољни терени, локални ресурси)
78
За сваког извршиоца написати проценат норме за додатно ангажовање
79
Описати начин обезбеђивања ручка/ужине за ученике који се укључују
80
Дати процену броја ученика који ће бити укључени у пројекат (што прецизније и за оба циклуса)
81
Навести уочене врсте и количину недостајућих ресурса да би пројекат био успешнији (шта требало урадити, купити,
обезбедити, прилагодити и навести начин на који се ови ресурси могли обезбедити)
82
Унети по потреби важне напомене о предлогу/специфичностима школе и/или окружења у којој школа ради
83
Областделовањамогубитикључнеобластиквалитетаилибиликојиаспектрадашколе (врлоспецифичан).Можеихбити и
више.
84
Датиштопрецизнијиназивактивностикојасепредлаже (дабудејасноштасеради). Можебитивишеразличитихактивности.
85
Повезатисаопштимкључнимкомептенцијама (ЗОСОВ) и предметнимкомпетенцијама, као и саочекиванимисходима.
Навестипосебнозасвакупредложенуактивност.
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Описатисвакупредложенуактивност
(какосепланирарелаизација, динамика –
коликопутанедељно, трајање у токудана,
начинорганизације, посебнеспецифичности)

Циљнагрупакојојјенамењено87
Засвакуактивностпосебно
Носиоциактивности88
Местореализације89
Потребноангажовањеизвршилаца
(наставник, стручнисарадник)90
Засвакогизвршиоцанаписатипроценатнорм
езадодатноангажовање
Потребноангажовањеизвршилаца
(спремачица, сервирка, куварица,
ложач/домар)
Исхранаученика91
Проценао бухвата ученика92
Датипроценубројаученикакојићебитиукључ
ени у пројекат (штопрецизније и
заобациклуса)

Област деловања93

4часанедељнопосленаставе;ученициузпомоћнаставник
аистражују и расправљају освакодневним проблемима
у животу и кроз исправан начин сагледавања и
решавања проблема уз помоћ основних теорија
мишљења и етичких норми и теоријауспевају да увиде
ширу перспективу и разлучите углове и могућности
мишљења и делања којим уз помоћ филозогије тј.
логике и етикеоформљавају властите ставове и
оспособљавају се за сопствне изборе и одговорност
који оне носе у свакодневном
животу...притомесемогукориститифилмови,фотографиј
е,презентације,инернет,као и
осталидоступниматеријалипопуттекстова,новинскихчл
анакаилипосетепозоришту и биоскопу и
различитимпредавањима.
Ученици Средње стручне школе 3. и 4. разреда
Професор филозофије и ученици уз техничку и
материјалну подршку руководства школе
Кабинет,библиотека,локални ресурси
Наставник филозофије

/

/
Заинтересовани ученици од 1.- 4 разреда

ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ
Уметност

Описатисвакупредложенуактивност (какосепланирарелаизација, динамика – коликопутанедељно, трајање у токудана,
начинорганизације, посебнеспецифичности),
87
Навестисвециљнегрупекојимасунамењенеактивности, засвакуактивностпосебно
88
Навестикотребадабудереализатор (профилацијанаставника, стручнисарадник..)
89
Навестигдетребадасереализујепредложенаактивност (типскаучионица, сала, специјализованикабинет, лабораторија,
спољнитерени, локалниресурси)
90
Засвакогизвршиоцанаписатипроценатнормезадодатноангажовање
91
Описатиначинобезбеђивањаручка/ужинезаученикекојисеукључују
92
Датипроценубројаученикакојићебитиукључени у пројекат (штопрецизније и заобациклуса)
86
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Назив активности94
Циљеви и очекивани
исходи активности95
Опис активности96

Школа фотографије
Очекивани циљ је да ученици науле да фотографишу и обраде фотографије
Ученици ће током курса научити научити да фотографишу мобилним
телефонима (и у професионалном моду), као и да користе ДЛСР фотоапарат.
Научиће композицију, како да правилно поставе елементе снимања (бленда,
експозиција, ИЦО вредност), снимање у разним модовима. Научиће снимање
пејзажа, портрета, макро фотографију и многе друге категорије. Такође у
другом делу тема ће бити обрада фотографије софтверима који се могу
користити на мобилним телефонима и ДЛСР апаратима. (Snapseed,
Photoshop, Adobe lightroom)

Циљна група којој је
намењено97
Носиоци активности98

Ученици свих разреда (могу и наставници)

Место реализације99

Кабинет 66

Милан Габарић

Потребно ангажовање
извршилаца100
Исхрана ученика101
Процена
обухвата 30
ученика102
Додатни ресурси103
Додатне напомене104

Областделовањамогубитикључнеобластиквалитетаилибиликојиаспектрадашколе (врлоспецифичан).Можеихбити и
више.
94
Датиштопрецизнијиназивактивностикојасепредлаже (дабудејасноштасеради). Можебитивишеразличитихактивности.
95
Повезатисаопштимкључнимкомептенцијама (ЗОСОВ) и предметнимкомпетенцијама, као и саочекиванимисходима.
Навестипосебнозасвакупредложенуактивност.
96
Описатисвакупредложенуактивност (какосевидирелаизација, динамика – коликопутанедељно, трајање у токудана,
начинорганизације, посебнеспецифичности),
97
Навестисвециљнегрупекојимасунамењенеактивности, засвакуактивностпосебно
98
Навестикотребадабудереализатор (профилацијанаставника, стручнисарадник..)
99
Навестигдетребадасереализујепредложенаактивност (типскаучионица, сала, специјализованикабинет, лабораторија,
спољнитерени, локалниресурси)
100
Засвакогизвршиоцанаписатипроценатнормезадодатноангажовање (навести и акојепотребнододатноангажовањеложача,
техичкогособља и колико)
101
Описатиначинобезбеђивањаручказаученикекојисеукључују
102
Датипроценубројаученикакојићебитиукључени у пројекат (штопрецизније и заобациклуса)
103
Навестисвеврсте и количинунедостајућихресурсадабипројекатуспео (штатребаурадити, купити, обезбедити,
прилагодити и навестиначиннакојисеовиресурсимогуобезбедити)
104
Унетипопотребиважненапомене о предлогу
93
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4.6. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), Министар просвете, науке и технолошког
развоја доноси ПРАВИЛНИК o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску
2021/2022. годину
Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе
остварују на годишњем нивоу:
– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних
наставних седмица, односно 185 наставних дана;
– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневних наставних
седмица, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да
Школа оствари обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и
наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних
наставних седмица, односно наставних дана.
Наставни дани
I полугодиште
II полугодиште
Σ
завршни разр.
II полугодиште
Σ

понедељак
17
19
36
понедељак
16
33

уторак
17
20
37
уторак
17
34

среда
18
20
38
среда
17
35

четвртак
17
20
37
четвртак
17
34

петак
16
20
36
петак
17
33

Σ
85
100
185
Σ
85
170

У оквиру 37, односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у обавези да
годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици (сваки дан у седмици неопходно је да
буде заступљен 37, односно 34 пута), изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља
ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду
равномерно распоређени. Из тог разлога у суботу, 2. априла 2022. године, настава се изводи према
распореду часова од понедељка а у среду 4. маја држаће се настава по распореду од петка.
Прво полугодиште почиње у среду 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30.
децембра 2021. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2021. године, a завршава се у уторак, 21.
јуна 2022. године.
Друго полугодиште за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег
образовања завршава се у уторак, 31. маја 2022. године.
Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разреда
четворогодишњег образовања, за које је планом и програмом наставе и учења, односно наставним
планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану
реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 5. августа 2022. године.
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Класификациони периоди:
Први

за све разреде

30.10.2021.

Други

за све разреде

30.12.2021.

Трећи
Четврти

- за завршне разреде
- за остала одељења
- за завршне разреде
- за остала одељења

26.3.2022.
2.4.2022.
31. 5.2022.
21.6.2022.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски и летњи распуст.
Јесењи распуст је у петак, 12. новембра 2021. године.
Зимски распуст почиње у уторак 4. јануара 2021. године, а завршава се у петак 21. јануара 2022.
године.
За ученике I, II и III разреда четворогодишњег образовања и ученике I и II разреда трогодишњег
образовања, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа
2022. године.
За ученике IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих средњих стручних школа,
летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа
2022. године.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим
празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се празнују и:
1) 21. октобар 2021. године, као Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату;
2) 27. јануар 2022. године, Свети Сава – Дан духовности;
3) 22. априла 2022. године, као Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у
Другом светском рату;
4) 9. мај 2022. године, као Дан победе;
5) 28. јун 2022. године, Видовдан – спомен на Косовску битку.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у
Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
У школи се обележавају и:
1) 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника;
2) 21. фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика;
3) 14. март 2022. године, Дан школе
4) 10. април 2022. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и
првог српског министра просвете.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане
следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског бајрама и 9. јула
2022. године, на први дан Курбанског бајрама;
3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 25.
децембра 2021. године, на први дан Божића;
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5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7.
јануара 2022. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и
јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 15.
до 18. априла 2022. године; православци од 22. до 25. априла 2022. године).
Саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта биће
30.12.2021. Детаљан распоред по разредима и одељењима биће одређен накнадно а зависно од
епидемиолошке ситуације и предложених мера Владе Републике Србије.
Полагање завршног испита на крају трогодишњег образовања и матурског испита на крају
четворогодишњег образовања биће у периоду од 06.06.2022 до 10.06.2022, а поделе диплома и остал
документације завршним разредима биће 16.6.2022. ,
Подела сведочанстава незавршним разредима биће 28.6.2021. године.
Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће у четвртак 7. априла и петак 8. априла
2022. године, непосредно у средњим школама које организују и спроводе пријемне испите или које
уписују ученике у одељења за ученике са посебним способностима.
Пријемни испити за упис ученика у уметничке школе ликовне области и на образовне профиле у
области уметности за школску 2022/2023. годину биће организовани у периоду од 13–22. маја 2022.
године
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. години
спровести међународнo испитивањe ПИСА 2022 (главно тестирање), у периоду од 8. марта до 18.
априла 2022. године.
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4.6.1. Такмичења
Друштвене науке
Веронаука
Историја

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Прва половина марта 2022.
Март – април 2022.
Прва половина марта 2022.
Март – април 2022.
Физичко васпитање

ШКОЛСКО
ОПШТИНСКО
ДИСЦИПЛИНА
ТАКМИЧЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕ

ОКРУЖНО
ТАКМИЧЕЊЕ

СТОНИ ТЕНИС

МЕЂУ
ОКРУЖНО
ТАКМИЧЕЊЕ
/

РЕПУБЛИЧКО

Четврта
Прва недеља ТРЕЋА
недеља
октобра
недеља
септембра
2021.
октобра
2021.
2021.
СТРЕЉАШТВО Трећа
Друга недеља Прва недеља /
недеља
марта 2022.
априла 2022.
фебруара
2022.
КОШАРКА
Друга
Четврта
Друга
Четврта
недеља
недеља
недеља
недеља
октобра
октобра 2021. новембра
новембра
2021.
2021.
2021.
Мај 2022.
МАЛИ
Трећа
Четврта
Трећа
Прва недеља
ФУДБАЛ
недеља
недеља
недеља
априла 2022.
децембра
фебруара
матра 2022.
2021.
2022.
РУКОМЕТ
Четврта
Трећа недеља Прва недеља Четврта
недеља
новембра
матра 2022.
недеља
октобра
2021.
марта 2022.
2021.
АТЛЕТИКА
Четврта
Друга недеља Четврта
Прва недеља
недеља
октобра
недеља
априла 2022.
септембра
2021.
октобра
2021.
2021.
Машинство и обрада метала, саобраћај и шумарство и обрада дрвета
Сва такмичења следећих образовних профила одржаће се у 2022.години
Школско такмичење
Аутомеханичар
Оператер машинске обраде

Прва половина
марта
Прва половина
марта

Обласно такмичење

Републичко
такмичење

Април

Мај

/

Мај
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Бравар

Април

Мај

Возач моторних возила

Прва половина
марта
Март

/

Април

Столар

Март

/

Април

Машински техничар за
компјутерско конструисање 2Д,
3Д, статика
Машински техничар за
компјутерско управљање
Техничер за роботику

Април
Март

Мај
Април

Март

Април

Март

Мај
Мај

Техничар друмског саобраћаја
Март
/
Април
Техничар мехатронике
Март
/
Мај
Услед сложене епидемиолошке ситуације, може доћи до одступања од предвиђених термина
или до неодржавања такмичења, што се десило и школске 2019-20. и 2020-21. године.

4.6.2. Значајне културне активности и акције које школа реализује

Назив активности

Разред

Планирано
часова на
годишњем
нивоу

Учешће у активностима Народне
библиотеке и коришћење књижног
фонда библиотеке

Сви
разреди

12

Учешће у активностима клуба
акцијаша и волонтера Крагујевца

Сви
разреди

20

Посета археолошком парку Limes park –
Viminacium Adveture

Сви
разреди

10

Присуство књижевним вечерима,
промоцијама књига и сл.

Сви
разреди

4

Посете позоришним представама и
биоскопским пројекцијама

Сви
разреди

4

Посета акваријуму на ПМФ-у и Еко

Први и

2

Задужени
наставник
Професори
српског језика и
књижевности и
библиотекар
Одељењске
старешине и
координатор
ученичког
парлаента
Председник
стручног већа
друштвених наука
Професори
српског језика и
књижевности и
библиотекар
Професори
српског језика и
књижевности
Професор
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парку
Посета сајмова (књига, научнотехничких достигнућа, предузетника)

други
Сви
разреди

Посете манастирима

Четврт

8

У овиру предмета грађанско васпитање
биће организоване активности у
локалној средини

Сви
разреди

10

Учешће ученика у спортским
такмичењима

Сви
разреди

8

Учешће даровитих ученика на
такмичењима,конкурсима

Сви
разреди
Сви
разреди
Сви
разреди

Афирмација рада школских секција
Прослава Дана школе

екологије
По потреби

12
12
12

Манифестација – Октобар у Крагујевцу

Сви
разреди

12

Школска слава Свети Сава

Сви
разреди

4

У оквиру Дана за ваннаставне
активности школа ће представити
своја и достигнућа својих ученика

Сви
разреди

12

Пројектна недеља

Сви
разреди

12

Дани Ерасмуса

Сви
разреди

3

По потреби
Професори верске
наставе
Професори
грађанског
васпитања
Професори
физичког
васпитања
Руководиоци
секција
Руководиоци
секција
Професори свих
стручних већа
Чланови
организационог
одбора
Рецитаторска и
драмска секција
Професори свих
стручних већа
Стручно веће
професора
машинства и
електротехнике
Чланови
пројектног тима

* РЕАЛИЗАЦИЈА ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ДОГАЂЕЈА ЗАВИСИЋЕ ОД ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ У
ЗЕМЉИ
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4.7. ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД

Разредни испити због оправданог
одсуства ученика са више од једне
трећине часова предмета

30.05. - 01.06.2022.

Поправни испити
Завршни и матурски испити

13.06-20.06.2022.
6. 06. – 10.06.2022.

Остала
одељења

Разредни испити због оправданог
одсуства ученика са више од једне
трећине часова предмета

22.06 - 27.06.2022.

Поправни и разредни испити

Завршни
разреди

Време
реализације

Остала
одељења

Мајско- јунски

Испитни
рок

Августовски

Врста испита

Завршни
разреди

Испити за редовне и ванредне ученике реализоваће се у следећом испитним роковима:
Испити за редовне ученике:

17.08. -19.08.2022.

Завршни и матурски испити

22.08. -26.08.2022.

Поправни и разредни испити

17. 08. – 22.
08.2022.

ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
Време реализације
Мај – јун (и август)

Врста припремног рада:
Припремна настава из предмета у складу са одлуком НВ
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ИСПИТНИ РОКОВИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

Испитни рок

Вртса испита

Датум

Септембарски

испити за ванредне ученике

7.9.- 30.19.2021.

Новембарски

испити за ванредне ученике

1.11. – 30.11.2021.

испити за ванредне ученике

24.01. – 4.02.2022

завршни и матурски испити

17. 01. - 31.01.2022.

Мартовски

испити за ванредне ученике

10. 03. - 30.03.202.

Мајски

испити за ванредне ученике

4. 05. - 31. 05.2022.

Јунски

матурски испити

01. 06. - 21 .06.2022.

Јулски

испити за ванредне ученике

06. 06. - 30 .06.2022.

Августовски

матурски испити

15. 08. – 23.08.2022.

Јануарски

Испити за ванредне ученике биће организовани и у посебним роковима у случају захтева социјалних
партнера и на основу уговора са њима.
Посебним распоредом рада биће планиране све активности везане за организацију испита за редовне и
ванредне ученике у јунском и августовском испитном року и ванредне ученике у јануарском испитном
року, као и датуми поделе јавних исправа.

4.8. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
На седници Наставничког већа, одржаној 31. августа 2021. године усвојен је привремени распоред
часова, а након одређених корекција на предлог наставника, биће усвојен стални распоред часова, у
складу са планом и програмом Наставничког већа.
У прилогу Годишњег плана рада налази се распоред часова наставних и ваннаставних активности.
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4.9. ИЗВОЂЕЊЕ УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Део практичне наставе за поједина занимања у трогодишњем и четворогодишњем трајању изводи у
привредним организацијама. Ученици прве године похађају часове практичне наставе до 25% код
послодаваца. Потписује се уговор између школе и привредне организације. Ученици редовно похађају
практичну наставу у привреди и то по следећем распореду:

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје
рада

Образовни профили

Разред и
одељењe

Бравар завривач

II III

Механичар моторних возила

II III

Машински техничар моторних
возила

Индустријски механичар
Оператер машинске обраде

II
III
III
II

Техничар друмског саобраћаја

-

СИЕМЕНС
АММ
Застава ТЕРВО
Униор Компонентс
Фортеко

- Ником – ауто д.о.о.
- ВИВА Ауто
- Застава ТЕРВО
- ,,Тумбе ауто“ сзтр
- АМАРКЕТ Ауто д.о.о.
- Ауто сервис БРАЦА сзр
- ,,АЦА бест“ сзр
- ,,Адамовић“ сзр
- Сервис ,,ММ“ Крагујевац
- ,,ГТ Обрадовић“
- ,,Власта ауто“ сзр
- „ДУЛЕ Р“ сзур
- Баки д.о.о.
- Шумадија центар д.о.о.
- ,,Prestige plus tours“ д.о.о.
- СЦГМ
- СИЕМЕНС
- МИНД
- Фортеко
- ,,Unior components“д.о.о.

III

- „Вуловић транспорт“ д.о.о
- ,,Липа 1“ – Аутомеханичарска радња
- ,,Дуле Р'' – Сервис хидраулике
- Трифуновић ауто сзтр
- ,,HodlmayrZastava“д.о.о.
- Језеро д.о.о.
- „ДУЛЕ Р“ сзур
- ,,Гаљак јуниор“ – Технички преглед

III
IV

- Језеро д.о.о.
- Градска агенција за саобраћај – ГАС д.о.о.
- ,,Hodlmayr Zastava“д.о.о.
- Aутобуска станица
- ,,Гружа – транспорт д.о.о.
- ,,JOVALEXCENTAR“д.о.о.
- „Јаско“ технички преглед
„МКWT“ технички преглед

САОБРАЋАЈ

Возач моторних возила

II
III
IV

Предузећe

71

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

III
IV

Техничар мехатронике

III
IV

Шумарство и
обрада дрвета

Техничар за обликовање
намештаја и ентеријера

III
IV

Култура,
уметност и
јавно
информисање

Техничар дузајна ентеријера и
индустријских производа

IV

Летња пракса
(током летњег
распуста)

Сви смерови за подручја рада
-Машинство и обрада метала
- Електотехника

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Техничар унутрашњег
транспорта

III
IV

-HTL,
-Гранит, д.о.о
-Драгстор Станово,
-Опека, д.о.о
- СЦГМ,
- Застава оружје
- ,,Unior components“д.о.о.
- Горење,
- MindGroup
- ДЛС
- Тригано
-Vackerneusson
- ЗАСТАВА ИНПРО
- Призма Крагујевац
„Блажекс“
„Фалко намештај“
„Јелофина“
„Меблано“
„МД Јела“
„Ћуковић“
„Бор плус“
„Стилес“
Школа
- Застава оружје
- ,,Unior components“д.о.о.
- Горење,
- Mind group
- Тригано

Извођење ученичке праксе ће се реализовати по направљеном распореду по радним организацијама.
Ученици и њихови наставници имају изузетну сарадњу са социјалним партнерима и практична настава
у великој мери реализоваће се по предвиђеном плану и програму.
4.10. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Решењем Привредног суда у Крагујевцу бр.5-403-00 од 23.8.2018.године ,када је регистрована Средња
стручна школа, регистрована је и проширена делатност коју су имале Политехничка и Друга техничка
школа и то:
-Остало образовање
-машинска обрада метала
-поправка машина
-одржавање и поправка моторних возила
-техничко испитивање и анализа
-делатност школа за возаче
-уметничко образовање
-помоћне образовне делатности
Обављање проширене делатности школе врши се у време које не би реметило редован образовно –
васпитни рад школе.
Школа ће послове у овом сегменту рада обављати на основу уговора са социјалним партнерима.
Полазницима који савладају уговорене и планиране програме Школа ће издати посебна уверења.
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5. ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
1.Приоритети Развојног плана за школску 2021/22. годину су ПРОЈЕКТНА НАСТАВА односно
1.1ЈАЧАЊЕ ИКТ КАПАЦИТЕТА И РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА
Стратешки циљ: Јачање капацитета наставника и ученика и реализација плана за дигиталну школу
Специфичан циљ: Наставници реализују део наставног садржаја примењујући пројектну наставу.
Одговорно
Рок за
Мерљиви
Носиоци
лице за
Aктивности
реализацију
индикатори за
активности
спровођење
активности
постизање циљева
активности
Резултате вредновања,
Стручни актив за
Руководилац
мај-јун 2022.
Развојни план
самовредновања и
развојно
стручног
садржи активности
Селфи испитивања
планирање
актива за
на основу
узимају се у обзир при
развојно
вредновања,
дефинисању
планирање
самовредновања у
стратешких циљева
Селфи испитивања
развоја школе и јачања
за јачање
дигиталних капацитета
дигиталних
школе
капацитета школе
Развијање и
Школски
Тим за
континуирано Школска платформа
унапређивањеелектрон администратор,
информатичку
за учење, сарадњу и
скеплатформешколе
Тим за ИП
подршку,
комуникацију
Тим за ОК
школски
развијен и
администрато
унапређена у складу
р
са потребама школе
и техничким
могућностима

Начин праћења

Одговорно лице за
праћење

Увид у извештај
Стручног актива за РП

Руководилац тима за
обезбеђивање квалитета

Увид у извештај Тима
за ИП и Тима за ОК

Руководилац Стручног
актива за РП
Руководилац тима за
обезбеђивање квалитета
Руководилац тима за ИП
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У
припремијеПравилник о
поштовањуауторскихпр
аватокомкоришћењадиг
италнихресурсакојисеуп
отребљавају у настави

Секретар
Стручни актив за
развојно
планирање

Секретар
Руководилац
стручног
актива за
развојно
планирање

до краја
полугодишта
школске
2021/22
године

Израђен план је унет
у анекс Развојног
плана и доступан
свим наставницима,
стручним већима

1.2. ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ
Стратешки циљ: ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ
Специфичан циљ: Наставници реализују део наставног садржаја примењујући пројектну наставу.
Одговорно
Рок за
Мерљиви
Носиоци
лице за
Aктивности
реализацију
индикатори за
активности
спровођење
активности
постизање циљева
активности
Интерно усавршавање
Тим за
Председници
Мај 2022.
Наставници
наставника –пројектна
међупредметне
стручних већа
употребљавају
настава – хоризонтално компетенције
дигиталне
подучавање (примена
Стручна већа
технологије за
искустава са разних
Наставници
професионалну
семинара и обука које су
сарадњу са другим
наставници прошли у
наставницима. Осим
протекле две школске
дигиталних

Увид у Правилник
који је написао
секретар школе

Руководилац тима за
обезбеђивање квалитета

Увид у анекс Стручног
актива за РП

Начин праћења
Селфи инструментобласт континуирани
професионални развој
у области дигиталних
технологија
Увид у извештај
СЕЛФИ тима

Одговорно лице за
праћење
Координатор СЕЛФИ
тима
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године)

Организовање смотре
пројектних задатака

технологија
пројектни задаци се
могу остваривати и
на друге начине

Тим за
међупредметне
компетенције
Стручна већа
Наставници

Руководилац
тима за
међупредметн
е
компетенције

Мај 2022.
Рокови за
извештаје:
30. новембар
2021. године,
1. април 2022.
године

База примера
пројектне наставе
Постављени радови
на школском сајту
Попуњени обрасци,
продукти пројеката,
презентације,
израђени предмети,
фотографије

База примера
пројектне наставе
Увид у извештај Тима
за међупредметне
компетенције о бази
ппримера примера
пројектне наставе
Периодични
извештаји које
прикупљају
председници
стручних већа и
прослеђују тиму за
међупредметне
компетенције
Увид у извештај тима
за међупредметне
компетенције

1.3. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Специфични циљ: Ширење мреже социјалних партнера и подизање квалитета сарадње
Идентификовање
Тим за инклузију, педагог,
Тим за инклузију
Континуирано
емоционалног, телесног и
одељењске старешине
Координатор и ментор
ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
здравственог стања ученика Ђачки парламент,
ученичког парламента
и њихових социјалних
Одељењске старешине
Педагошко – психолошка

Вођа тима за
међупредметне
компетенције

Вођа тима за међу
предметне компетенције

Доступна и ажурирана база
података, извештај тима за
инклузију
Извештај Ђачког
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потреба, као и за
благовремено и адекватно
реаговање на њих узимајући
у обзир и актуелну
ситуацију са пандемијом
Предузимање мера за
редовно похађање наставе
ученика из осетљивих група,
али и осталих ученика у
отежани условима због
пандемије

служба

ППС,
Тим за превенцију,
Тим за инклузивно
образовање, Одељењске
старешине

Одељенска већа

парламента

Континуирано
ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Записници са састанка тима,
извештаји

1.4. ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА НАЦИОНАЛНОГ РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Стратешки циљ:Јачање капацитета националног ресурсног центра компетенција за
целоживотно учење
Развој нових
Стручна већа
Руководилац
Континуирано током
Реализоване обуке, листе присутности,
обука за
машинства и
Националног
имплементације Развојног
приручници
потребе
електротехнике, ресурсног
плана
тржишта рада
саобраћаја и
центра
Фотографије, извештаји
и њихова
практичне
компетенција
реализација
наставе
за
целоживотно
учење
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Јачање
капацитета
националног
ресурсног
центра
компетенција
за
целоживотно
учење

Стручна већа
Руководство
машинства и
школе
електротехнике,
саобраћаја и
практичне
наставе,
Руководилац
Националног
ресурсног
центра
компетенција за
целоживотно
учење

Континуирано током
имплементације Развојног
плана

РЕКОНСТРУКЦИЈА РАДИОНИЦА
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6. ПЛАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ НАКОН ПРОЦЕСА САМОВРЕДНОВАЊА ШКОЛСКЕ
2020-2021.ГОДИНЕ

ПЛАН ПОБОЉШАЊА
ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ШКОЛСКА 2021/2022
КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ на које се треба фокусирати:
 У мањој мери ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави - самостално или уз помоћ наставника.
 Ученик у мањој мери има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала.
Циљ: Планирати, реализовати и вредновати пројекат у настави у сарадњи са ученицима.
Aктивности

Носиоци
активности

Одговорно лице
за спровођење
активности

Време
реализације

Мерљиви индикатори за
Одговорно лице за
Начин праћења
постизање циљева
праћење

Глобално планирање
пројектне наставе

Стручна већа
Сви наставници

Председници
стручних већа

До 15.
септембра

Број наставника који
реализује пројектну
наставу

Прикупљање ученичких идеја
за пројекте

Наставник
Ученици

Наставник

До краја првог
класификацио
ног периода

Број пројеката који су
ученици осмислили

Увид у
записнике
стручних већа
и извештај
тима за ОК
Увид у базу
пројеката (тим
за

Вишња Бутулијачлан тима за
самовредновање
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Избор пројекта

Наставник
Ученици

Наставник

Утврђивање начина
вредновања у сарадњи са
ученицима
Реализација и вредновање
пројекта

Наставник
Ученици

Наставник

Ученици
Наставник

Наставник

Одржавање смотре
пројектних задатака

Тим за
међупредметне
компетенцје
Стручна већа
Ученици

Руководилац
тима за
међупредметне
компетенције

До краја првог
класификацио
ног периода
До краја првог
класификацио
ног периода
До краја
трећег
класификацио
ног периода
До краја маја
2022. године

Ученици реализују
и вреднују пројекат у
настави - самостално или
уз помоћ наставника.

Укупан број реализованих
пројеката у настави је
већи у односу на прошлу
шкилску годину

међупредметн
е
компетенција)
Посматрање
наставе - Увид
у извештаје
педагошкопсихолошке
службе

Вишња Бутулијачлан тима за
самовредновање

Посматрање
смотре
Увид у
извештаје
тима за
међупредметн
е
компетенције

Циљ: Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала
Одговорно лице
Носиоци
Време
Мерљиви индикатори за
Aктивности
за спровођење
Начин праћења
активности
реализације
постизање циљева
активности
Дискусија о примерима добре Стручна већа
Председници
Октобар 2021.
Извештаји СВ о
Увид у
праксе учешћа ученика у
Педагошко
стручних већа
примерима добре праксе
записнике и
планирању наставе (у вези са психолошка
учешћа ученика у
извештаје
начином обраде теме,
служба
планирању наставе (у
стручних већа
обликом рада или
вези са начином обраде
Посматрање
материјала)
теме, обликом рада или
наставе - Увид
материјала)
у извештаје

Одговорно лице за
праћење
Вишња Бутулијачлан тима за
самовредновање

79

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Омогућити ученицима избор
у вези са начином обраде
теме, обликом рада или
материјала

Наставници
Ученици

Наставник

Током школске
године

Ученици учествују у
планирању начина
реализације наставног
часа

педагошкопсихолошке
службе

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ШКОЛСКА 2021/2022
КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ на које се треба фокусирати:
 Резултати националних и међународних тестирања не користе се у довољној мери функционално за унапређивање наставе и учења.
 Недовољно укључивање ученика у допунску наставу
Циљ: Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.
Aктивности
Анализа резултата
тестирања у оквиру
пилот пројекта за
припрему полагања
стручне матуре
Планирање и
реализација активности
које би обезбедиле боље
резултате тестирања на
нивоу Републике.

Одговорно лице
за спровођење
активности

Време
Мерљиви индикатори за
реализације
постизање циљева

Стручна већа
математике,
српског језика и
машинства

Председници
стручних већа

Октобар
2021.

Закључци СВ

Стручна већа
математике,
српског језика и
машинства

Председници
стручних већа

Од октобра
2021. до маја
2022.

Резултати националних
и међународних
тестирања користе се
функционално за
унапређивање наставе и
учења.

Носиоци
активности

Начин праћења
Увид у записнике и
извештаје стручних
већа

Одговорно лице за
праћење
Милан Јевтић - члан
тима за самовредновање
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Анализа резултата
иницијалног тестирања

Стручна већа

Председници
стручних већа

Септембар
2021.

Одељењски старешина
формира допунску
наставу у е-дневнику за
предмет уколико један
или више ученика има
недовољну оцену
Наставник води
евиденцију одржаних
часова допунске наставе
у е-дневнику

Стручна већа
Одељењске
старешине

Одељењски
старешина

Током
школске
године, по
потреби

Стручна већа
Сви наставници

Председници
стручних већа

Резултати иницијалних
тестова користе
се у индивидуализацији
подршке у учењу.
Ученици који имају
недовољне оцене су
укључени у допунску
наставу и евиденција
допунског рада постоји у
електронском дневнику

Увид у записнике и
извештаје стручних
већа
Запажања стручних
сарадника у едневнику

Милан Јевтић - члан
тима за самовредновање

Напомена:
 Одговорно лице за извештавање о реализацији плана побољшања -руководилац Тима за самовредновање
 Одговорно лице за преиспитивање плана побољшања -руководилац Тима за обезбеђивање квалитета рада и развој школе
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7. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

* Предвиђени планови у случају covid-19 реализоваће се online.

7.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Време
Активности/теме, садржаји
реализације
Разматрање извештаја о остваривању
Годишњег плана рада за шк. 2020/2021.
годину

Начин реализације

Разматрање извештаја о раду директора
школе у претходној школској години

Септембар

Разматрање предлога Годишњег плана рада
школе за шк. 2021/2022
-Упознавање са Стручним упутством за
организовање и остваривање образовно
васпитног рада у средњој школи у шк.
2021/22 години
Упознавање са препорукама, за приимену
превентивних мера у раду школа од стране
Министарства просвете
Упознавање са Оперативним планаом рада за
шк. 2021/2022. годину
- Информисање о изабраним председницима
стручних већа за текућу школску годину
- Именивање комисије за издавање решења
ванредним ученицима
- Упознавање са новим плановима и
програмима
- Доношење одлуке о употреби уџбеника

- Излагање, презентација,
дискусија, одлучивање

- Информисање, предлагање
- Анализа , информисање,
разговор
- Излагање, дискусија ,
предлагање

Носиоци
реализације

Тим за израду
Извештаја о раду
школе
- Тим за израду
Годишњег плана
рада школе
- Одењенске
старешине
- Директор,
помоћник
директора
- ППС

.
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Усвајање коначног распореда часова
Припрема октобарских свечаности
Васпитно – дисциплилнске мере
Презентација акционог плана за осигурање
квалитета
Разно
Аналлиза успеха ученика на крају првог
класификационог периода
Доношење мера за побољшање успеха у
учењу и понашању ученика
Именовање ментора наставницима –
почетницима
Васпитно- дисциплинске мере
Извештај о реализацији октобарских
свечаности

- Расправа, анализа
- Информисање, предлагање,
излагање, разговор,
- дискусија
-гласање

.Састављачи
распореда
- Директор
- Одбор за
прославу.

Запослени у школи

.

Презентација, дискусија,
разговор,
- Излагање, разматрање,
усвајање
- Информисање
- Извештавање, дискусија,
усвајање

Јануар- фебруар

Децембар

Информисање о активностима у области
самовредновања рада Школе
Доношење одлуке о извођењу припремне
наставе за полагање свих врста испита
(поправни, разредни, завршни и матурски) и
доношење распореда припремне наставе за
завршни и матурски испит
Утврђивање резултата ванредних испита у
новембарском испитном року
Извештај о реализацији пројекта и сарадњи са
социјалним партнерима на нивоу школе
Извештај о педагошко инструктивном раду
Васпитно дисциплинске мере
Разматрање предлога плана уписа за наредну
школску годину
Разно

Анализа реализације Годишњег плана рада у I
полугодишту
Анализа успеха ученика у I полугодишту
Извештај тимова на нивоу школе
Извештај о прегледу падагошке
документације
Доношење одлуке о организацији завршног и
матурског испита и именовање Испитног
одбора
Усвајање испитних питања за завршни и
матурски испит
Организација активности у оквиру школског
дана за ваннаставне активности
Васпитно дисциплинске мере
Припрема Дана школе .

-ППС, Директор,
помоћници
директора

.

Излагање, презентација,
разговор, договарање,
информисање, предлагање ,
извештавање, усвајање
- Информисање предлагање,
диговарање

- Излагање, презентација,
дискусија
- Излагање, презентација,
дискусија
- Извештавање, дискусија
- Информисање одлучивање
- Извештавање, одлучивање
- Излагање, презентација

- Тим за
самовредновање
- Директор
помоћник
директора,
педагошки
колегијум
- представницикомисија за
ванредне испите,
одбор.

.
- Директор,
помоћници
директора
- ППС
- Комисија,
- директор,
- стручна већа
- Председници
стручних већа
- Школски
координатори
- Директор, тим
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Март

Договор, анализа,
презентација, излагање
Анализа реализације активности из Школског
развојног плана
Информисање о активностима у области
самовредновање рада Школе
Извештај о прослави Дана школе

Април

Анализа успеха ученика на крају III
класификационог периода
Извештај о педагошко инструктивном раду
Васпитно дисциплинске мере
Разно

Мај

Утврђивање распореда рада до 31. августа
2021. год.
Доношење одлуке о похваљивању и
награђивању ученика
Доношење одлуке о извођењу припремне
наставе
Васпитно дисциплинске мере
Разно

Јун

Извештај о стручном усавршавању
Награђивање најуспешнијих ученика
Припрема и задужења за израду Извештаја за
школску 2021/22. год.
Припрема и задужења за израду Годишњег
плана рада за школску 2022/2023.год.
Организовање уписа
Васпитно дисциплинске мере
Разно

Август

- Анализа
презентација

Анализа успеха на крају школске године
Извештај тимова на нивоу школе
Припрема за почетак нове школске године
Разно

Договор, анализа,
презентација, излагање

- Председник за
ШРП
- Координатор
тима за
самовредновање
- Одељењска већа ,
Одељенске
старешине
- Председници
комисија.
- Директор,
помоћници
директора
- ППС
- Комисија,
- директор,
- стручна већа
- Председници
стручних већа
Директор,
помоћници
директора
- ППС
- Комисија,
- директор,
- стручна већа
- Председници
стручних већа

Договор, анализа,
презентација, излагање

Директор,
помоћници
директора
- ППС
- Комисија,
- директор,
- стручна већа
- Председници
стручних већа

Договор, анализа,
презентација, излагање

Директор,
помоћници
директора
ППС
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7.2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА НЕЗАВРШНЕ ГОДИНЕ
Време
реализације

Септембар

Активности/теме

-Формирање одељењског већа
-Усвајање плана и програма рада
одељењског већа
-Усвајање распореда писмених
радова
-Усвајање распореда додатног
рада и допунског рада
-Упознавање
чланова
одељењског већа са Протоколом
поступања у установи у одговору
на насиље, злостављање и
занемаривање
(изменама
и
допунама
Правилника
о
Протоколу поступања установе у
одговору
на
насиље,
злостављање и занемаривање)
-Упутству о мерама заштите
здравља ученика и запослених у
основним и средњим школама
-Информисање чланова већа са
Упутством о поступању у случају
сумње или сазнања о присуству и
коришћењу дрога у образовно –
васпитним установама
-Усвајање уџбеника
-Упознавање
са
социјалним,
породичним и здравственим
условима ученика
- Разматрање идентификације
ученика који су за ИОП-3,
предлагање ученика

Начин
реализације

Доношење одлуке
излагање
Излагање,
дискусија, договор
Договор,
доношење одлуке
Договор, дискусија,
анализа

Анализа, дискусија

Носиоци
реализације

ОС, ППС
ОС,
предметни
наставници

Одељењска
већа
Тим за
инклузију
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Октобар

- Реализација наставног плана и
програма плана и програма .
- Идентификација ученика којима је
потребна додатна подршка и
њихово укључивање у допунску
наставу и остале облике рада
-Укључивање ученика којима је
потребна додатна подршка у
заједничке активности што ће
подстаћи њихов напредак и
интеракцију са другим ученицима
-Предузимање мера за редовно
похађање наставе ученика из
осетљивих група, али и осталих
ученика у отежаним условима због
пандемије
- Пружање подршке ученицима
током реализације наставе у онлајн
окружењу

Новембар

Анализа реализације наставних
планова и програма
Анализа рада и успеха ученика на
крају I класификационог периода
Анализа понашања ученика

Децембарфебруар

Анализа реализације наставних
планова и програма у првом
полугодишту
Изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
Ублажавање и укидање појединих
васпитно-дисциплинских мера
Утврђивање успеха ученика на крају
првог полугодишта
Анализа рада одељењског већа
Доношење закључака у вези са
побољшањем успеха и понашања
ученика
Доношење одлуке о упућивању
ученика на разредни испит из
страних језикa
- Укључивање ученика којима је
потребна додатна подршка у
заједничке активности што ће
подстаћи њихов напредак и
интеракцију са другим ученицима
- Предузимање мера за редовно
похађање наставе ученика из

Анализа

ОС,
Предметни
наставници,
помоћници
директора
ППС

Анализа, дискусија

Одељењска
већа
Тим за
инклузију

Анализа, дискусија

ОС,
Предметни
наставници,
помоћници
директора
ППС

Анализа, дискусија
Извештај,
доношење одлуке

ОС,
предметни
наставници,
помоћници
директора,
ППС
Одељењска
већа
Тим за
инклузију
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Март – мај

Јун

Август

осетљивих група, али и осталих
ученика у отежаним условима због
пандемије
-Пружање подршке ученицима
током реализације наставе у онлајн
окружењу
Анализа реализације наставних
планова и програма
Изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
Ублажавање и укидање васпитнодисциплинских мера ученицима
Анализа успеха ученика на крају III
класификационог периода
Доношење закључака у вези са
побољшањем успеха
-Укључивање ученика којима је
потребна додатна подршка у
заједничке активности што ће
подстаћи њихов напредак и
интеракцију са другим ученицима
Предузимање мера за редовно
похађање наставе ученика из
осетљивих група, али и осталих
ученика у отежаним условима због
пандемије
Пружање подршке ученицима током
реализације наставе у онлајн
окружењу
Доношење одлуке о упућивању
ученика на разредни испит
Анализа реализације свих облика
васпитно-образовног рада
Ублажавање и укидање
васпитнодисциплинских мера
ученицима
Утврђивање успеха ученика на крају
наставне године
Предлагање ученика за похвале и
награде
Анализа рада одељењског већа
Утврђивање успеха ученика после
полагања разредних испита у јуну
-Утврђивање успеха ученика на
разредним и поправним испитима у
августу

Анализа, дискусија
Извештај,
доношење одлуке

Анализа, дискусија
Извештај,
доношење одлуке

Извештај,
доношење одлуке

ОС,
предметни
наставници,
помоћници
директора,
ППС
Одељењска
већа
Тим за
инклузију

ОС,
предметни
наставници,
помоћници
директора,
ППС

ОС,
предметни
наставници,
помоћници,
ППС и
директор
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* Начини праћења реализације програма одељењског већа и носиоци праћења:
Анализа реализације програма одељењског већа, вршиће се у оквиру анализе
реализације Годишњег плана рада на крају првог полугодишта и на крају наставне
године.
Податке о раду ОВ даје одељењски старешина директору, односно помоћнику
директора.
За реализацију плана и програма одељењског већа, одговоран је одељењски старешина.
Психолог или педагог учествују у раду одељењских већа, без права одлучивања, прате
рад и пружају стручну помоћ.
Рад одељењских већа прати и у њему учествује, по потреби, директор школе,
помоћници директора и организатор практичне наставе, без права одлучивања.
НАПОМЕНА: За одељењска већа у којима се установи да постоје ученици којима је
потребна додатна подршка за које је потребно урадити ИОП, током месеца септембра и
октобра ће се урадити Акциони план за та одељења по смерницама које су прописане
од стране Министарства просвете и науке.
О реализацији планираних активности/тема одељењског већа води се евиденција кроз записнике у
дневницима образовно-васпитног рада за свако одељење посебно.
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА
Време
реализациј
е

Септембар

Активности/теме

-Формирање одељењског већа
-Усвајање плана и програма рада
одељењског већа
-Усвајање
распореда
писмених
радова
-Упознавање чланова одељењског
већа са Протоколом поступања у
установи у одговору на насиље,
злостављање
и
занемаривање
(изменама и допунама Правилника
о Протоколу поступања установе у
одговору на насиље, злостављање и
занемаривање)
-Упутству
о
мерама
заштите
здравља ученика и запослених у
основним и средњим школама
-Информисање чланова већа са
Упутством о поступању у случају
сумње или сазнања о присуству и

Начин
реализације:

Доношење
одлуке
Излагање,
дискусија,
договор,
анализа

Носиоци
реализац
ије

ОС, ППС,
предметни
наставниц
и
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коришћењу дрога у образовно –
васпитним установама
-Усвајање распореда додатног рада
и допунског рада
-Усвајање уџбеника
-Упознавање
са
социјалним,
породичним
и
здравственим
условима ученика
- Разматрање идентификације ученика
који су за ИОП-3, предлагање ученика

1.Реализација наставног плана и
програма плана и програма .
2. Идентификација ученика којима је
потребна додатна подршка и њихово
укључивање у допунску наставу и
остале облике рада

Октобар

3. Укључивање ученика којима је
потребна додатна подршка у
заједничке активности што ће подстаћи
њихов напредак и интеракцију са
другим ученицима
4. Предузимање мера за редовно
похађање наставе ученика из
осетљивих група, али и осталих
ученика у отежаним условима због
пандемије
5. Пружање подршке ученицима током
реализације наставе у онлајн окружењу

Анализа,
дискусија

Договор,
дискусија,
усвајање

Анализа,
дискусија

Одељењск
а већа
Тим за
инклузију

Анализа,
дискусија

ОС,
предметни
наставниц
и,помоћни
ци
директора

Анализа реализације наставних
планова и програма

Новембар
Анализа рада и успеха ученика на крају
I класификационог периода
Анализа понашања ученика
Децембарфебруар

Анализа реализације наставних
планова и програма у првом
полугодишту

Одељењск
а већа
Тим за
инклузију
ОС,
предметни
наставниц
и,
помоћниц
и
директора

Анализа,
дискусија
Анализа,
дискусија
Анализа,
дискусија

ОС, ППС
ОС, ППС
ОС,
предметни
наставниц
89

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

и,
помоћниц
и
директора
Изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
Ублажавање и укидање појединих
васпитно-дисциплинских мера

Избор предмета за полагање завршних
и матурских испита.

Утврђивање успеха ученика на крају
првог полугодишта

Извештај,
доношење
одлуке
Извештај,
доношење
одлуке
доношење
одлуке
Извештај,
дискусија,
доношење
одлуке

Анализа рада одељењског већа
Анализа,
дискусија
Доношење закључака у вези са
побољшањем успеха и понашања
ученика
Доношење одлуке о упућивању ученика
на разредни испит из страних језикa
9. Укључивање ученика којима је
потребна додатна подршка у
заједничке активности што ће подстаћи
њихов напредак и интеракцију са
другим ученицима
10. Предузимање мера за редовно
похађање наставе ученика из
осетљивих група, али и осталих
ученика у отежаним условима због
пандемије
11. Пружање подршке ученицима током
реализације наставе у онлајн окружењу
Март

Анализа реализације наставних

Анализа,
дискусија

ОС, ППС
ОС,
предметни
наставниц
и
ОС,
предметни
наставниц
и
ОС, ППС
ОС,
предметни
наставниц
и
ОС, ППС,
предметни
наставниц
и

Извештај,
доношење
одлуке

ОС

Анализа,
дискусија

Одељењск
а већа
Тим за
инклузију

Анализа,

ОС,
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планова и програма.

дискусија

Изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима

Извештај,
доношење
одлуке

ОС, ППС

Извештај,
доношење
одлуке

ОС,
предметни
наставниц
и

Анализа,
дискусија

ОС, ППС

Ублажавање и укидање васпитнодисциплинских мера ученицима

Анализа успеха ученика на крају III
класификационог периода
Доношење закључака у вези са
побољшањем успеха

1. Доношење одлуке о упућивању
ученика на разредни испит из предмета
из којих није организована настава

Април –
мај

2. Укључивање ученика којима је
потребна додатна подршка у
заједничке активности што ће подстаћи
њихов напредак и интеракцију са
другим ученицима
3. Предузимање мера за редовно
похађање наставе ученика из
осетљивих група, али и осталих
ученика у отежаним условима због
пандемије
4. Пружање подршке ученицима током
реализације наставе у онлајн окружењу
Анализа реализације свих облика
васпитно-образовног рада

Мај
Ублажавање и укидање васпитнодисциплинских мера ученицима

Анализа,
дискусија

Извештај,
доношење
одлуке

Анализа,
дискусија

Анализа,
дискусија
Извештај,
доношење

предметни
наставниц
и,
помоћниц
и
директора

ОС, ППС,
предметни
наставниц
и
ОС,
предметни
наставниц
и

Одељењск
а већа
Тим за
инклузију

ОС,
предметни
наставниц
и
ОС,
предметни
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одлуке

наставниц
и
Утврђивање успеха ученика на крају
Извештај,
ОС,
наставне године
дискусија,
предметни
доношење
наставниц
одлуке
и
Предлагање ученика за похвале и
ОС,
Извештај,
награде
предметни
доношење
наставниц
одлуке
и
Анализа рада одељењског већа
ОС,
Анализа,
предметни
дискусија
наставниц
и
Организовање разредних испита из
Анализа,
ОС,
страног језика, где није било редовне
доношење
помоћник
наставе.
одлуке
директора
Утврђивање успеха ученика после
ОС,
Извештај,
полагања разредних, поправних,
предметни
Јун
доношење
завршних и матурских испита у јуну
наставниц
одлуке
и
Утврђивање успеха ученика после
ОС,
Извештај,
полагања разредних, поправних,
предметни
Август
доношење
завршних и матурских испита у августу
наставниц
одлуке
и
* Начини праћења реализације програма одељењског већа и носиоци праћења:
- Анализа реализације програма одељењског већа, вршиће се у оквиру анализе
реализације Годишњег плана рада на крају првог полугодишта и на крају
наставне године.
- Податке о раду ОВ даје одељењски старешина директору, односно помоћнику
директора.
- За реализацију плана и програма одељењског већа, одговоран је одељењски
старешина.
- Психолог или педагог учествују у раду одељењских већа, без права
одлучивања, прате рад и пружају стручну помоћ.
- Рад одељењских већа прати и у њему учествује, по потреби, директор школе,
помоћници директора и организатор практичне наставе, без права одлучивања.
О реализацији планираних активности/тема одељењског већа води се евиденција кроз записнике у
дневницима образовно-васпитног рада за свако одељење посебно.
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7.3. ПЛАН СТРУЧНИХ ВЕЋА

7.3.1. Акциони план стручног већа српског језика и књижевности
Председник Стручног већа: Maja Тодоровић
Време
реализације

Септембар
2021. г.

Активности /
теме
1. Прикупљање
информација о
могућности
ученика да прати
наставу на
даљину, уколико
буде потребно,
путем Гугл
учионица
2. Иницијално
тестирање
ученика
3. Утврђивање
критеријума за
одређени ниво
знања
4. Прикупљање
информација о
ученицима код
којих постоји
потреба за неким
обликом додатне
подршке
5. Формирање
базе ученика
првог разреда
којима је
потребна додатна
помоћ
6. Одређивање
пројектног
задатка - обогаћен
једносменски рад
7. Планирање
посета
позоришту,

Начин реализације

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа
договором,
презентаци јама,
предавањима, у
сарадњи са
педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
самовредновање,
Тимом за стручно
усавршавање,
Тимом за
инклузивно
образовање и
одељенским
старешина извештавање,
дискусија

Извештавање,
дискусија

Извештавање,
дискусија

Носиоци
реализације

Председник
Стручног већа,
чланови
Стручног већа,
Педагошко –
психолошка
служба, Тим за
стручно
усавршавање,
Тим за
самовредновање,
Тим за
инклузивно
образовање

Предметни
наставници,
Сручно веће,
одељењске
старешине,
ПП служба,
наставници,
одељењски
старешина,
педагог,

Мерљиви
индикатори за
постизање
циљева
Формирани
критеријуми
нивоа знања

Послати подаци
за формирање
базе ученика
којима је
потребна
додатна помоћ

Извршена
анализа
иницијланог
тестрирања и то
презентовано на
Стручном већу и
Педагошком
колегијуму
Евиденција рада
са талентованим
93

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

излета и
екскурзија током
школске године
уколико
епидемиолошка
ситуација то
дозвољава
8. Организовање и
усклађивање рада
секција
9. Анализа
иницијалних
тестова
10.
Идентификација
талентованих и
надарених
ученика
11.
Упућивањевање
ученика на
могућност
пријављивање
насиља у оквиру
школе
12. Праћење и
извештавање
одељењских
старешина о
побољшању
васпитнообразовног
процеса
13. Организовање
интерних
обука за
наставнике примена ИКТ у
настави
у циљу јачања
капацитета
наставника
за онлајн наставу
(коришћење Гугл
учионице,
електронски
тестови,
коришћење
едукативних

Тим за
превенцију
насиља

ученицима
Израђени
обрасци и
упутства за
одељењске
старешине

Извештавање

Предметни
наставници,
Сручно веће

Увид у
записнике
стручних већа
Увид у базу
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Октобар
2021. године

програма)
14. Глобално
планирање
пројектне наставе
15. Прикупљање
ученичких идеја
за пројекте
16. Планирање
реализације
наставних
планова и
програма и израда
глобалних
планова рада по
моделју I, II, III
1. Интерно
усавршавање
наставника у
оквиру Стручног
већа за израду и
примену
индивидуализаци
је у настави
2. Интерно
усавршавање
наставника у
оквиру стручних
већа за израду и
примену ИОП-а у
настави
3. Израда плана
стручног
усавршавања
наставника и
избор семинара из
каталога
4. Мотивисање
ученика да
учествују у
секцијама,
конкурсима,
додатним и
ваннаставним
активностима
5.
Идентификовање
ученика који раде
у секцијама
6. Учешће у

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа,
презентацијама,
предавањима, у
сарадњи са
педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
самовредновање,
Тимом за стручно
усавршавање,
предметним
наставницима,
Тимом за
инклузивно
образовање, Тимом
за спречавање
осипања из
образовног система
РС, одељењским
старешинама

Председник
Стручног већа,
чланови
Стручног већа,
Педагошко –
психолошка
служба, Тим за
самовреднова
ње, Тим за
стручно
усавршавање,
Тим за
инклузивно
образовање и
предметни
наставници,
Тим за
спречавање
осипања из
образовног
система РС

Израђен план
стручног
усавршавања
Извештаји о
активностима
Примена
индивидуализац
ије у наставним
плановима и
настави
Дискусија и
сарадња у циљу
унапређења
наставе
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манифестацији
Октобар у
Крагујевцу
7. Извештај
чланова Стручног
већа укључених у
рад школских
тимова
8. Посета
позоришту
уколико
епидемиолошка
ситуација то
дозвољава
9. Организовање
додатне и
допунске наставе,
консултације за
ванредне ученике
11. Усклађивање
критеријума
оцењивања и
вредновања
ученика
12. Анализа
резултата
тестирања у
оквиру пилот
пројекта за
полагање стручне
матуре
13.
Самовредновање
области
квалитета 6. 0 :
Организација
рада школе,
управљање
људским и
материјалним
ресурсима;
Анкетирање
наставника
14. Примена
различитих
метода
оцењивања
прилагођених
моделу I, II и III

Извештавање,
дискусија

Стручно веће

Излагање, дискусија

Стручно веће,
предметни
наставници

Увид у записник
и извештаје
стручних већа

Анализа анкете
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Новембар
2021. године

Децембар
2021. године

1. Анализа успеха
на крају првог
класификационог
периода и мере за
побољшање
успеха
2. Анализа
усаглашености
критеријума
оцењивања и
метода после I
класификационог
периода
3. Реализација
пројектне наставе
4. Дискусија о
реализацији
планираних
активности и
додатних
активности
5. Помоћ
ученицима који
имају проблем у
учењу
6. Интерна
едукација:
Пример добре
праксе
7. Размена
искустава о
примени
дигиталних
технологија за
сарадњу са
наставницима у
школи
1. Извештавање о
раду секција,
активностима и
усавршавању
наставника
2. Прилагођавање
наставног
материјала и
метода рада
сходно
индивидуалним
потребама

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа,
презентацијама,
предавањима, у
сарадњи са
педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
самовредновање,
Тимом за стручно
усавршавање,
предметним
наставницима,
Тимом за
инклузивно
образовање,
одељењским
старешинама

Председник
Стручног већа,
чланови
Стручног већа,
Педагошко –
психолошка
служба, Тим за
инклузију,
предметни
наставници

Извршена
анализа успеха и
владања
ученика на крају
првог
класификационо
г периода и
донете мере за
побољшање
успеха
Реализација
пројектне
наставе и других
планираних
активности

Извештавање,
дискусија

Излагање,
извештај,
Дискусија

Стручно веће,
Тим за
самовредновање

Стручно веће
Излагање, дискусија
Састанци
Стручног већа,
презентације,
предавања, у
сарадњи са
педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
самовредновање,
Тимом за стручно
усавршавање,
предметним

Председник
Стручног већа,
чланови
Стручног већа,
Педагошко –
психолошка
служба, Тим за
инклузију,
предметни
наставници

Извештаји о
активностима
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Јануар
2022. године

Фебруар
2022. године

ученика
4. Извештај о раду
чланова Стручног
већа укључених у
рад школских
тимова, извештај
о раду интерних
тимова у оквиру
већа
5. Размена
искустава о
примени
дигиталних
технологија
6. Хоризонтално
учење
кроз
професионалну
сарадњу са
другим
наставницима
или у
оквиру онлајн
заједница
8. Евалуација
онлајн часова у
оквиру Стручног
већа
1. Анализа успеха
на крају првог
полугодишта.
2. Прилагођавање
наставе
специфичности
одељења
3.Светосавска
академија
5. Израда
извештаја о раду
Стручног већа
6. Анализа
реализације
наставе по моделу
I, II и III
1. Анализа
реализације и
посећености
допунске и
додатне наставе

наставницима ,
одељењским
старешинама
Стручно веће
Излагање,
дискусија

Стручно веће,
Педагошки
колегијум

Излагање,
Дискусија

Анализа, дискусија
Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа, уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом
Рад у секцијама

Састанци Стручног
већа, уз сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Стручно веће
ПП служба
Председник
Стручног већа,
чланови
Стручног већа,
Ученички
парламент и
руководство
школе
Рецитаторска
секција,
Драмска
секција, Литерарна секција
Председник и
чланови
Стручног већа,
Педагошкопсихолошка

Извештаји о
активностима,
Извршена
анализа успеха и
владања
ученика на крају
првог
полугодишта и
донете мере за
побољшање
успеха
Презентовање
припремљене
Академије
Извршена
анализа
реализације и
посећености
допунске и
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Март
2022. године

Април
2022. године

3. Мере за
побољшање
успеха
4. Промоција
школе.
5. Подршка
ученицима за ваннаставне
активности
(секције, клубови,
пројекти)
1. Извештај о раду
чланова Стручног
већа укључених у
рад школских
тимова
2. Ажурирање
базе података о
стручном
усавршавању
3. Припрема
приредбе за Дан
школе
4. Посета
позоришту
5. Евалуација
остварености
циљева и
стандарда
предвиђених
Планом и
програмом
6. Израда
педагошке
документације за
пројектну наставу

Тимом за
промоцију школе и
руководством
школе
Рад у секцијама

служба,
Тим за
промоцију
школе

Излагање,
дискусије

Стручно веће,
Педагошки
колегијум

1. Анализа успеха
на крају трећег
класификационог
периода
2. Активно
укључивање
ученика у
стварање
подстицајне
средине за учење
3. Пројектни
задатак

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа

Председник и
чланови
Стручног већа,
Педагошкопсихолошка
служба,

Рад на терену,
припрема и рад на
материјалу

Ученици,
предметни
наставници

додатне наставе
Предложене
мере за
побољшање
успеха
Посета ученика
основних школа

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа
Континуиране
пробе чланова
Драмске секције и
учешће других
секција

Председник и
чланови
Стручног већа,

Извештаји о
активностима
Ажурирана база
података

Драмска
секција

Приредба за Дан
школе

Извршена
анализа успеха и
владања
ученика на крају
трећег
класификационо
г периода и
донете мере за
побољшање
успеха
Уређен школски
простор,
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Мај
2022. године

4. Анализа
обрађених
садржаја:евалуаци
ја и
самоевалуација
5. Извештавање о
раду секција,
активностима и
усавршавању
наставника
6. Припрема за
матурски испит
7. Консултације о
мерама области
самовредновања
6.0
8. Планирање и
реализација
активности које
би обезбедиле
боље резултате
тестирања на
нивоу Републике
1. Евалуација
циљева и исхода
часова допунске
наставе и
постигнућа
ученика
2. Ажурирање
базе података о
стручном
усавршавању
3. Извештај о раду
чланова Стручног
већа укључених у
рад школских
тимова
4. Интерно
усавршавање
наставника –
пројектна
настава –
хоризонтално
подучавање
(примена
искустава са
разних

Извештавање,
дискусија

Стручно веће,
Тим за
самовредновање, СЕЛФИ
тим

Дискусија,
доношење
закључака

Председник и
чланови
Стручног већа

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа, уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Председник и
чланови
Стручног већа

Дискусија,
доношење
закључака

презентован
пројекат
Постављени
радови
на школском
сајту
Попуњени
обрасци,
продукти
пројеката,
презентације,
фотографије

Извештаји о
активностима
Ажурирана база
података
База примера
пројектне
наставе

Стручно веће,
Педагошки
колегијум
Координатор
образовања
одраслих
Стручно веће,
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Јун
2022. године

семинара и обука
које су
наставници
прошли у
протекле две
школске
године)
Организовање
смотре
пројектних
задатака
5. Консултације о
предлогу мера за
унапређивање
квалитета рада
школе
1. Анализа успеха
на крају другог
полугодишта
2. Спровођење
матурског испита
3. Анализа рада
Стручног већа и
извештај о раду
4. Припрема плана
рада Стручног
већа за
2022/2023.
техником
акционог
планирања кроз
повезивање са
акционим планом
самовредновања и
Развојног
планирања
5. Извештај о раду
чланова Стручног
већа укључених у
рад школских
тимова, извештај
о раду интерних
тимова у оквиру
већа
6. Избор чланова
испитне комисије
за ванредне
ученике који
преузимају

Обука људских
ресурса, израда
приручника

Педагошки
колегијум
Координатор
образовања
одраслих
Извештаји о
активностима

Извештавање,
дискусија

Стручно веће,
Тим за
самовредновање

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа, уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Председник и
чланови
Стручног већа,
Педагошкопсихолошка
служба

Извршена
анализа успеха и
владања
ученика на крају
другог
полугодишта
Матурски
радови ученика
Ажурирана база
података
Извештаји о
активностима

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа

Председник и
чланови
Стручног већа,
Педагошкопсихолошка
служба
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Август
2022. године

консултације од
августа, а испите
од септембарског
рока
7. Анализа
реализације
наставе по моделу
I, II и III
1.Усвајање
извештаја
Стручног већа из
претходне године
2. Избор
председника
Стручног већа
3. Избор и
усвајање
уџбеника за
школску
2022/2023.
годину
4. Избор чланова
школских тимова
за 2022/2023.
годину
5. Усвајање
распореда
писмених
задатака
6. Израда
предлога поделе
часова
7. Усвајање
годишњег плана
рада Стручног
већа за
2022/2023.
годину
4. Спровођење
матурског испита
после поправних
испита

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа, уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Председник и
чланови
Стручног већа,
Педагошкопсихолошка
служба

Усвојен извештај
о раду Стручног
већа у
претходној
школској години
Конституисано
Стручно веће
Усвојен план
рада Стручног
већа
Усвојени
уџбеници за
школску
2022/23. годину
Изабрани
чланови за
школске тимове
Усвојен
годишњи план
рада Стручног
већа за
2022/2023.
Матурски
радови ученика
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7.3.2. Акциони план стручног већа страних језика
Време
реализац
ије

Активности / теме

Конституисање већа и
избор председника и
записничара Стручног
већа
Усвајање плана рада
Стручног већа
Усвајање уџбеника за
школску 2021/2022.
годину
Формирање тимова за
израду глобалних и
оперативних планова у
школској
години2021./2022.
Планирање стручног
усавршавања (договор о
одласку на семинаре)
Септ. 2021. Одређивање пројектног
године
задатка - обогаћен
једносменски рад
Прикупљање
информација о
могућности ученика да
прати наставу на даљину,
уколико буде потребно,
путем Гугл учионица
Избор чланова за
школске тимове за
2021/2022. годину
Утврђивање критеријума
за одређени ниво знања
Прикупљање
информација о
ученицима код којих
постоји потреба за неким
обликом додатне

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Мерљиви
индикатори за
постизање
циљева
Конституисано
стручно веће,
изабран
записничар
-Усвојен план
рада Стручног
већа

Активности ће
бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа
,презентацијама,
предавањима, уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
самовредновање,
Тимом за стручно
усавршавање,
Тимом за
инклузивно
образовање.Одеље
нске старешине

-Усвојени
удџбеници за
школску
2021/2022.
годину
Председник
Стручног већа,
чланови Стручног
већа, педагошко –
психолошка служба,
Тим за стручно
усавршавање, Тим за
самовредновање
Тим за инклузивно
образовање

-Формирани
тимова за
израду
глобалних и
оперативних
планова у
школској
2021./2022.
години
-Направљен
план стручног
усавршавања
-Изабраи
чланови за
школске тимове
*** утврђени
критеријуми
знања и о томе
постоји писмена
сагласност
*** Прикупљене
инфорамције о
ученицима за
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Октобар
2021.
године

подршке
Формирање базе ученика
првог разреда којима је
потребна додатна помоћ
Иницијално тестирање
ученика
Одређивање пројектног
задатка
у оквиру школе
Стручно усавршавањеПримена ИКТ у настави
(Гугл класрум)
Анализа иницијалног
тестирања ученика
Глобално планирање
пројектне наставе
Прикупљање ученичких
идеја за пројекте
*** Интерно усавршавање
наставника у оквиру
стручних већа за израду и
примену
индивидуализаијце
у
Активности ће
настави
бити
*** Интерно усавршавање реализоване на
наставника у оквиру састанцима
стручних већа за израду и Стручног већа
примену ИОП-а у настави ,презентацијама,
предавањима, уз
Израда плана стручног
сарадњу са
усавршавања наставника
педагошкои избор семинара из
психолошком
каталога за 2021./22 .год
службом, Тимом за
Договор о организовању
стручно
усавршавање,
допунске наставе
предметним
Избор наставника за
наставницима,
извођење огледних и
Тимом за
угледних часова и израда
инклузивно
плана извођења угледних образовање,
и огледних часова
одељенским
Мотивисање ученика да
старешинама
учествују у секцијама,
додатним и ван
наставним активностима
Индентификација

које постоји
додатна
подршка
Послати подаци
за формирање
базе ученика,
којима је
потребна дадата
помоћ

*Извршена
анализа
иницијалног
тетирања и то
презентовано на
стручном већу

Председник
стручног већа,
чланови Стручног
већа, педагошко –
психолошка служба,
Тим за стручно
усавршавање, Тим за
инклузивно
образовање и
предметни
наставници

%наставника
који су
присуствовали
усавршавању
(30% -школске
2021/2022..)
-План
реализације
допунске
наставе
-План извођења
угледних и
огледних часова
-Извештај о
броју и
активностима
ученика који
учествују у
додатним
активностима ,
као и
талентованих и
надарених
ученика
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Новембар
2021.
године

талентованих и
надарених ученика
Учешће у манифестацији
Октобар у Крагујевцу
Извештај чланова
Стручног већа укључених
у рад школских тимова
Усклађивање
критеријума оцењивања
и вредновања ученика
Размена искустава о
примени ИКТ у настави
Анализа резултата
тестирања у оквиру
пилот пројекта за
полагање стручне матуре
Самовредновање области
квалитета 6. 0 :
Организација
рада школе, управљање
људским и материјалним
ресурсима; Анкетирање
наставника
Анализа успеха на крају
првог класификационог
периода и мере за
побољшање успеха
Анализа усаглашености
критеријума оцењивања
и метода после I
класификационог
периода
Извештај са реализованих
угледних/огледних
часова
Извештај о реализацији
допунске наставе
Утврђивање нивоа на ком
ће се радити са
талентованим и
надареним ученицима
Коришћење напредних
уџбеника и мотивисање

Стручно веће, тим за
самовредновање
Активности ће
бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа
,презентацијама,
предавањима, уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
инклузивно
образовање,
предметним
наставницима
и одељенским
старешинама.

Председник
Стручног већа,
чланови Стручног
већа, педагошко –
психолошка служба,
Тим за инклузију,
предметни
наставници

Извршена
Анализа успеха
и владања
ученика на крају
првог
класификацион
ог периода и
донешене мере
за побољшање
***Реализација
угледних/оглед
них часова
Утврђен ниво на
ком ће се радити
са талентованим
и надареним
ученицима
Почело
коришћење
напредних
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талентованих и
надарених ученика
Интерна едукација:
Пример добре праксе
Размена искустава о
примени дигиталних
технологија за сарадњу
са наставницима у школи
Реализације пројектних
активности (радионице о
тимском раду, ненасилној
комуникацији,

Децембар
2021.
године

Анализа реализације
наставних планова
Евалуација онлајн часова
у оквиру Стручног већа
Евалуација
одржаних угледних/огле
дних часова у оквиру
Стручног већа
Извештавање о раду
секција, активностима и
усавршавању наставника
Прилагођавање
наставног материјала и
метода рада сходно
индивидуалним
потребама ученика
Ажурирање базе података
о стручном усавршавању
Извештај о раду чланова
Стручног већа укључених
у рад школских тимова,
извештај о раду интерних
тимова у оквиру већа
Разматрање педагошких
ситуација изнетих на
Педагошком колегијуму
Укључивање ученика у
презентацију школе
***Проналажење
образовног
решења за редовну

уџбеника и
мотивисање
талентованих и
надарених
ученика
Извршена
анкета
наставника

Извештавање,
дискусија

Реализоване
пројектне
активности са
наставницима.

Ажурирана база
података о
стручном
усавршавању
Активности ће
бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа
,презентацијама,
предавањима,
извештајима, уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом и Тимом
за стручно
усавршавање,
предметним
натавницима,
одељенским
старешинама и
Тимом за
промоцију

Председник
Стручног већа,
чланови Стручног
већа, педагошко –
психолошка служба,
Тим за стручно
усавршавање,предме
тни наставници,
одељенске
старешине и Тим за
промоцију

***Евиденција
рада са
талентованим
ученицима
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Јануар
2022.
године

Фебруар
2022.
године

наставу:
коришћење
напреднијих
уџбеника
- прилика да брже
прође
кроз базично градиво
- истраживачки рад
- рад са ментором
сложенији задаци,
нерутински задаци, виши
нивои знања,
Извештај са реализованих
угледних/огледних
часова
Побољшање наставног
процеса кроз укључивање
родитеља у наставни
процес
Прилагођавање наставе
специфичности одељења
Подршка ученицима за
ван наставне активности
(секције, клубови,
пројекти)
Анализа реализације
наставе по моделу I, II и
III
Анализа успеха на крају
првог полугодишта
Анализа реализације и
посећености допунске и
додатне наставе
Мере за побољшање
успеха
Извештај са
реализованих
угледних/огледних
часова
Евалуација
угледних/огледних
часова у оквиру већа
Извештај о раду чланова
Стручног већа укључених

Активности ће
бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом
Разговор,
дискусија, анализа...

Активности ће
бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
промоцију школе и
руководством
школе

Председник
Стручног већа,
чланови Стручног
већа, педагошкопсихолошка служба,
предметни
наставници,
парламент и
руководство школе.

Председник и
чланови Стручног
већа, педагошкопсихолошка служба,
Тим за промоцију
школе

Најмање један
члан стручног
већа одржао
угледни час

Извршена
евалуација
угледних/оглед
них часова у
оквиру већа
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у рад школских тимова,
извештај о раду интерних
тимова у оквиру већа
План мера за побољшање
квалитета наставе
Позивање родитеља на
нека предавања и
присуствовање извођењу
огледног часа
Извештај о раду чланова
Стручног већа укључених
у рад школских тимова,
извештај о раду интерних
тимова у оквиру већа
Ажурирање базе података
о стручном усавршавању
Корелација Стручног већа
и Тима за промоцију
школе у циљу повећања
броја ученика
Укључивање ученика у
Март 2022. презентацију школе,
године
вршњачка едукација
(постављање
талентованих ученика у
улогу оних који и сами
едукују друге ученике)
Евалуација остварености
циљева и стандарда
предвиђених Планом и
програмом
Израда педагошке
документације за
пројектну наставу

Април
2022.
године

Анализа успеха на крају
трећег класификационог
периода
Анализа података о
стручном усавршавању
Ученици се активно
укључују у стварање
подстицајне средине за

Активности ће
бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом и Тимом
за промоцију школе

Председник и
чланови Стручног
већа, педагошкопсихолошка служба,
Тим за промоцију
школе, Тим за
самовредновање,
руководство школе,
одељенске
старешине

Урађен
Извештај о раду
чланова
Стручног већа
укључених у рад
школских
тимова,
извештај о раду
интерних
тимова у оквиру
већа
Ажурирана база
података о
стручном
усавршавању
Извршено
самовредновање

Активности ће
бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Председник и
чланови Стручног
већа, педагошкопсихолошка служба,
ученици, предметни
наставници

Број пројеката
који су
учествовали у
Манифестацији
Пројектни дани
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учење, својим идејама о
начину уређења
школског простора
***Организовање
манифестације Пројектни
дани
Консултације о мерама
области самовредновања
6.0
Анализа документације
за праћење ученика
Извештај о раду чланова
Стручног већа укључених
у рад школских тимова
Мај 2022. Ажурирање базе података
о стручном усавршавању
године
- Извештај о
самовредновању, уочене
кључне снаге и слабости
-Предлагање мера за
унапређивање квалитета
рада школе
Анализа успеха на крају
другог полугодишта
Анализа рада Стручног
већа
- Ажурирање базе
података о стручном
усавршавању
Анализа реализације
наставе по моделу I, II и
III
Јун – јул Припрема плана рада
2022.
Стручног већа за
године
2022./2023. техником
акционог планирања кроз
повезивање са акционим
планом самовредновања
и Развојног планирања
Извештај о раду чланова
Стручног већа укључених
у рад школских тимова,
извештај о раду интерних
тимова у оквиру већа

Извештавање,
дискусија

Активности ће
бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом
Извештавање,
излагање,
дискусија

Активности ће
бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Стручно веће, тим за
самовредновање
СЕЛФИ тим

Председник и
чланови Стручног
већа, педагошкопсихолошка служба,
предметни
наставници, ученици
Стручно веће, тим за
самовредновање

Ажурирана база
података о
стручном
усавршавању

Извршена
Анализа успеха
и владања
ученика на крају
првог
класификацион
ог периода и
донешене мере
за побољшање
Председник и
чланови Стручног
већа, педагошкопсихолошка служба
Извршена
евалуација
угледних/оглед
них часова у
оквиру већа
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Август
2022.
године

Током
целе
школске
2021./
2022
године

Разматрање педагошких
ситуација изнешених на
Педагошком колегијуму
Израда предлога поделе
часова
Усвајање извештаја о
раду Стручног већа у
претходној школској
години
Усвајање годишњег плана
рада Стручног већа за
2022/2023 годину
Ажурирање базе
података о стручном
усавршавању
Извештај о раду чланова
Стручног већа укључених
у рад школских тимова,
извештај о раду интерних
тимова у оквиру већа
Израда акционог плана у
оквиру годишњег
програма рада школе за
2022/2023. који ће
обухватити активности
које ће бити усклађене са
новим приоритетима
развоја спољашњег
вредновања и
самовредновања
Разматрање педагошких
ситуација изншсених на
Педагошком колегијуму
Стручно усавршавање
наставника
Екстерни и интерни
семинари, обуке и
тренинзи у циљу
повећања компетенција
наставника
Израда скрипте са
стручним текстовима

Активности ће
бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Састанци стручног
већа, семинари,
дебате, сајмове,
ревије, студијска
путовања

Усвојен
извештаја о раду
Стручног већа у
претходној
школској
години
Усвојен
годишњег плана
рада Стручног
већа за 2021/
2022.
Председник и
чланови Стручног
већа, педагошкопсихолошка служба

Председник
Стручног већа,
чланови Стручног
већа, Директор
школе,
Школска управа,
педагошко –
психолошка служба

Предати сви
извештаји и
израђена
скрипта са
стручним
текстовима
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Реализација угледних и
огледних часова
Евалуација одржаних
часова у оквиру Стручног
већа

7.3.3. Акциони план стручног већа математике и информатике
Председник стручног већа Радомир Брзаковић
АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Конституисање већа и избор
председника и записничара
Стручног већа

Стручно веће
математике и
информатике

Анализа извештајаса
Педагошког колегијума

Стручно веће
математике и
информатике

Август 2021.

Подела часова за школску
2021/2022. годину

Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике
Педагошкопсихолошка служба
Стручно веће
математике и
информатике

Август 2021.

ИСХОДИ / МЕРЉИВИ
ИНДИКАТОРИ ЗА
ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА
За руководиоца стручног
већа једногласно изабран
Радомир Брзаковић, док ће
се записничари мењати
Извештај је послужио за
формирање акционог плана
и као смерница за
постављање индикатора над
активностима
Урађена расподела часова

Август 2021.

Урађен план рада СВ

Август 2021.

Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике

Август 2021.

Креирана листа уџбеника.
Чланови већа су се
једногласно сложили да се
могу користити уџбеници
свих издавача.
Урађено иницијално
тестирање.

Израда акцоног плана
стручногвећа за 2021-2022
годину
Разматрање предлога
уџбеника за школску 2021/22.
годину
Договор о спровођењу
иницијалног тестирања
Припрема плана допунске и
додатне наставеза школску
2021/2022. годину

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е
Август 2021.

Август 2021.

Урађенпландопунске и
додатненаставе
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Информација о раду школе у
условима пандемије изазване
вирусом COVID-19. Дискусија о
мерама спречавања уношења и
преношења COVID-19 у школи
Дискусија о моделима наставе
и припрема за евентуални
прелазак на комбиновану или
онлине наставу

Стручно веће
математике и
информатике

Август 2021.

Сви наставници упознати са
мерама

Стручно веће
математике и
информатике

Август 2021.

Записник СВ-Закључци

Прелазак на комбиновани
метод наставе - Гугл
учионица,подршка ученицима
за наставу на даљину, као и
оним ученицима који немају
могућност праћења наставе на
даљину

Стручно веће
математике и
информатике
Тим за
информатичку
подршку

Септембар
2021.

Праћење и формирање
статистичких извештаја

Отварање нових Гугл
учионица за све предмете и
приступ ученика
Сажимање градива због
пандемије коронавирусом

Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике
Педагошкопсихолошка служба
Представници
других СВ
Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике

Септембар
2021.

Већина ученика је
приступила учионицама

Септембар
2021.

Одређен % сажимања и
урађен план сажимања

Септембар
2021..

Измењенпландопунске и
додатненаставе

Анализа иницијалних тестова

Стручно веће
математике и
информатике

Септембар
2021.

Утврђивање критеријума за
одређени ниво знања

Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике

Септембар
2021.
Септембар
2021.

Списак ментора

Тимзамеђупредмет

Септембар

Наставници употребљавају

Усвајање измена плана
допунске и додатне наставеза
школску 2021/2022. годину
Глобално планирање
пројектне наставе

Предлог рада секција.
Формирање менторских
тимова за подршку ученицима
- такмичарима
Интерно усавршавање

Септембар
2021..

Број наставника који
реализује пројектну наставу
Донети закључци на основу
иницијалних тестова и
креирани статистички
извештаји
Усвојени критеријуми
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наставника –пројектна
настава – хоризонтално
подучавање (примена
искустава са разних семинара
и обука које су наставници
прошли у протекле две
школске године)

некомпетенције
Стручна већа
Наставници

2021.

дигиталне технологије за
професионалну сарадњу са
другим наставницима. Осим
дигиталних технологија
пројектни задаци се могу
остваривати и на друге
начине

Дискусија о пројектним
задацима на претходним
такмичењима Мостови
математике.
Пројектни задатак - Тема
овогодишњег такмичења
Мостови математике

Стручно веће
математике и
информатике

Октобар 2021.

Презентација урађених
пројеката на задату тему

Стручно веће
математике и
информатике

Октобар 2021.

Прикупљање ученичких идеја
за пројекте

Наставник
Ученици

Октобар 2021.

Интерно усавршавање
наставника у оквиру Стручног
већа за израду и примену
индивидуализације у настави
Интерно усавршавање
наставника у оквиру стручних
већа за израду и примену ИОПа у настави
Израда плана стручног
усавршавања наставника и
избор семинара из каталога за
2021/22.годину или између
понуђених интерних
усавршавања
Мотивисање ученика да
учествују у секцијама,
конкурсима, додатним и
ваннаставнимактивностима
Дискусија о примерима добре
праксе учешћа ученика у
планирању наставе (у вези са
начином обраде теме, обликом
рада или материјала)

Педагошко
психолошка служба
Тим за стручно
усавршавање
Педагошко
психолошка служба
Тим за стручно
усавршавање
Тим за стручно
усавршавање
Стручно веће
математике и
информатике

Октобар 2021.

Записник СВ. Закључци о
теми пројектног задатка.
Акциони план за рад на
пројекту.
Усвојенпројектнизадатак
(задаци)
Број пројеката који су
ученици осмислили на
задату тему
Наставнициуспешнопримењ
ујуиндивидуализацију у
настави

Анализа резултата тестирања
у оквиру пилот пројекта за
полагање стручне матуре

Октобар 2021.

Наставнициуспешнорадесад
ецомпо ИОП-у

Октобар 2021.

Одабранисеминари

Предметнинаставн
ици

Октобар 2021.

Заинтересованост ученика
за ваннаставне активности

Стручна већа
Педагошко
психолошка служба

Октобар 2021.

Стручно веће

Октобар 2021.

Извештаји СВ о примерима
добре праксе учешћа
ученика у планирању
наставе (у вези са начином
обраде теме, обликом рада
или материјала)
Закључци СВ
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Самовредновање области
квалитета 6.0 Организација
рада школе, управљање
људским и материјалним
ресурсима
Одељењски старешина
формира допунску наставу у едневнику за предмет уколико
један или више ученика има
недовољну оцену

Стручно веће, тим
за самовредновање

Октобар 2021.

Извештавање, дискусија

Стручно веће
Одељењске
старешине

Октобар 2021.

Ученици који имају
недовољне оцене су
укључени у допунску
наставуи евиденција
допунског рада постоји у
електронском дневнику

Анализауспехаученика у
првомтромесечју школске
2021/2022.
Одељењски старешина
формира допунску наставу у едневнику за предмет уколико
један или више ученика има
недовољну оцену

Стручно веће
математике и
информатике
Стручна већа
Одељењске
старешине

Новембар
2021.

Организовање посете некој од
школа учесника на такмичењу
Мостови математике
Припремазатакмичења

Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике

Новембар
2021.

Извршена анализа, усвојени
закључци и мере за
побољшање успеха
Ученицикојиимајунедовољн
еоценесу укључени у
допунскунаставуи
евиденцијадопунског рада
постоји у електронском
дневнику
Успешно реализована посета

Педагошко
психолошка служба
Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике
Педагошко

Наставник води
евиденцијуодржанихчасовадо
пунскенаставе у е-дневнику

Реализација пројектне наставе

Прилагођавање наставног
материјала и метода рада
сходно индивидуалним
потребама ученика
Дискусија о реализацији
планираних активности и
додатних активности
Међусобна посета часовима
Помоћ ученицима који имају

Новембар
2021.

Новембар
2021.

Извешена селекција ученика
и почетак припреме

Новембар
2021.

Успешно реализована
пројектна настава

Децембар
2021.

Корекција материјала према
потребама ученика

Децембар
2021.

Пресекстања и
ажурирањепланарададодатн
имактивностима
Подизањеквалитетанаставе
навишиниво,
усвајањемсугестија
Подршкаученицима

Децембар
2021.
Децембар
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проблем у учењу

психолошка служба
Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
ПП служба
Тимзаинклузију,
Педагошко
психолошка служба
Ђачкипарламент,
Одељењске
старешине

2021.

Децембар
2021.
Децембар
2021.

Анализа, дискусија Школа/
Онлајн састанак
Доступна и ажурирана база
података, извештај тима за
инклузију
Извештај Ђачког парламента

Иницијална анализа
завршених активности на
пројекту за такмичење
Мостови математике
Анализа реализације наставе
по моделу I, II и III
Полугодишњи извештаја о
раду Стручног већа

Стручно веће
математике и
информатике

Јануар 2022.

Преглед и анализа урађеног.
Смернице за иновације и
побољшања

Председник
стручног већа

Јануар 2022.

Урађен извештај

Анализауспеханакрајупрвогпо
лугодишта

Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике
Тим за промоцију
школе
Стручно веће
математике и
информатике

Фебруар
2022.

Извршена анализа, усвојени
закључци и мере за
побољшање успеха
Урађена анализа и извучени
закључци

Стручно веће
математике и
информатике

Евалуација онлајн часова у
оквиру Стручног већа
Идентификовање
емоционалног, телесног и
здравственогстањаученика,
каоиблаговремено и
адекватнореаговањенањихузи
мајући у обзир и
актуелнуситуацијусапандемиј
ом

Анализареализације и
посећеностидопунске и
додатненаставе
Мере з апобољшање успеха
Промоција Школе

Ажурирањебазеподатака о
стручномусавршавању.
Посебан осврт на обављена
усавршавања која би било који
члан стручног већа могао да
изведе као интерно
усавршавање за остале

Фебруар
2022.
Фебруар
2022.

Усвојене мере

Фебруар
2022.

Успешно реализоване
активности

Март 2022.

Ажурирана база података
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наставнике
Завршне активности на
пројектном задатку за
такмичење. Прављење видео
записа, постављање на
YouTube

Стручно веће
математике и
информатике
Наставници –
Ментори
Ученици Такмичари

Март 2022.

Физичка презентација
пројекта. Видео запис. Број
лајкова на постављеном
видео запису.

Предаја пројектног задатка за
такмичење Мостови
математике

Ученици
Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике
Тим за
самовредновање
Стручна већа
Савет родитеља
Стручно веће
математике и
информатике

Април 2022.

Успешно реализоване
активности

Април 2022.

Извршена анализа, усвојени
закључци и мере за
побољшање успеха
Успешно реализоване
активности

Април 2022.

Подизањеквалитетанаставе
навишиниво

Планирање и реализација
активности које би обезбедиле
боље резултате тестирања на
нивоу Републике

Стручно веће
математике и
информатике

Април 2022.

Резултати националних и
међународних тестирања
користе се функционално за
унапређивање наставе и
учења

Припрема пројектне
документације за такмичарски
пројекат

Стручно веће
математике и
информатике
Наставници –
Ментори
Ученици Такмичари
Стручно веће
математике и
информатике

Мај 2022.

Урађена пројектна
документација

Мај 2022.

Извештај о постигнутим
резултатима

Тим за

Мај 2022.

Укупан број реализованих

Анализаучениканатрећемтром
есечју школске 2021/2022.
Припремаматурског и
завршногиспитазаученикезав
ршног разреда
Консултације о предлогу мера
за унапређивање квалитета
рада школе
Организација угледног огледног часа

Учешће на финалном делу
такмичења Мостови
математике
Одржавање смотре пројектних
задатака

Април 2022.

Април2022.

Предлог мера за
унапређивање квалитета
рада школе
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међупредметне
компетенције
Стручна већа
Ученици
Интерно усавршавање
наставника –пројектна
настава – хоризонтално
подучавање (примена
искустава са разних семинара
и обука које су наставници
прошли у протекле две
школске године)

Тим за
међупредметне
компетенције

Извештај о самовредновању,
уочене кључне снаге и
слабости
Предлагање мера за
унапређивање квалитета рада
школе
Евалуација циљева и исхода
часова допунске наставе, и
постигнућа ученика
Анализауспехаучениканакрају
другогполугодишта школске
2021/2022.
Анализауспехазавршноградат
рећегодине
АнализарадаСтручногвећа и
извештај о раду
Анализа реализације наставе
по моделу I, II и III
ПрипремапланарадаСтручногв
ећаза 2022/2023.
Извештај о радучланова
Стручног већа укључених у
рад школских тимова,
извештај о раду интерних
тимова у оквирувећа
Изборчлановаиспитнекомисиј
езаванреднеученикекојипреуз
имајуконсултацијеодавгуста,а
испитеодсептембарскогрока

пројеката у настави је већи у
односу на прошлу школску
годину.
Мај 2022.

Наставници употребљавају
дигиталне технологије за
професионалну сарадњу са
другим наставницима. Осим
дигиталних технологија
пројектни задаци се могу
остваривати и на друге
начине

Стручно веће, тим
за самовредновање

Мај 2022.

Извештавање, излагање,
дискусија

Стручно веће
математике и
информатике

Мај 2022.

Побољшање успеха ученика

Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике

Јун 2022.

Извршена анализа, усвојени
закључци и мере за
побољшање успеха
Извршена анализа, усвојени
закључци

Јун 2022.

Извршена анализа, усвојени
закључци и мере за
побољшање

Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике

Јун 2022.

Урађен план рада

Јун 2022.

Урађени извештаји

Стручно веће
математике и
информатике

Јун 2022.

Усвојене комисије

Стручно веће
Наставници

Јун 2022.
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Изборпредседникастручног
већа за школску
2022/2023.годину

Стручно веће
математике и
информатике

Август 2022.

Изабран председник
стручног већа

План и предлогподелечасова
за нову школску годину

Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике
Стручно веће
математике и
информатике

Август 2022.

Успешно извршена подела
часова

Август 2022.
Август 2022.

Извршена анализа, усвојени
закључци и мере за
побољшање
Изабраничланови тимова

Август 2022.

Усвојен план рада

Анализауспехаучениканаконр
азредних и поправнихиспита
Изборчлановашколскихтимов
аза 2022/2023. годину
УсвајањегодишњегпланарадаС
тручногвећаза 2022/2023.
Годину

7.3.4. Акциони план стручног већа природних наука
Председник Стручног већа: Милан Габарић
Време
Начин
реализације
Активности / теме
реализације

Септембар
2021.године

1. Иницијално
тестирање ученика
2. Утврђивање
критеријума за
одређени ниво знања
3. Прикупљање
информација о
ученицима код којих
постоји потреба за
неким обликом
додатне подршке
4. Формирање базе
ученика првог
разреда којима је
потребна додатна
помоћ
*5. Глобално
планирање
пројектне наставе и
одређивање
пројектног задатка -

Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа
договором,
презентаци јама,
предавањима, у
сарадњи са
педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
самовредновање,
Тимом за стручно
усавршавање,
Тимом за
инклузивно
образовање и
одељенским
старешина извештавање,

Носиоци
реализације
Председник
Стручног већа,
чланови Стручног
већа, Педагошко –
психолошка
служба, Тим за
стручно
усавршавање, Тим
за самовредновање, Тим за
инклузивно
образовање

Мерљиви
индикатори за
постизање циљева

Формирани
критеријуми нивоа
знања

Послати подаци за
формирање базе
ученика којима је
потребна додатна
помоћ
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Октобар
2021. године

(приоритет развојног
плана)
6.Анализа
иницијалних тестова
7. Идентификација
заинтересованих
ученика за
истраживачки рад у
циљу формирања
секције природних
наука
8.Упућивање ученика
на могућност
пријављивања
насиља у оквиру
школе
*15. Прикупљање
ученичких идеја за
пројекте (приоритет
развојног плана)
Планирање
реализације
наставних планова и
програма и израда
глобалних планова
рада по моделју I, II,
III
1. Интерно
усавршавање
наставника у оквиру
Стручног већа за
израду и примену
индивидуализације у
настави
2. Интерно
усавршавање
наставника у оквиру
стручних већа за
израду и примену
ИОП-а у настави
3. Израда плана
стручног
усавршавања
наставника и избор
семинара из каталога
за 2020/21.годину
4. Организовање
додатне и допунске
наставе, консултације

дискусија
Предметни
наставници,
одељењске
старешине,
ПП служба
наставници,
одељењски
старешина, педагог,
Тим за
превенцију насиља
Извештавање,
дискусија

Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа
,презентацијама,
предавањима, у
сарадњи са
Педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
самовредновање,
Тимом за стручно
усавршавање,
предметним
наставницима,
Тимом за
инклузивно
образовање, ,
Тимом за
спречавање
осипања из
образовног система

Извршена анализа
иницијланог
тестрирања и то
презентовано на
Стручном већу и
Педагошком
колегијуму
Формирана секција
Предметни
наставници
Сручно веће

Председник
Стручног већа,
чланови Стручног
већа, Педагошко –
психолошка
служба, Тим за
самовредновање,
Тим за стручно
усавршавање, Тим
за инклузивно
образовање и
предметни
наставници, Тим за
спречавање
осипања из
образовног
система РС
Стручно веће

Израђен план
стручног
усавршавања
Извештаји о
активностима
Примена
индивидуализације
у наставним
плановима и
настави
Дискусија и сарадња
у циљу унапређења
наставе

Стручно
веће,предметни
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Новембар
2021. године

за ванредне ученике
5.
Самовредновање
области квалитета
6. 0 : Организација
рада школе,
управљање
људским и
материјалним
ресурсима;
Анкетирање
наставника
6. Примена
различитих метода
оцењивања
прилагођених моделу
I, II и III
1. Анализа успеха на
крају првог
класификационог
периода и мере за
побољшање успеха
2. Анализа
усаглашености
критеријума
оцењивања и метода
после I
класификационог
периода
3.Реализација
пројектне наставе
4. Дискусија о
реализацији
планираних
активности и
додатних активности
5. Помоћ ученицима
који имају проблем у
учењу
6. Интерна едукација:
Пример добре праксе
7. Посета фестивала
науке у Првој
крагујевачкој
гимназији
8. Размена искустава
о примени
дигиталних
технологија

РС , одељењским
старешинамa
Извештавање,
дискусија

наставници

Анализа анкете

Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа
,презентацијама,
предавањима, у
сарадњи са
педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
самовредновање,
Тимом за стручно
усавршавање,
предметним
наставницима,
Тимом за
инклузивно
образовање,
одељењским
старешинама
Извештавање,
дискусија

Председник
Стручног већа,
чланови Стручног
већа, Педагошко –
психолошка
служба, Тим за
инклузију,
предметни
наставници,
Тим за
самовредновање

Извршена анализа
успеха и владања
ученика на крају
првог
класификационог
периода и донете
мере за побољшање
успеха

Реализација
пројектне наставе и
других планираних
активности

Стручно веће
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Децембар
2021. године

Јануар
2022. године

1. Извештавање о
активностима и
усавршавању
наставника.
2. Прилагођавање
наставног материјала
и метода рада сходно
индивидуалним
потребама ученика
4. Извештај о раду
чланова Стручног
већа укључених у рад
школских тимова,
извештај о раду
интерних тимова у
оквиру већа
5. Евалуација онлајн
часова у оквиру
Стручног већа

Састанци
Стручног већа
,презентације,
предавања, у
сарадњи са
Педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
самовредновање,
Тимом за стручно
усавршавање,
предметним
наставницима ,
одељењским
старешинама
Излагање,
дискусије

Председник
Стручног већа,
чланови Стручног
већа, Педагошко –
психолошка
служба, Тим за
инклузију,
предметни
наставници
Стручно веће

1. Прилагођавање
наставе
специфичности
одељења
2. Израда извештаја о
раду Стручног већа
3. Анализа успеха на
крају првог
полугодишта
4. Анализа
реализације и
посећености
допунске и додатне
наставе
5. Мере за
побољшање успеха
6. Анализа
реализације наставе
по моделу I, II и III

Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
Педагошкопсихолошком
службом

Председник
Стручног већа,
чланови Стручног
већа

Извештаји о
активностима

Извештаји о
активностима,
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Фебруар
2022.године

Март
2022. године

Април
2022.године

1. Промоција Школе
2. Мере за
побољшање успеха
3. Подршка
ученицима за ваннаставне активности
(секције, клубови,
пројекти)

Састанци Стручног
већа , уз сарадњу са
Педагошкопсихолошком
службом
Тим за промоцију
школе и
руководством
школе

Председник и
чланови Стручног
већа, Педагошкопсихолошка
служба, Тим за
промоцију школе

Извршена анализа
успеха и владања
ученика на крају
првог полугодишта
и донете мере за
побољшање успеха

1. Извештај о раду
чланова Стручног
већа укључених у рад
школских тимова
2. Ажурирање базе
података о стручном
усавршавању
3. Евалуација
остварености циљева
и стандарда
предвиђених Планом
и програмом
*6. Израда
педагошке
документације за
пројектну наставу
(РПШ)
1. Анализа успеха на
крају трећег
класификационог
периода
2. Активно
укључивање ученика
у стварање
подстицајне средине
за учење
3.Пројектни задатак
4. Анализа обрађених
садржаја:евалуација и
самоевалуација
5. Извештавање о
активностима и
усавршавању
наставника
6. Консултације о
предлогу мера за
унапређивање
квалитета рада школе
7. Консултације о

Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа

Председник и
чланови Стручног
већа,

Извештаји о
активностима

Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа

Председник и
чланови Стручног
већа, Педагошкопсихолошка
служба,

Рад на
терену,припрема и
рад на материјалу

ученици,
предметни
наставници

Извршена анализа
успеха и владања
ученика на крају
трећег
класификационог
периода и донете
мере за побољшање
успеха

Посета ученика
основних школа

Ажурирана база
података

Презентован
пројекат
Извештаји о
активностима

Извештавање,
дискусија

Стручно веће, Тим
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мерама области
самовредновања 6.0

Мај
2022.године

Јун
2022.године

8. Самовредновање
дигиталних
капацитета школеАнкетирање
наставника помоћу
СЕЛФИ инструмента
1. Евалуација циљева
и исхода часова
допунске наставе, и
постигнућа ученика
2. Ажурирање базе
података о стручном
усавршавању
3. Извештај о раду
чланова Стручног
већа укључених у рад
школских тимова
4. Организовање
смотре
пројектних задатака
(РПШ)
1. Анализа успеха на
крају другог
полугодишта
2. Анализа рада
Стручног већа и
извештај о раду
3. Ажурирање базе
података о стручном
усавршавању
4. Припрема плана
рада Стручног већа за
2021/2022. техником
акционог планирања
кроз повезивање са
акционим планом
самовредновања и
Развојног планирања
5. Извештај о раду
чланова Стручног
већа укључених у рад
школских тимова,
извештај о раду
интерних тимова у
оквиру већа
6.Избор чланова

за самовредновање

Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
Педагошкопсихолошком
службом

Председник и
чланови Стручног
већа

Извештавање,
дискусија

Стручно
веће, Тим за
самовредно-вање

Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
Педагошкопсихолошком
службом

Председник и
чланови Стручног
већа, Педагошкопсихолошка
служба

Ажурирана база
података

Извештаји о
активностима

Извршена анализа
успеха и владања
ученика на крају
другог полугодишта
Матурски радови
ученика
Ажурирана база
података
Извештаји о
активностима
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Август
2022.године

Током целе
школске
године

испитне комисије за
ванредне ученике
који преузимају
консултације од
августа,а испите од
септембарског рока
7. Анализа
реализације наставе
по моделу I, II и III
1.Усвајање извештаја
Стручног већа из
претходне године
2.Избор председника
Стручног већа
3. Избор и усвајање
уџбеника за школску
2022/2023. годину
4. Избор чланова
школских тимова за
2022/2023. годину
5. Усвајање распореда
писмених задатака
6. Израда предлога
поделе часова
7. Усвајање годишњег
плана рада Стручног
већа за 2022/2023.
годину
Због неизвесне и
сложене
епидемиолошке
ситуације узроковане
вирусом COVID 19,
током целе школске
године вршиће се
усклађивање свих
наведених
активности из плана
као и прилагођавање
у складу са
епидемиолошком
ситуацијом

Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа

Председник и
чланови Стручног
већа, Педагошкопсихолошка
служба

Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
Педагошкопсихолошком
службом

Председник и
чланови Стручног
већа, Педагошкопсихолошка
служба

Усвојен извештај о
раду Стручног већа
у претходној
школској години
Конституисано
Стручно веће
Усвојен план рада
Стручног већа
Усвојени удџбеници
за школску
2020/21. годину
Изабрани чланови
за школске тимове
Усвојен годишњи
план рада Стручног
већа за 2021/2022.

Заказивање и
реализација онлајн
састанака и свих
активности из
плана Стручног
већа које се могу на
тај начин
реализовати у
сарадњи са
Педагошкопсихолошком
службом и
помоћником
директора (по
потреби)

Председник и
чланови Стручног
већа
Педагошкопсихолошка
служба
Помоћник
директора

Електронски
извештаји и
записници са
састанака о раду
Стручног већа
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7.3.5. Акциони план стручног већа машинске и електро струке
Председник стручног већа: Слободан Милосављевић
Време
реализац
ије

Активности
Формирање Стручног већа
-избор председника и
заменика
Израда годишњег Плана
рада стручног већа
Усвајање плана рада
Стручног већа

септембар

Избор чланова за школске
тимове

Начин реализације
Дискусија и усвајање предлога

Састанак,активно учешће у
изради новог Плана Стучног
већа
Планирање рада Стручног већа
којим ће се обухватити
активности, приоритети РПШ
за 2020/2021 и активности
везане за самовредновање
Дискусија и усвајање предлога
чланова за школске тимове

Израда плана стручног
усавршавања и обуке

Дискусија и усвајање предлога
плана стручног усавршавања
Стручног већа за машинство и
електротехнику за текућу
школску годину

Анализа резултата
иницијалног тестирања
ученика

Разговор, извештај

Упознавање са програмом и
правилником заштите
ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања
Договор о плану набавке
нових наставних средстава

Информисање, дискусија

Анализа постојећих наставних
средстава и могућности
набавке нових

Носиоци
реализације

Место

Стручно
веће

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Стручно
веће

Школа/
Онлајн
састанак

Стручно
веће

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Чланови
Стручног
већа /
предавачпредставник
Школске
управе
Чланови
Стручног
већа ,ПП
служба
Чланови
Стручног
већа ,ПП
служба
Стручно
веће
Помоћник
директора

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
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Планирање реализације
наставних планова и
програма и израда
глобалних планова рада по
моделју I, II, III

Планирање ваннаставних
активности (секције,
клубови, пројекти)
Набавка учила, стручне
литературе, материјала за
вежбе, практичну наставу и
остале облике образовноваспитног рада
Самовредновање области
квалитета: Организација
рада школе, управљање
људским и материјалним
ресурсима**
Договор о организовању
допунске наставе
Примена различитих
метода оцењивања
прилагођених моделу I, II и
III
Уређивање кабинета

октобар

Стручно усавршавањеПримена ИКТ у настави
(google classroom)**
Размена искустава о
примени ИКТ у настави**
Евалуација одржаних
угледних и огледних часова
у оквиру Стручног већа
Прикупљање ученичких
идеја за пројетну наставу

Тимски рад наставника,
посебан акценат на активности
везане за:
-планирање пројектне наставе
-планирање интегративне
наставе стручних предмета у
оквиру одељења
-примену ИКТ у настави
-реализацију временске
усклађености програма
наставних предмета у оквиру
сваког разреда
Дискусија и усвајање предлога

Стручно
веће
ПП служба

Школа/
Онлајн
састанак

Стручно
веће

Анализа постојећих наставних
средстава и могућности
набавке нових

Стручно
веће
Помоћник
директора

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Стручно веће упознато са
избором области за
самовредновање у школској
2021-2022

Стручно
веће

Школа/
Онлајн
састанак

Дискусија и усвајање предлога

Стручно
веће
Помоћник
директора

Школа/
Онлајн
састанак

Активно укључивање ученика
при уређивању кабинета –
припрема материјала за
кабинете,ученички
радови,тематски панои
Извештавање, дискусија

Чланови
Стручног
већа и
ученици

Школа/
Онлајн
састанак

Стручно
веће

Излагање, дискусија

Стручно
веће

Анализа, дискусија

Стручно
веће
ПП служба
Стручно
веће

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Анализа, дискусија
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децембар

новембар

План
побољшања:Прикупљање
ученичких идеја за пројекте
и избор пројекта
Анализа успеха по
предметима после првог
класификационог периода и
мере за побољшање
Самовредновање области
квалитета: 6.0
Организација рада школе,
управљање људским и
материјалним ресурсимаАнкетирање наставника**
Евалуација одржаних
угледних и огледних часова
у оквиру Стручног већа
Извештај о раду чланова
Стручног већа укључених у
рад школских тимова
Стручно усавршавање
наставника

Размена искустава о
примени дигиталних
технологија за сарадњу са
наставницима у школи**
Самовредновање области
квалитета: 6. Организација
рада школе, управљање
људским и материјалним
ресурсима- анкетирање
родитеља **
Израда педагошке
документације за пројектну
наставу***
Усвајање предложених
задатака за матурски и
завршни испит
Рад са ученицима којима је
потребна додатна подршка
у учењу

Анализа, дискусија

Стручно
веће

Школа/
Онлајн
састанак

Дискусија и усвајање
предлога мера за побољшање

Стручно
веће
ПП
служба
Тим за
самовреднов
ање

Школа/
Онл
ајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Стручно
веће
ПП служба
Чланови
Стручног
већа
Стручно
веће,Тим за
професиона
лни развој

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Стручно
веће

Школа/
Онлајн
састанак

Анкетирање родитеља

Стручно
веће, тим за
самовреднов
ање

Школа/
Онлајн
састанак

Извештавање, дискусија

Стручновеће
, Педагошки
колегијум
Стручно
веће

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Анкетирање наставника

Анализа, дискусија

Извештавање, по потреби

Извештавање о посећеним
обукама, конференцијама..,
дискусија
Ажурирање базе података о
стручном усавршавању
Излагање, дискусија

Дискусија и усвајање предлога

Подучавање ученика којима је
потребна додатна подршка у
учењу од стране вршњачких
едукатора

Чланови
Стручног
већа,ПП
служба
Тим за
инклузију
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Рад са талентованим и
надареним ученицима

Укључивање надарених
ученика у тимове вршњачких
едукатора
Мотивисање ученика за учешће
на школским такмичењима

Хоризонтално учење кроз
професионалну сарадњу са
другим наставницима или у
оквиру онлајн заједница
Евалуација онлајн часова у
оквиру Стручног већа

Презентације, дискусије,
размена искуства,
професионално усавршавање

Размена искустава о
примени дигиталних
технологија за сарадњу са
наставницима у оквиру
онлајн заједница**
Израда педагошке
документације за пројектну
наставу***

Излагање, дискусија

Извештај о раду чланова
Стручног већа укључених у
рад школских тимова
Стручно усавршавање
наставника

Извештавање, по потреби

јануар

Реализација угледних и
огледних часова
Евалуација одржаних
угледних и огледних часова
у оквиру Стручног већа
Процена и припрема за
учешћа на такмичењима

Размена искустава: Примена
ИКТ у настави-могућности и
ограничења**

Анализа, дискусија

Извештавање, дискусија

Извештавање о посећеним
обукама, конференцијама..,
дискусија
Ажурирање базе података о
стручном усавршавању
Одржавање угледних и
огледних часова
Присуствовање угледним и
огледним часовима
Анализа, дискусија

Састанак
чланова СВ, анализа, праћење,
предлози

Извештавање, дискусија

Чланови
Стручног
већа,ПП
служба
Тим за
инклузију
Чланови
Стручног
већа

Школа/
Онлајн
састанак

Стручно
веће
ПП служба
Стручно
веће

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Стручно
веће,
Педагошки
колегијум
Чланови
Стручног
већа
Стручно
веће, Тим за
професиона
лни развој

Школа/
Онлајн
састанак

Чланови
Стручног
већа
ПП служба
Стручно
веће
ПП служба

Школа/
Онлајн
састанак

Чланови
Стручног
већа и
предметни
наставници
Стручно
веће

Школа/
Онлајн
састанак

Школа/
Онлајн
састанак

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Школа/
Онлајн
састанак

Школа/
Онлајн
састанак
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Самовредновање области
квалитета
6.0 Организација рада
школе, управљање
људским и материјалним
ресурсима- Анкетирање
ученика**
Анализа успеха на крају
првог полугодишта

Анкетирање ученика

Тим за
самовреднов
ање

Школа/
Онлајн
састанак

Извештавање, дискусија

ПП служба

Анализа реализације
допунске и додатне наставе

Извештавање, дискусија

Анализа реализације
наставе по моделу I, II и III

Извештавање, дискусија

Анализа документације за
праћење ученика

Анализа, дискусија, примери
добре праксе

Школско такмичење,
Бирање комисија и
председника комисија
Извештај о раду чланова
Стручног већа укључених у
рад школских тимова
Стручно усавршавање
наставника

Припрема такмичења

Стручно
веће
ПП служба
Стручно
веће
ПП служба
Стручно
веће
ПП служба
Стручно
веће
Помоћник
Чланови
Стручног
већа
Стручно
веће, Тим за
професиона
лни развој

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Организовање школског
такмичења

март

Упознавање са планом
реализације обласног и
републичког такмичења
Реализација угледних и
огледних часова
Евалуација одржаних
угледних и огледних часова
у оквиру Стручног већа

Извештавање, по потреби

Извештавање о посећеним
обукама, конференцијама..,
дискусија
Ажурирање базе података о
стручном усавршавању
Подела задатака

Обавештавање

Одржавање угледних и
огледних часова
Присуствовање угледним и
огледним часовима
Анализа, дискусија

Стручно
веће
Помоћник
директора
Директор

Чланови
Стручног
већа,
ПП служба
Стручно
веће
ПП служба

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
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Извештај о самовредновању,
уочене кључне снаге и
слабости.
Предлагање мера за
унапређивање квалитета
рада школе
Аналаиза успеха по
предметима после трећег
класификационог периода
Завршна
припрема
ученика за обласно
такмичење машинских
школа
Учествовање на обласном
такмичењу машинских
школа

Анализа, дискусија

Стручно
веће

Школа/
Онлајн
састанак

Дискусија и усвајање предлога
мера за побољшање

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Реализација угледних и
огледних часова

Одржавање угледних и
огледних часова
Присуствовање угледним и
огледним часовима
Анализа, дискусија

Стручно
веће
ПП служба
Изабрани
чланови
Стручног
већа
Помоћник
директора,
Изабрани
чланови
Стручног
већа
Чланови
Стручног
већа
ПП служба
Стручно
веће
ПП служба
Стручно
веће

Евалуација одржаних
угледних и огледних часова
у оквиру Стручног већа
План побољшања:
Реализација и вредновање
пројекта
Стручно усавршавање
наставника

Учествовање на
републичком такмичењу
машинских школа

Организација матурских и
завршних испита
Реализација угледних и
огледних часова

Припремање ученика за
обласно такмичење машинских
школа кроз додатну наставу
Организовање одласка на
такмичење и обезбеђивање
потребних ресурса

Ученици реализују и вреднују
пројекат у настави - самостално
или уз помоћ наставника
Извештавање о посећеним
обукама, конференцијама..,
дискусија
Ажурирање базе података о
стручном усавршавању
Организовање одласка на
такмичење и обезбеђивање
потребних ресурса

Усвајање предлога чланова
Стручног већа за комисије за
полагање матурских и
завршних испита
Одржавање угледних и
огледних часова
Присуствовање угледним и
огледним часовима

Стручно
веће,Тим за
професиона
лни развој
Помоћник
директора,
изабрани
чланови
Стручног
већа
Помоћник
директора,
Стручно
веће
Чланови
Стручног
већа,ПП
служба

Школа/
Онлајн
састанак

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
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мај

август

јун

Евалуација одржаних
угледних и огледних часова
у оквиру Стручног већа
- Извештај о
самовредновању, уочене
кључне снаге и слабости
-Предлагање мера за
унапређивање квалитета
рада школе**
Извештај Тима за развојно
планирање у циљу израде
програма рада школе за
2021/2022.***
Анализа успеха по
предметима на крају
другог полугодишта
Анализа рада Стручног
већа у школској 2020/2021.
години
Стручно усавршавање
наставника

Анализа успеха из
стручних предмета после
поправних испита у
августовском року
Анализе резултата уписа
ученика за школску
2022/2023.

Анализа, дискусија

Извештавање, излагање,
дискусија

Извештавање, дискусија

Дискусија и усвајање предлога
мера за побољшање
Дискусија и усвајање предлога
мера за побољшање

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Стручно
веће, тим за
самовреднов
ање
Стручно
веће
ПП служба
Стручно
веће

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Извештавање о посећеним
обукама, конференцијама..,
дискусија
Ажурирање базе података о
стручном усавршавању
Дискусија и усвајање предлога
мера за побољшање

Стручно
веће, Тим за
професиона
лни развој
Стручно
веће
ПП служба

Школа/
Онлајн
састанак

Дискусија и усвајање предлога
мера за побољшање уписа
следеће школске године

Стручно
веће
ПП служба
Тим за
промоцију
Стручно
веће

Школа/
Онлајн
састанак

Анализа рада стручног већа
Анализа реализације
наставе по моделу I, II и III
Предлог поделе предмета на
наствнике

Дискусија

Предлог уџбеника и других
наставних средстава

Дискусија и усвајање предлога
уџбеника и других наставних
средстава
Израда извештаја о
реализацији

Извештај о реализацији
акционог плана стручног
већа у оквиру годишњег
програма рада школе за
2021/2022.

Стручно
веће
ПП служба
Стручно
веће, тим за
самовреднов
ање

Дискусија и усвајање предлога

Стручно
веће
Помоћник
директора
Стручно
веће
Преседник
Стручног
већа

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
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Припрема плана рада
Стручног већа за 2022/2023.
техником акционог
планирања кроз
повезивање са акционим
планом самовредновања и
Развојног планирања
Примена поступака
вредновања који су у
функцији даљег учењапримери добре праксе
Интерно усавршавање
наставника -примена
индивидуализације у
настави

Активности ће бити
реализоване на састанцима
Стручног већа

Tоком
школске
године

Интерно усавршавање
наставника -пројектна
настава

Извештавање, дискусија

Tоком
школске
године

Упућивање ученика на
могућности у оквиру школе
за пријављивљње насиља

Излагање, дискусија

Tоком
школске
године

Разматрање понуде обука за
потребе тржишта рада и
њихова реализација***

Дискусија
Доношење закључака

Tоком
школске
године

Јачање капацитета
наставника и ученика***

Дискусија
Доношење закључака

Tоком
школске
године
Tоком
школске
године

Излагање, дискусија

Извештавање, дискусија

Председник
и чланови
Стручног
већа,
Педагошкопсихолошка
служба
Стручно
веће,
ПП служба
Стручно
веће,
Тим за
инклузију,
ПП служба
Стручно
веће,
Тим за
професиона
лни развој
Стручно
веће,
ПП служба
Тим за
заштиту од
дискримина
ције, насиља,
злостављањ
аи
занемарива
ња
Стручно
веће,
Педагошки
колегијум
Координато
р
образовања
одраслих
Стручно
веће,
Педагошки
колегијум
Тим за
професиона
лни развој

Школа/
Онлајн
састанак

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Школа/
Онлајн
састанак

Школа/
Онлајн
састанак
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Tоком
школске
године

Побољшање квалитета
наставе***

Дискусија
Доношење закључака

Стручновеће
, Педагошки
колегијум

Школа/
Онлајн
састанак

Тим за
професиона
лни развој
Tоком
школске
године

Област квалитета :
образовна постигнућа
ученика***

Дискусија
Доношење закључака

Стручновеће
, Педагошки
колегијум

Школа/
Онлајн
састанак

Тим за
професиона
лни развој
Tоком
школске
године
Tоком
школске
године

Tоком
школске
године
Tоком
школске
године

Tоком
школске
године

Јачање капацитета
националног ресурсног
центра компетенција за
целоживотноучење***
Подршка наставницима
кроз педагошко
инструктивни рад
Информатичка подршка
ученицима

Набавка нових машина и
опреме
Обука људских ресурса, израда
приручника
Излагање, дискусија

Опремање кабинета
рачунарима, модерним
аудио-визуелним
средствима
Интерне обуке за
наставнике назамени, нове
наставнике,приправници,на
ставнике који из неког
разлога нису прошли обуку
Министарства

Извештавање, дискусија

Осавремењавање
образовних профила,
прилагођавање потребама
тржишта и
дуалног образовања

Састанци и округли столови

Унапређење вештина и знања
наставника кроз обуке и
семинаре

Стручновеће
, Педагошки
колегијум
Стручно
веће,
ПП служба
Тим за
информатич
ку подршку
Стручно
веће,
руководство
Наставници,
ТИМ ЗА
ПРОФЕСИОН
АЛН
И РАЗВОЈ,
Педагошко
психолошка
служба
Председниц
и стручних
већа,руково
дство;Привр
еднакомора,
социјални
партнери,
ГИЗ

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Школа/
Онлајн
састанак
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Tоком
школске
године
Tоком
школске
године

Планирање наставе
усмерена ка
исходима
Реализација угледних и
огледних часова

Израда планова

Наставници

Одржавање наставе у складу са
претходно прописаном
процедуром школе

Предметни
наставници

Tоком
школске
године

Реализација угледних и
огледних часова

Одржавање наставе у складу са
претходно прописаном
процедуром школе

Предметни
наставници

Тромесеч
ни
извештај
и

Периодичне анализе о
оствареним резултатима
образовно-васпитног рада

Анализа резултата на
седницама Одеље-њских већа,
Наставни-чког већа и на
састанцима СВ

Чланови
Стручног
већа

Школа/

Фебруар/
мај

Планирање и реализација
презентације образовног
профила

Састанци
чланова СВ и тима за
маркетинг школе и
руководства школе, припрема
материјала и презентације

Чланови
Стручног
већа/ тим за
маркетинг
школе/руко
водство
школе
Чланови
Стручног
већа,
Руководство
школе
Чланови
Стручног
већа,
руководство
школе
Чланови
Стручног
већа,
руководство
школе
Ученици,
Стручно
веће,
Координато
р рада
ученичке
задруге

Школа/осн
овне
школе

Април/ма Организација и реализација
ј
припремне наставе

Састанак
чланова СВ/извођење наставе

Тромесеч
но и на
крају
школске
године
Tоком
школске
године

Критички осврт на рад
стручног већа и предлагање
мера за унапређење њихове
програмске орјентације

Информисање колектива на
седницама Одељенских већа и
Наставничког већа

Припрема услова за
полагање државне матуре и
завршног испита

Састанак, договор, план рада,
извештај

Октобарјун

Активно учешће у раду
ученичке задруге

Састанак, договор, план рада,
извештај

Школа
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак

Онлајн
састанак

Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
Школа/
Онлајн
састанак
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Напомена:
*** Приоритети из РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ за школску 2021/2022. годину
** Самовредновање области квалитета 6.0 - Организација рада школе, управљање људским и
материјалним ресурсима - за школску 2021/2022. годину

7.3.6. Акциони план стручног већа практичне наставе машинске и саобраћајне струке
Председник стручног већа: Милица Васиљевић
АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Формирање стручног већа
Усвајање поделе часова
практичне наставе на
наставнике.
Упознавање чланова стручног
већа са препорученим
моделом рада у школској
2021/2022.год.
Упознавање чланова стручног
већа са упутством за заштиту
наставника и ученика од
инфекције COVID 19.
Усвајање годишњег плана
рада стручног већа за
2021/2022.год.
Избор чланова за школске
тимова
Израда глобалних и месечних
планова рада наставника
Анализа опремљености
радионица и кабинета за
текућу школску годину
Набавка материјала, основних
средстава и алата за школску
радионицу
Организација реализације
практичне наставе у
привредним организацијама
(компанијама)

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Стручно веће
практичне
наставе
машинство и
саобраћај
Руководилац
стручног већа

ИСХОДИ / МЕРЉИВИ
ИНДИКАТОРИ ЗА
ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА
Формирано стручно вече
Израђен и усвојен
распоред поделе часова
на наставнике

Август 2021

Организатор
практичне
наставе

Сви чланови већа
упознати са моделом
рада у школској 20212022 год и мерама
заштите од КОВИДА .
Израђен План рада
Стручног већа

Стручно веће
практичне
наставе
машинство и
саобраћај

Руководилац
стручног већа
Организатор
практичне
наставе

Септембар
2021

Формиран тим
Урађени планови
Списак елемената који
недостају
Обезбеђени материјал за
реализацију часова
Склопљени уговори са
компанијама
Дефинисани
критеријуми на нивоу
стручног већа
Наставници упознати са
информацијама о
ученицима којима је
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Усаглашавање критеријума
приликом оцењивања и
усклађивање са правилником
са посебним освртом на
ученике који се школују по
посебном програму
Прикупљање информација о
ученицима којима је потребна
додатна подршка у учењуинклузија
Планирање реализације
пројектне наставе у сарадњи
са другим стручним већима
Избор чланова стручног већа
у комисије за ванредне
ученике
Формирање Гугл учионица
Самовредновање области
квалитета: Организација
рада школе, управљање
људским и материјалним
ресурсима
1. Анализа нивоа знања
стечених у претходним
разредима
2. Анализа распореда ученика
у привредним организацијама
(компанијама)
3. Припреме и организација за
прославу октобарских
свечаности
4. Реализација часова
консултација за ванредне
ученике и спровођење испита
5.Израда плана стручног
усавршавања наставника и
избор семинара из каталога за
2021/22.годину
6. Самовредновање области
квалитета: 6.0 Организација
рада школе, управљање
људским и материјалним
ресурсима- Анкетирање
наставника
7. План
побољшања:Прикупљање

потребна додатна
подршка
Стручно веће упознато са
плановима пројектне
наставе других већа
Изабрани испитивачи и
чланови комисија
Формиране Гугл
учионице
Стручно веће упознато са
избором области за
самовредновање у
школској 2021-2022

Стручно веће
практичне
наставе
машинство и
саобраћај
Руководилац
стручног већа
Организатор
практичне
наставе
Тим за стручно
усавршавање

Октобар 2021.

Познавање техничко
технолошке
документације,
технологије обраде
материјала и прецизност
у раду
Број ученика распоређен
у компанијама
Задужења чланова
стручног већа практичне
наставе
Дневник часова
консултације,
Испитни рок обављен
Изабрани семинари и
уграђени у план стручног
усавршавања Тима
Попуњена анкета за
наставнике

Број пројеката који су
ученици осмислили
136

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

ученичких идеја за пројекте и
избор пројекта
8. Примена различитих метода
оцењивања прилагођених
моделу I, II и III
1. Анализа успеха ученика на
крају првог класификационог
периода
2. Анализа реализације
практичне наставе у
привредним организацијама
(компанијама) и предлози за
њено побољшање
3. Мере за побољшање успеха
ученика
4. Провера и припрема возила
за зимски режим вожње
5. Реализација часова
консултација за ванредне
ученике и спровођење испита
6. Самовредновање области
квалитета: 6.0 Организација
рада школе, управљање
људским и материјалним
ресурсима- анкетирање
родитеља
1. Избор пописних комисија
2. Активности око спровођења
пописа
3. Ажурирање базе података о
стручном усавршавању
4. Активности око завршетка
реализације практичне
наставе у првом полугодишту
1. Анализа успеха ученика на
крају првог полугодишта
2. Мере за побољшање успеха
ученика
3. Анализа акционог плана
стручног већа и подношење
извештаја за израду ГШП
4. Припреме за прославу
школске славе

Руководилац
стручног већа
Организатор
практичне
наставе
Чланови
стручног већа

Новембар
2021

Извршена анализа,
усвојени закључци и
мере за побољшање
успеха
Попуњена евалуациона
листа
Бољи успех ученика
Препоруке агенције за
безбедност -безбедна
обука ученика
Дневник уписа часова
консултација –
реализовани испити

Руководилац
стручног већа
Организатор
практичне
наставе
Чланови
стручног већа
Руководилац
стручног већа
Организатор
практичне
наставе
Чланови
стручног већа

Децембар
2021

Попуњена анкета за
родитеље
Спискови комисија за
попис
Пописне листе
Предати листе
пописаних средстава
Сагледавање стања
машина, уређаја и алата
Извршена анализа,
усвојени закључци и
мере за побољшање
успеха

Јануар 2022
Реализоване активности
План и задужења за
прославу
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5.Реализација часова
консултација за ванредне
ученике и спровођење испита
6. Евалуација онлајн часова у
оквиру Стручног већа
7. Самовредновање области
квалитета
6.0 Организација рада
школе, управљање људским
и материјалним ресурсимаАнкетирање ученика
8. Анализа реализације
наставе по моделу I, II и III

Дневник уписа часова
консултација –
реализовани испити

1. Извештај школских тимова
2. Избор комисија за школско
такмичење
3. Припрема радионица,
опреме, уређаја и простора за
школско такмичење III
степена у машинству
4. Припреме око организације
прославе дана школе
5. Разматрање понуде обука за
потребе тржишта рада и
њихова реализација
6. Пројектне активности
7. Праћење укључености
ученика у ваннаставне
активности

Упознавање чланова
стручног већа са
реализацијом планова
школских тимова
Успешна реализација
такмичења

1. Организација и спровођење
школског такмичења
2. Припреме ученика за
такмичење
3. Прослава дана школе
4. Активности око промоције
уписа у школу
5. Припрема радионица,
опреме, уређаја и простора за
регионално или републичко
такмичење III степена у
машинству
6. Републичко такмичење

Попуњена анкета за
ученике

Руководилац
стручног већа
Организатор
практичне
наставе
Чланови
стручног већа

Руководилац
стручног већа
Организатор
практичне
наставе
Чланови
стручног већа

Фебруар 2022

Март 2022

План организације
прославе и подела
задужења
Сарадња са центром за
континуирано
образовање одраслих
Кординација са свим
учесницима у
реализацији пројекта
Извештаји о раду
секција, ђачког
парламента
Успешна реализација
Пласман ученика на
школском такмичењу
Присуство свечаној
седници
План активности
промоције
Успешна реализација
такмичења
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саобраћајних школа
7. Регионално такмичење у
машинству
8. Реализација часова
консултација за ванредне
ученике и спровођење испита
9. Извештај о
самовредновању, уочене
кључне снаге и слабости.
Предлагање мера за
унапређивање квалитета
рада школе

Пласман ученика на
такмичењима

1. Анализа успеха ученика на
крају трећег класификационог
периода
2. Мере за побољшање успеха
ученика
3. Активности око
организације блок наставе за
завршне разреде у подручју
рада машинство и саобраћај
4. Регионално такмичење у
машинству
5. Припрема ученика за
Републичко такмичење
6. Активности око
организације сајма
образовања
7. План побољшања:
Реализација и вредновање
пројекта

Извршена анализа,
усвојени закључци и
мере за побољшање
успеха

1. Анализа успеха ученика на
републичком такмичењу
2. Праћење реализације
практичне наставе у блоку за
завршне разреде
3. Припрема задатака за
завршни испит
4. Сајам образовања
5. Извештај о развојном
плану
6. Састанак са менторима

Дневник уписа часова
консултација –
реализовани испити
Идентификоване кључне
снаге и слабости
Предлагање мера за
унапређивање квалитета
рада школе

Распоред блок наставе
Руководилац
стручног већа
Организатор
практичне
наставе
Чланови
стручног већа

Април 2022

Пласман ученика на
регионалном такмичењу
и квалификација за
републичко
План дежурства и
обавеза на сајму
образовања
Ученици реализују и
вреднују пројекат у
настави - самостално или
уз помоћ наставника
Извештај са такмичења –
билтен

Руководилац
стручног већа
Организатор
практичне
наставе
Чланови
стручног већа

Боља припрема ученика
за завршни испит
Мај 2022

Успешна реализација
завршног испита
Промоција школе
Реализација активности
из развојног плана
Договор о даљем раду –
праћење и напредовање
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компанија у којимасу ученици
обављали праксу по закону о
дуалном образовање – учење
кроз рад
1. Активности око израде и
спровођења завршних испита
ученика
2. Праћење реализације блок
наставе незавршних разреда
3.Анализа акционог плана
стручног већа и подношење
извештаја тиму за израду ГШП
6. Анализа самоеваулације која
указује на приоритетне
области у којима треба увести
промене како би се побољшао
и добио одговарајући
квалитет
7. Избор чланова за школске
комисије за упис ученика
1. Активности око уписа
ученика у први разред
2. Предлог поделе часова
предмета практичне наставе
на наставникe на основу
планираног уписа
3. Конзервирање машина у
школским радионицама
4. Гаражирање возила за
обуку вожње
5.Реализација часова
консултација за ванредне
ученике и спровођење испита
6. Анализа реализације
наставе по моделу I, II и III
1. Избор руководиоца
стручног већа
2. Израда плана рада стручног
већа за наредну годину
3. Организација наставе у
школској радионици због
спровођења завршног испита

ученика

Руководилац
стручног већа
Организатор
практичне
наставе
Чланови
стручног већа

Јун 2022

Успешна реализација
завршног испита – број
ученика који је положио
завршни испит
Успешан завршетак
наставне године
Извршена анализа,
усвојени закључци и
предлози за побољшање
Урађена
анализа,изабране
приоритетне области

Формиране комисије
Руководилац
стручног већа
Организатор
практичне
наставе
Чланови
стручног већа

Успешно прикупљена
документација за
уписане ученике
Разматран предлог –
зависи од уписа
Адекватна заштита за
време летњег распуста
Јул 2022

Дневник уписа часова
консултација –
реализовани испити

Изабран руководилац
Руководилац
стручног већа
Организатор
практичне
наставе
Чланови

Урађен план
Август 2022
Реализован завршни
испит
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4. Избор компанијаи предузећа
за извођење практичне
наставе у наредној школској
години
6. Провера техничке
исправности возила која се
користе за обуку вожње
ученика у редовном процесу
образовања
7. Подела часова предмета
практичне наставе на
наставнике
8. Припрема машина у
школским радионицама за
наредну школску годину
9. Активности око уписа
ученика у 2, 3 и 4 разред
10. Одабир области
самовредновања за наредну
школску годину
1. Примена и поштовање
прописаних мера заштите у
циљу спречавања инфицирања
вирусом COVID 19
2. Усаглашавање наставних
планова и програма, развијање
тимског рада и заједничко
планирање наставе (теорија +
пракса)
3. Редовно праћење и
вредновање редовне, допунске
и додатне наставе
4. Стварање добре
комуникације са ученицима
5. Стручно усавршавање
наставника
6. Планирање наставе
усмерене ка исходима
7. Уређење и одржавање
простора испред машинске и
ручне радионице
8. Рад у школским тимовима

стручног већа

Посете компанијама Документ из Регионалне
привредне коморе о
акредитованим
компанијама
Безбедна вожња

Урађена подела након
завршеног уписа
Успешан почетак
школске године
Урађен упис
Стручно веће упознато са
одабраним областима за
самовредновање
Примена мера Безбедност и заштита
сопственог здравља и
ученика

Руководилац
стручног већа
Организатор
практичне
наставе
Чланови
стручног већа

Израда наставних
планова са изменама по
службеним гласницима –
заједнички састанци
Током целе
школске
године

Побољшан успех ученика
Подстицајна радна
атмосфера
Унапређена настава
Остварени исходи
Уређен школски простор

Унапређен рад школе
Примена закона о
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9. Упознавање са новим
законским прописима и
актима школе, битним за
организацију и извођење
практичне наставе
10. Текуће одржавање и
оспособљавање наставних
средстава, учила, возила за
обуку и машина за рад
11. Анализа реализације
часова практичне наставе
обуке вожње
12. Праћење одвијања
практичне наставе у
школским радионицама
13. Праћење одвијања
практичне наставе у
привредним организацијама
(компанијама)
14. Реализација обука у центру
за континуирано образовање
одраслих
15. Одређивање ментора за
рад са приправницима и обука
приправника
16. Избор и припремање
наставника за извођење
огледних часова у првом и
другом пологодишту и
реализација угледних и
огледних часова
17. Упућивање ученика на
могућности за пријављивање
насиља у школи
18. Подршка наставницима
кроз педагошко инструктивни
рад
19. Безбедност ученика
20 .Развој нових обука за
потребе тржишта рада и
њихова реализација
22. Ширење мреже социјалних

образовању
Правилна организација
реализације часова
практичне наставе
Безбедан рад у
радионицама и са
возилима. Успешна
реализација часова
практичне наставе
Реализовани планирани
часови обуке
Побољшан рад ученика
Успешна сарадња са
социјалним партнерима
– боље усвајање вештина
Реализоване обуке
Решења о менторству
Праћење рада
приправника
Подизање квалитета
наставе

Заштита и безбедност
ученика.

Побољшан рад
наставника – унапређена
настава
Осећај безбедности у
школи
Сарадња са тржиштем
рада и локалном
привредом
Усвајање вештина и
знања ученика на вишем
нивоу
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партнера
23. Уговарање међусобне
сарадње и потписивање
уговора
24. ONLINE настава – уколико
се прелази на други модел
рада у школи
25. Рзвојно планирање:
- Јачање капацитета
наставника и ученика
- Побољшање квалитета
наставе
- Област квалитета :
образовна постигнућа
ученика
- Јачање капацитета
националног ресурсног
центра компетенција за
целоживотно учење

Примена закона о
дуалном образовању
Јачање дигиталне
компетенције
наставника и ученика
Упознавање са
активностима из плана
Тима за развојно
планирање.

7.3.7. Акциони план стручног већа друштвених наука
Председник стручног већа: Милан Јевтић

Време
реализације
Септембар
2021.
године

Активности / теме

Начин
реализације

Конституисање већа и избор
председника Стручног већа
- Усвајање плана рада Стручног
већа
- Усвајање уџбеника за
школску
2021/2022.
годину
- Избор чланова за школске
тимове за
2021/2022.
годину
- Прикупљање информација о

Активности ће
бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа
,презентацијама
, предавањима,
уз сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом,
Тимом за
самовреднова

Мерљиви
Носиоци
индикатори за
реализације
постизање
циљева
Председни
Конституисан
к Стручног
о
већа,
стручно
чланови
веће,
Стручног
већа,
-Усвојен план
педагошко
рада
–
Стручног већа
психолошк
а служба,
-Усвојени
Тим за
удџбеници
стручно
за школску
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ученицима код којих постоји
потреба за неким обликом
додатне подршке
- Глобално планирање пројектне
наставе
Планирање реализације
наставних планова и програма и
израда глобалних планова рада
по моделју I, II, III

ње, Тимом за
стручно
усавршавање,
Тимом за
инклузивно
образовање.Одељ
енске старешине

усавршава
ње, Тим за
самовредно
вање
Тим за
инклузивно
образовање

Анализа иницијалног
тестирање
Октобар
2021.
године

. Упућивање ученика на
могућности у оквиру школе за
пријављивање насиља

Извештав
ање,диск
усија

Формирање секције
друштвених наука
- Учествовање ученика у
планирању наставе

наставници,
одељењски
старешина,

Примена различитих метода
оцењивања прилагођених
моделу I, II и III
Новембар
2021.
године

Анализа успеха на крају првог
класификацио ног периода и мере
за побољшање успеха и извештај о
реализацији пројектне наставе
- Извештај о реализацији
допунске наставе
- Утврђивање нивоа на ком
ће се радити са
талентованим и надареним
ученицима
Самовредновање области
квалитета 6.0 Анкетирање
наставника
Извештавање о резултатима
самовредновања и уоченим
слабостима за области 2.0 и
3.0 које су представљале
приоритет у претходној
школској години.

Стручно
веће, тим за
самовреднов
ање

Чланови
већа
Активности ће
бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа
,презентацијама
, предавањима,
уз сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом,
Тимом за
инклузивно
образовање,
предметним
наставни
цима и
одељенск
им

Председник
Стручног
већа,
чланови
Стручног
већа,
педагошко
–
психолошк

2021/2022.
годину
-Изабрани
чланови за
школске
тимове
Прикупљене
инфорамције
о ученицима
за које
постоји
додатна
подршка
Повећање
безбедности у
школи и број
пријављених
случајева
насиља
Сандуче
поверења,
ППС
документациј
а и др...
Секција
формирана и
анексирано у
ГПРШ
Извршена
Анализа
успеха и
владања
ученика на
крају првог
класификац
ионог
периода и
донешене
мере за
побољшање
Утврђен
ниво на ком
ће се радити
са
талентовани
ми
надареним
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Извештавање, дискусија
Стручно веће, тим за
самовредновање

Децембар
2021.
године

Анализа
реализације наставних
планова
- Евалуација одржаних
угледних/огле дних часова у
оквиру Стручног већа
- Ажурирање базе података о
стручном усавршавању
- Извештај о раду чланова
Стручног већа укључених у
рад школских тимова,
извештај о раду интерних
тимова у
оквиру већа
- Евалуација онлајн часова

а служба,
Тим за
инклузију,
предметни
наставници
Стручно
веће, тим за
самовредно
вање

ученицима

Председни
к Стручног
већа,
чланови
Стручног
већа,
педагошко
–
психолошк
а служба,
Тим за
стручно
усавршавање,
предметни
наставници,
одељенске
старешине и
Тим за
промоцију
Председник
Стручног
већа, чланови
Стручног
већа,
педагошкопсихолошка
служба,
предметни
наставници,
парламент и
руководство
школе.

Ажурирана
база
података о
стручном
усавршава
њу

Почело
коришћење
напредних
уџбеника и
мотивисање
талентованих
и надарених
ученика
Извршена
анкета
наставника

-

Јануар
2022.
године

старешинама.
Извештавање,
дискусија

Прилагођавање
наставе специфичности
одељења
- Подршка ученицима за ван
наставне активности
(секције, клубови, пројекти)
- Анализа успеха
на крају првог полугодишта
- Анализа реализације и
посећености допунске и
додатне наставе
- Мере за побољшање успеха
- Извештај о раду чланова
Стручног већа укључених у
рад школских тимова,
извештај о раду интерних

Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа
,презентацијама,
предавањима,
извештајима, уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом и Тимом
за стручно
усавршавање,
предметним
наставницима,
одељенским
старешинама и
Тимом за
промоцију
Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом
Разговор,
дискусија,
анализа...

***Евиденција
рада
са талент

Извршена
Анализа
успеха и
владања
ученика на
крају првог
класификац
ионог
периода и
донешене
мере за
побољшање
Урађен
Извештај о
раду чланова
Стручног већа
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тимова у
оквиру већа

Фебруар
2022.
године

Март
2022.
године

Април
2022.
године

План мера за побољшање
квалитета наставе
- Позивање родитеља на нека
предавања и присуствовање
извођењу огледног часа
- Извештај о
раду чланова Стручног већа
укључених у рад школских
тимова, извештај о раду
интерних тимова у
оквиру већа
- Корелација Стручног већа и
Тима за промоцију школе у
циљу
повећања броја ученика
- Евалуација остварености циљева
и стандарда предвиђених Планом
и програмом
- Израда педагошке документације
за пројектну наставу
- Анализа успеха
на
крају
трећег
класификацион ог периода
- података о стручном
усавршавању
Самовредновање дигиталних
капацитета школе-Анкетирање
наставника помоћу СЕЛФИ
инструмента

-

Анализа
документације за праћење
ученика
Извештај о раду чланова

укључених у
рад школских
тимова,
извештај о
раду интерних
тимова у
оквиру већа
Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом, Тимом
за промоцију
школе и
руководством
школе
Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом и Тимом
за промоцију
школе
Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Активности ће

Председник и
чланови
Стручног
већа,
педагошкопсихолошка
служба, Тим
за промоцију
школе
Председник и
чланови
Стручног
већа,
педагошкопсихолошка
служба,
руководство
школе
Председник и
чланови
Стручног
већа,
педагошкопсихолошка
служба,
ученици,
предметни
наставници
Стручно веће,
тим за
самовреднов
ање
СЕЛФИ тим

Извршена
евалуација
угледних/огле
дних часова у
оквиру већа

Ажурирана
база података
о стручном
усавршавању
Извештавање,
дискусија
Урађена
Анализа на
крају
класификацио
ног периода

Извештавање,
дискусија

Председник и
чланови
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Мај 2022.
године

Јун –
јул
2022.
године

Стручног већа укључених у
рад школских тимова
- Ажурирање базе података о
стручном усавршавању
- Извештај о самовредновању,
уочене кључне снаге и слабости
-Предлагање мера за
унапређивање квалитета рада
школе
- Интерно усавршавање
наставника –пројектна
настава – хоризонтално
подучавање (примена
искустава са разних
семинара и обука које су
наставници прошли у
протекле две школске
године)
Организовање смотре
пројектних задатака
-Јачање капацитета за развој
дигиталних компетенција
наставника и ученика
- Анализа успеха
на крају другог полугодишта
- Анализа рада
Стручног већа
- Ажурирање базе података
о стручном усавршавању
Побољшање квалитета
наставе кроз повећање
учешћа пројектне наставе
- Припрема плана рада
Стручног већа за 2022/2023.
техником акционог
планирања кроз повезивање
са акционим планом
самовредновањ а и Развојног
планирања
- Извештај о раду чланова
Стручног већа укључених у
рад школских тимова,
извештај о раду интерних
тимова у
оквиру већа
- Евалуација
- Анализа реализације наставе по
моделу I, II и III
- Израда

бити реализоване
на састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Стручног
већа,
педагошкопсихолошка
служба,
предметни
наставници,
ученици
Стручно веће,
тим за
самовреднов
ање

Извршена
Анализа
успеха и
владања
ученика на
крају првог
класификац
ионог
периода и
донешене
мере за
побољшање

Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Председник и
чланови
Стручног
већа,
педагошкопсихолошка
служба

Извршена
евалуација
угледних/огле
дних часова у
оквиру већа
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предлога поделе часова
Усвајање извештаја о раду
Стручног већа у претходној
школској години
- Усвајање годишњег плана
рада Стручног већа за
2022/2023 годину
- Ажурирање базе података о
стручном усавршавању
- Извештај о раду чланова
Стручног већа укључених у
рад школских тимова,
извештај о раду интерних
тимова у
оквиру већа
- Израда акционог плана у
оквиру годишњег програма
рада школе за
2022/2023 који ће обухватити
активности које ће бити усклађене
са новим приоритетима развоја
спољашњег вредновања и
-

Август
2022.
године

Активности ће
бити реализоване
на састанцима
Стручног већа , уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Председник и
чланови
Стручног
већа,
педагошкопсихолошка
служба

Усвојен
извештаја о
раду
Стручног
већа у
претходној
школској
години
Усвојен
годишњег
плана рада
Стручног већа
за
2022/2023.

7.3.8. Акциони план стручног већа физичког васпитања
Председник стручног већа: Снежана Костић
Р.бр

1.
2.

3.

4.

Активности

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

-Договор Стручног већа за
наредну годину
-Анализа и усвајање планова
рада Стручног већа
- Планирање реализације
наставних планова и
програма и израда
глобалних планова рада по
моделју I, II, III
Мерење физичких
способности ученика
(анализа резултата
иницијалног тестирања )
Глобално планирање
пројектне наставе

Стручно веће
физичког васпитања

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
август

ПОКАЗАТЕЉИ
ОСТВАРЕНИХ
АКТИВНОСТИ
записник
-записник

Стручно веће
физичког васпитања

-септембар

Стручно веће

-септембар 2021.

Наставници

До 15. септембра

Свеске постигнућа,
увид у записнике и
извештаје стручног
већа
Број наставника
који реализује
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пројектну наставу
5.

6.

7.

8.

9.

Прикупљање ученичких
идеја за пројекте

Самовредновање области
квалитета 6.0 Организација
рада школе, управљање
људским и материјалним
ресурсима; Анкетирање
наставника
Дискусија о примерима
добре праксеучешћа
ученика у
планирањунаставе (у вези са
начином обраде теме,
обликом рад аили
материјала)
Примена различитих метода
оцењивања прилагођених
моделу I, II и III
Консултације о предлогу
мера за унапређење
квалитета рада школе.
Одржавање смотре
пројектних задатака

10.
Интерно усавршавање
наставника-хоризонтално
подучавање (примена
искуства са семинара и
обука)
11.

12.

13.

Наставници
Ученици

Стручно веће, тим за
самовредновање

Стручно веће

Број пројеката који
До краја првог
су ученици
класификационог осмислили
периода

Октобар
2021. године

Октобар 2021.

Стручно веће, тим за
самовредновање

април 2022.

Стручно веће, тим
за међупредметне
компетенције и
ученици.

До краја маја
2022.

Стручно веће, тим за
међупредметне
компетенције

Мај 2022.

- Израда плана стручног
усавршавања
-присуство обуци за
наставнике
Присуство семинарима
- Подела секција
- Рад у секцијама

Стручно веће
- септембар
физичког васпитања -фебруар
(континуирано)
- април

- Требовање справа и

Стручно веће

Стручно веће
- током целе
физичког васпитања године
- септембар

Извештавање,
дискусија

Извештаји СВ о
примерима добре
праксе учешћа
ученика у
планирању наставе
(у вези са начином
обраде теме,
обликом рада или
материјала)
Предлог мера за
унапређивање
квалитета рада
школе.
Посматрање
смотре, увид у
извештаје тима за
међупредметне
компетенције
Наставници
употребљавају
дигиталне
технологије за
професионалну
сарадњу са другим
наставницима.
- записници
- извештаји
- увид у
сертификате
- записник
- извештаји
фотодокументација
- записник
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14.
15.
16.

17.

реквизита за наставу ф.в,
санитетског материјала ,
- Усаглашавање критеријума
оцењивања
Израда програма промоције
здравих стилова живота
- Евидентирање ученика
- Анимирање ученика за
учешће на спортским
такмичењима, фер-плеј
Предавање, радионице о
здравим стиловима зивота

18.

- Припремање, организација
и спровођење такмичења

19.

- Анализа рада у настави
физичког васпитања
- Евалуација онлајн часова
у оквиру Стручног већа
- Анализа рада секција
- Остварени резултати

Стручно веће
физичког васпитања
Стручно веће
физичког васпитања
и природних наука
Стручно веће
физичког
васпитања, педагог
и директор
Стручно веће
(председник
стручног већа )
физичког васпитања

-октобар

записник

фебруар

Израђен програм
промоције здравих
стилова живота
- евиденције
- извештаји

- током целе
године
октобар

Стручно веће
- септембар
физичког васпитања - током целе
године
(календар
такмич.)
Стручно веће
децембар/јун
физичког васпитања

Више од
70%родитеља и
ученика сматра да
се у школи
промовишуздрави
стилови живота,
права детета,
заштита човекове
- пријава екипа
- остварени
резултати
- записник
- извештаји

7.3.9. Акциони план стручног већа саобраћаја
Председник стручног већа: Дејан Љубисављевић
Време
реализације

Активности / теме

Септембар

Израда плана допунске
наставе на основу анализе
успеха, за школску
2021/2022. годину

Начин реализације
Договором чланова
стручног већа

Носиоци
реализације
Председник
актива
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Комбинован и онлајн
метод наставе због
пандемије корона вирусом
Сажимање градива због
пандемије корона вирусом
Гугл учионица,подршка
ученицима за наставу на
даљину, као и оним
ученицима који немају
могућност праћења
наставе на даљину
Избор чланова тимовa

Извештавање, дискусија
Договором чланова
стручног већа

Председник
актива
Члановиструч
ногвећа
Чланови
стручног већа

Формирање гугл
учионица, извештавање,
дискусија

Председник
актива
Чланови
стручног већа

Предлог гласањем
чланова стручног већа

Чланови
стручног већа

Глобално
планирање Број наставника који
пројектне наставе
реализује
пројектну
наставу
Међупредметне
Извештавање, дискусија
компетенције су
наглашене у плановима и
припремама наставника за
час
Планирање реализације
У глобалним плановима и
наставних планова и
у припремама зан аставу
програма и израда
уградити исходе
глобалних планова рада по
моделју I, II, III
Планирање наставе
усмерена ка исходима
Уређење школских
Предлог чланова
просторија и дворишта
стручног већа

Чланови
стручног већа
Стручно веће,
Педагошки
колегијум
Наставници

Израда стратегије сарадње
са приватним и јавним
установам

Предлог стручног већа
тиму за неформално
образовање

Подршка ученицима и
ресурсима
Стручно усавршавањеПримена ИКТ у настави

Предлог чланова
стручног већа
Извештавање, дискусија

Наставници и
ученици
Чланови
стручног већа
и тима
занеформално
образовање
Чланови
стручног већа
Стручно веће

Пројектна настава

Предлог чланова
стручног већа

Чланови
стручног већа
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Сарадња са тимoм за
превенцију насиља

Стручно веће и тим за
превенцију насиља

Анализа резултата
иницијалног тестирања

Извештавање, дискусија

Дискусија о примерима
добре праксе учешћа
ученика у планирању
наставе (у вези са начином
обраде теме, обликом рада
или материјала)

Извештавање, дискусија

Посете привредним
субјектима у циљу боље
реализације теоријске и
практичне наставе

Октобар

Усаглашавање
критеријума приликом
оцењивања – израда
правилника
Међупредметне
компетенције су
наглашене уплановима и
припремама наставника за
час
Примена различитих
метода оцењивања
прилагођених моделу I, II и
III
Анализа потребног
стручног усавршавања на
нивоу Стручних већа за
школску 2021/2022.
Развој нових обука за
потребе тржишта рада и
њихова реализација

Потписан уговор о
сарадњи, направљен
план посете
привредним субјектима,
реализован план посете,
виши ниво знања
ученика и могућности
практичне примене,
фотографије, дневник
рада
Записник са стручног
већа
Извештавање, дискусија

Записник са стручног
већа
Дискусија
Доношење закључака
Реализоване обуке,
листе присутности,
приручници

Председник
актива и
носиоц тима
за превенцију
насиља
Члановиструч
ногвећа

Чланови
стручног већа

Чланови
стручног већа

Председник
стручног већа
са психолошко
педагошком
службом
Стручно веће,
Педагошки
колегијум

Председник
актива,
Педагог школе
Стручно веће
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Новембар

Подршка ученицима и
ресурсима

Предлог чланова
стручног већа

Израда стратегије сарадње
са приватним и јавним
установам

Предлог стручног већа
тиму за неформално
образовање

Израда педагошке
документације за
пројектну наставу
Размена искустава о
примени ИКТ у настави
Самовредновање области
квалитета 6.0
Организација рада школе,
управљање људским и
материјалним ресурсима
Одељењски старешина
формира допунску наставу
у е-дневнику за предмет
уколико један или више
ученика има недовољну
оцену
Наставник води
евиденцијуодржанихчасов
адопунскенаставе у едневнику
Дефинисање евалуационих
упитника након сваког
класификационог периода
као основе за непосредно
планирање и побољшање
наставног процеса
Презентација екстерне
евалуације Школског
плана рада за 2021/2022
Размена искустава о
примени дигиталних
технологија за сарадњу са
наставницима у школи
Подршка ученицима и
ресурсима
Јачање капацитета
националног ресурсног
центра компетенција за
целоживотно учење

Извештавање, дискусија
Излагање, дискусија

Извештавање, дискусија
Ученици који имају
недовољне оцене су
укључени у допунску
наставуи евиденција
допунског рада постоји
у електронском
дневнику

Чланови
стручног већа
Чланови
стручног већа
и тима
занеформално
образовање
Стручно веће,
Педагошки
колегијум
Стручно веће
Стручно веће,
тим за
самовреднова
ње
Стручно веће
Одељењске
старешине

Стручно веће
Сви
наставници

На састанку стручног
већа

Председник
актива

Презентација

Председник
актива

Излагање, дискусија

Стручно веће

Предлог чланова
стручног већа

Чланови
стручног већа
Стручно веће

Извештавање, дискусија
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Самовредновање области
квалитета 6.0
Организација рада школе,
Извештавање, дискусија
управљање људским и
материјалним ресурсима
Разматрање понуде обука Дискусија
за потребе тржишта рада и Доношење закључака
њихова реализација

Израда педагошке
документације за
пројектну наставу

Извештавање, дискусија

Израда стратегије сарадње
са приватним
и јавним установам

Предлог стручног већа
тиму за неформално
образовање

Интерно усавршавање
наставника –пројектна
настава – хоризонтално
подучавање (примена
искустава са разних
семинара и обука које су
наставници прошли у
протекле две школске
године
Самовредновање области
квалитета 6.0
Организација рада школе,
управљање људским и
материјалним ресурсима
Избор и припремање
наставника за извођење
огледних часова

Децембар

Наставници
употребљавају
дигиталне технологије
за професионалну

Стручно веће,
тим за
самовреднова
ње
Стручно веће,
Педагошки
колегијум
Координатор
образовања
одраслих
Стручно веће,
Педагошки
колегијум
Чланови
стручног већа
и тима
занеформално
образовање
Тим за
међупредметн
е
компетенције
Стручно веће

Извештавање, дискусија

Стручно веће,
тим за
самовреднова
ње

На састанку стручног
већа

Председник
актива

Евалуација онлајн часова у
оквиру Стручног већа

На састанку стручног
већа

Чланови
стручног већа,
ППС

Дефинисање евалуационих
упитника након сваког
класификационог периода
као основе за непосредно
планирање и побољшање
наставног процеса

На састанку стручног
већа

Председник
актива
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Размена искустава о
примени дигиталних
технологија за сарадњу са
наставницима у оквиру
онлајн заједница

Излагање, дискусија

Сарадња са тимoм за
превенцију насиља

Стручно веће и тим за
превенцију насиља

Подршка ученицима и
ресурсима
Извештај тимова за
самовредновање и систем
квалитета.
Дисеменација обуке за
увођење система
квалитета и
самовредновање

Предлог чланова
стручног већа

Усаглашавање
критеријума приликом
оцењивања – израда
правилника

Презентација и
дискусија на састанку
стручног већа

Записник са стручног
већа

Одржавање семинара о
техникама учења

Јануар

Стручно веће

Председник
актива и
носиоц тима
за превенцију
насиља
Чланови
стручног већа

Чланови тима

Председник
стручног већа
са психолошко
педагошком
службом
Педагог школе

Реализовање предвиђених
обука

Извештај тима за
праћење огледа

Размена искустава:
Примена ИКТ у наставимогућности и ограничења

Извештавање, дискусија

Анализа успеха по
предметима на крају првог
полугодишта
Анализа реализације
наставе по моделу I, II и III

Извештај школског
педагога

Подршка ученицима и
ресурсима

Предлог чланова
стручног већа

Израда стратегије сарадње
са приватним и јавним
установам

Предлог стручног већа
тиму за неформално
образовање

Председник
стручног већа,
Школски тим
за праћење
огледа
Стручно веће
Председник
актива
Помоћник
директора
Чланови
стручног већа
Чланови
стручног већа
Чланови
стручног већа
и тима
занеформално
образовање
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Одржавање огледних
часова
Фебруар

Усаглашавање
критеријума приликом
оцењивања – израда
правилника

Записник са стручног
већа

Председник
стручног већа
Школски
педагог
Председник
стручног већа
са психолошко
педагошком
службом

Извештај тима за
самовредновање и
контролу квалитета

Презентација

Чланови
тимова

Израда стратегије сарадње
са приватним и јавним
установамa

Предлог стручног већа
тиму за неформално
образовање

Чланови
стручног већа
и тима
занеформално
образовање

Након одржаног часа

Интерни и
екстерни
тренер,
председник
стручног већа

Посета сајму аутомобила

На састанку стручног
већа

Председник
актива

Школско такмичење

Разговор, дискусија,
анализа, договор

Студијско путовање

Разговор, дискусија,
анализа, договор

Набавка нових машина и
опреме
Обука људских ресурса,
израда приручника

Јачање капацитета
Ресурс центра за
континуирано
образовање

Чланови
стручног већа,
руководилац
Чланови
стручног већа,
руководилац
Стручно веће,
Педагошки
колегијум
Координатор
образовања
одраслих

Анализа реализованих
часова

Март

Извештај школског
педагога

Извештавање о
резултатима
самовредновања и
уоченим кључним снагама
и слабостима за области
6.0 Организација рада
школе, управљање
људским и материјалним
ресурсима

Извештавање, дискусија

Стручно веће,
тим за
самовреднова
ње
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Дисеменација обуке за
увођење система
квалитета и
самовредновање
Извештавање о
резултатима
самовредновања и
уоченим кључним снагама
и слабостима за области
6.0 Организација рада
школе, управљање
људским и
материјалним
ресурсима
Подршка ученицима и
ресурсима

Презентација

Извештавање, дискусија

Предлог чланова
стручног већа

Разматрање понуде обука
Дискусија
за потребе тржишта рада и
Доношење закључака
њихова реализација
Консултације о предлогу
Дискусија
мера за унапређивање
Доношење закључака
квалитета рада школе

Април

Учешће на републичком
такмичењу

Пријава за такмичење,
резервација смештаја за
професоре и ученике
који учествују на
такмичењу, фактура за
бензин, плаћени рачуни
за смештај, резултати са
такмичења, видео запис

Израда стратегије сарадње
са приватним и јавним
установам

Предлог стручног већа
тиму за неформално
образовање

Самовредновање
дигиталних капацитета
школе-Анкетирање
наставника помоћу СЕЛФИ
инструмента

Извештавање, дискусија

Чланови
тимова

Тим за
самовреднова
ње
Педагошки
колегијум

Чланови
стручног већа
Стручно веће,
Педагошки
колегијум
Координатор
образовања
одраслих
Стручно веће

Вођа екипе,

Чланови
стручног већа
и тима
занеформално
образовање
Стручно веће,
тим за
самовреднова
ње
СЕЛФИ тим
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Мај

Јачање капацитета Ресурс
центра за континуирано
образовање

Набавка нових машина
и опреме
Обука људских ресурса,
израда приручника

Стручно веће,
Педагошки
колегијум
Координатор
образовања
одраслих

Учешће на сајму
образовања

Учешће на сајму
образовања

Председник
актива

Подршка ученицима и
ресурсима
Анализа успеха по
предметима после трећег
класификационог периода
Извештај тима за
самовредновање и
контролу квалитета
Екстерни и интерни
семинари, обуке и
тренинзи – повећање
компентеције
Формирање и ажурирање
базе података о стручном
усавршавању

Предлог чланова
стручног већа

Чланови
стручног већа

Извештај педагога
школе

Чланови
стручног већа

Презентација

Чланови
тимова

Презентација

Тим за
стручно
усавршавање

Израда стратегије сарадње
са приватним и јавним
установам

Интерно усавршавање
наставника –пројектна
настава – хоризонтално
подучавање (примена
искустава са разних
семинара и обука које су
наставници прошли у
протекле две школске
године)
Подршка ученицима и
ресурсима
Извештај о
самовредновању, уочене
кључне снаге и слабости
Предлагање мера за
унапређивање квалитета
рада школе

Записник са стручног
већа

Тим за
стручно
усавршавање

Предлог стручног већа
тиму за неформално
образовање

Чланови
стручног већа
и тима за
неформално
образовање

Наставници
употребљавају
дигиталне технологије
за професионалну
сарадњу са другим
наставницима. Осим
дигиталних технологија
пројектни задаци се
могу остваривати и на
друге начине
Предлог чланова
стручног већа

Извештавање, излагање,
дискусија

Тим за
међупредметн
е
компетенције
Стручно веће
Наставници
Чланови
стручног већа
Стручно веће,
тим за
самовреднова
ње

158

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Одржавање смотре
пројектних задатака

Презентација одржаних
часова на наставничком
већу

Јун

Формирање комисија за
ванредне испите
Формирање и ажурирање
базе података о стручном
усавршавању
Анализа рада у школској
2020/2021 години

Јул

Август

Подршка ученицима и
ресурсима
Припрема програма рада
Стручног већа за 2022/
2023. техником акционог
планирања кроз
повезивање са акционим
планом самовредновања и
Развојног планирања.
Анализа успеха из
стручних предмета после
поправних испита у
августовском испитном
року
Анализа резултата уписа
ученика за школску
2022/2023 годину
Предлог поделе предмета
на наставнике
Извештај о реализацији
акционог плана стручног
већа саобраћаја у оквиру
годишњег програма рада
школе 2021/2022

Извештавање, излагање

Записник са
наставничког већа
Предлог чланова
стручног већа
Записник са стручног
већа

Тим за
међупредметн
е
компетенције
Стручна већа
Ученици
председник
стручног већа
Школски
педагог
Чланови
стручног већа
Тим за
стручно
усавршавање

Записник са састанка

Председник
актива

Предлог чланова
стручног већа

Чланови
стручног већа

Дискусија и договор

Претседник
актива,
чланови
стручног већа

Извештај педагога
школе
Извештај председника
актива и помоћника
директора
Записник са састанка

Председник
актива
Помоћник
директора
Чланови
стручногвећа

Записник са састанка
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Израда акционог плана у
оквиру годишњег
програма рада школе за
2022/2023. који ће
обухватити активности
које ће бити усклађене са
новим приритетима
развоја и самовредновања
и контроле квалитета.

Дискусија и договор

7.3.10. Акциони план стручног већа шумарства и обраде дрвета
Председник стручног већа: Иван Џарић

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е

Подела часова за школску
2021/2022. годину

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Тим за инклузију

Август 2021.
Август 2021.

Израђен План рада
Стручног већа

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Септембар
2021.

Септембар
2021.

Израђен план
допунске и додатне
наставе
Сви ученици су
приступили
учионицама
Сви наставници
упознати са мерама

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Септембар
2021.

Израђен план уређења
учионица

Припрема и израда Плана и
програма Стручног већа за
школску 2021/2022. годину

Припрема допунске и додатне
наставе за школску 2021/2022.
годину
Отварање нових Гугл
учионица за све предмете и
приступ ученика
Дискусија о мерама
спречавања уношења и
преношења COVID-19 у школи
Планирање реализације
наставних планова и програма
и израда глобалних планова
рада по моделју I, II, III
Планирање уређења учионица
и школских просторија

Септембар
2021.

ИСХОДИ / МЕРЉИВИ
ИНДИКАТОРИ ЗА
ПОСТИЗАЊЕ
ЦИЉЕВА
Израђен распоред
часова и блок наставе
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План посете предузећима за
теоријуску и практичну
наставу
Иницијално тестирање
ученика и анализа
иницијалних тестова
Утврђивање критеријума за
одређени ниво знања

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Тим за
међупредметне
компетенције
Стручна већа
Наставници

Септембар
2021.

Израђен план посете
предузећима

Септембар
2021.

Донети закључци на
основу иницијалних
тестова
Усвојени критеријуми

Прикупљање ученичких идеја
за пројекте
Одређивање пројектног
задатка

Наставник
Ученици
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Септембар
2021.
Септембар
2021.

Интерно усавршавање
наставника у оквиру Стручног
већа за израду и примену
индивидуализације у настави
Интерно усавршавање
наставника у оквиру стручних
већа за израду и примену ИОПа у настави
Израда плана стручног
усавршавања наставника и
избор семинара из каталога за
2021/22.годину

Педагошко
психолошка служба
Тим за стручно
усавршавање
Педагошко
психолошка служба
Тим за стручно
усавршавање
Тим за стручно
усавршавање
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Предметни
наставници

Октобар 2021.

Предметни
наставници
Стручна већа
Педагошко

Октобар 2021.

Интерно усавршавање
наставника –пројектна
настава – хоризонтално
подучавање (примена
искустава са разних семинара
и обука које су наставници
прошли у протекле две
школске године)

Мотивисање ученика да
учествују у секцијама,
конкурсима, додатним и
ваннаставним активностима
Идентификовање ученика који
раде у секцијама
Дискусија о примерима добре
праксе учешћа ученика у

Септембар
2021.
Септембар
2021.

Октобар 2021.

Наставници
употребљавају
дигиталне
технологије за
професионалну
сарадњу са другим
наставницима. Осим
дигиталних
технологија пројектни
задаци се могу
остваривати и на
друге начине
Број пројеката који су
ученици осмислили
Усвојен пројектни
задатак (задаци)

Наставници успешно
примењују
индивидуализацију у
настави
Наставници успешно
раде са децом по ИОПу

Октобар 2021.

Одабрани семинари

Октобар 2021.

Заинтересованост
ученика за
ваннаставне
активности
Избор чланова секције

Октобар 2021.

Извештаји СВ о
примерима добре
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планирању наставе (у вези са
начином обраде теме, обликом
рада или материјала)

психолошка служба

Анализа успеха ученика у
првом тромесечју школске
2021/2022.

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Новембар
2021.

Одељењски старешина
формира допунску наставу у едневнику за предмет уколико
један или више ученика има
недовољну оцену

Стручна већа
Одељењске
старешине

Новембар
2021.

Организовање посета Сајму
намештаја у Београду у
новембру месецу
Припрема за Републичко
такмичење подручја рада
шумарство и обрада дрвета
Реализација пројектне наставе

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Новембар
2021.

Прилагођавање наставног
материјала и метода рада
сходно индивидуалним
потребама ученика

Педагошко
психолошка служба
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Педагошко
психолошка служба
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Децембар
2021.

Корекција материјала
према потребама
ученика

Децембар
2021.

Извештај са састанка
стручног већа

Децембар
2021.

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Децембар
2021.

Пресек стања и
ажурирање плана
рада додатним
активностима
Подизање квалитета
наставе на виши ниво,
усвајањем сугестија

Евалуација онлајн часова у
оквиру Стручног већа

Дискусија о реализацији
планираних активности и
додатних активности
Међусобна посета часовима

праксе учешћа
ученика у планирању
наставе (у вези са
начином обраде теме,
обликом рада или
материјала)

Новембар
2021.
Новембар
2021.

Извршена анализа,
усвојени закључци и
мере за побољшање
успеха
Ученици који имају
недовољне оцене су
укључени у допунску
наставу и евиденција
допунског рада
постоји у
електронском
дневнику
Успешно реализована
посета
Извешена селекција
ученика и почетак
припреме
Успешно реализована
пројектна настава
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Посета ученика предузећима и
социјалним партнерима у
граду Крагујевцу и околини
Помоћ ученицима који имају
проблем у учењу

Наставници
практичне наставе
Ученици
Педагошко
психолошка служба
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Тим за инклузију,
педагог, одељењске
старешине
Ђачки парламент,
Одељењске
старешине

Новембар
2021.

Успешно реализована
посета

Децембар
2021.

Подршка ученицима

Децембар
2021.

Доступна и ажурирана
база података,
извештај тима за
инклузију
Извештај Ђачког
парламента

Припрема за Републичко
такмичење подручја рада
шумарство и обрада дрвета
Израда извештаја о раду
Стручног већа
Анализа реализације наставе
по моделу I, II и III

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Председник
стручног већа

Јануар 2022.

Праћење напретка
ученика

Јануар 2022.

Урађен извештај

Анализа успеха на крају првог
полугодишта

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Фебруар
2022.

Анализа реализације и
посећености допунске и
додатне наставе
Мере за побољшање успеха

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Тим за промоцију
школе

Фебруар
2022.

Извршена анализа,
усвојени закључци и
мере за побољшање
успеха
Урађена анализа и
извучени закључци

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Идентификовање
емоционалног, телесног и
здравственог стања ученика и
њихових социјалних потреба,
као и за благовремено и
адекватно реаговање на њих
узимајући у обзир и актуелну
ситуацију са пандемијом

Промоција Школе

Ажурирање базе података о
стручном усавршавању
Организовање посете Сајму
намештаја у Новом Саду у
марту 2022. године

Фебруар
2022.

Усвојене мере

Фебруар
2022.

Успешно реализоване
активности

Март 2022.

Ажурирана база
података

Март 2022.

Успешно реализована
посета
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Учешће на Републичком
такмичењу

Ученици
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Април 2022.

Успешно реализоване
активности

Април 2022.

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Тим за
самовредновање
Стручна већа
Савет родитеља
Ђачки парламент

Април 2022.

Извршена анализа,
усвојени закључци и
мере за побољшање
успеха
Успешно реализоване
активности

Евалуација циљева и исхода
часова допунске наставе, и
постигнућа ученика
Организација угледног часа за
април/мај

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Мај 2022.

Побољшање успеха
ученика

Април 2022.

Подизање квалитета
наставе на виши ниво

Анализа успеха ученика на
крају другог полугодишта
школске 2021/2022.
Анализа реализације наставе
по моделу I, II и III
Анализа успеха завршног рада
треће године

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Јун 2022.

Извршена анализа,
усвојени закључци и
мере за побољшање
успеха

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Јун 2022.

Извршена анализа,
усвојени закључци

Јун 2022.
Јун 2022.

Извршена анализа,
усвојени закључци и
мере за побољшање
Урађен план рада

Јун 2022.

Урађени извештаји

Анализа ученика на трећем
тромесечју школске
2021/2022.
Припрема матурског и
завршног испита за ученике
завршног разреда
Сајам намештаја у Крагујевцу

Консултације о предлогу мера
за унапређивање квалитета
рада школе

Анализа рада Стручног већа и
извештај о раду
Припрема плана рада
Стручног већа за 2022/2023.
Извештај о раду чланова
Стручног већа укључених у
рад школских тимова,
извештај о раду интерних
тимова у оквиру већа

Април 2022.

Учешће на сајму

април2022.

Предлог мера за
унапређивање
квалитета рада школе
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Избор чланова испитне
комисије за ванредне ученике
који преузимају консултације
од августа,а испите од
септембарског рока

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Јун 2022.

Усвојене комисије

Избор председника стручног
већа за школску
2022/2023.годину

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Август 2022.

Изабран председник
стручног већа

План и предлог поделе часова
за нову школску годину

Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета
Стручно веће
шумарства и обраде
дрвета

Август 2022.

Успешно извршена
подела часова

Август 2022.

Извршена анализа,
усвојени закључци и
мере за побољшање
Изабрани чланоци
тимова

Анализа успеха ученика након
разредних и поправних испита
Избор чланова школских
тимова за 2022/2023. годину
Усвајање годишњег плана рада
Стручног већа за 2022/2023.
Годину

Август 2022.
Август 2022.

Усвојен план рада
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7.3.11. Акциони план стручног већа области култура, уметност и јавно информисање
Председник Стручног већа: Дејан Илић
Време
Активности /
Начин реализације
реализације
теме

Септембар
2021. г.

1. Прикупљање
информација о
могућности
ученика да прати
наставу на
даљину, уколико
буде потребно,
путем Гугл
учионица
2. Иницијално
тестирање
ученика
3. Утврђивање
критеријума за
одређени ниво
знања
4. Прикупљање
информација о
ученицима код
којих постоји
потреба за неким
обликом додатне
подршке
5. Формирање
базе ученика
првог разреда
којима је
потребна додатна
помоћ
6. Одређивање
пројектног
задатка - обогаћен
једносменски рад
7. Планирање
посета актуелним
изложбама, и
екскурзија током
школске године
уколико

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа
договором,
презентацијама,
предавањима, у
сарадњи са
педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
самовредновање,
Тимом за стручно
усавршавање,
Тимом за
инклузивно
образовање и
одељенским
старешина извештавање,
дискусија

Извештавање,
дискусија

Извештавање,
дискусија

Носиоци
реализације

Председник
Стручног већа,
чланови
Стручног већа,
Педагошко –
психолошка
служба, Тим за
стручно
усавршавање,
Тим за
самовредновање,
Тим за
инклузивно
образовање

Предметни
наставници,
Сручно веће,
одељењске
старешине,
ПП служба,
наставници,
одељењски
старешина,
педагог,
Тим за
превенцију
насиља

Мерљиви
индикатори за
постизање
циљева
Формирани
критеријуми
нивоа знања

Послати подаци
за формирање
базе ученика
којима је
потребна
додатна помоћ

Извршена
анализа
иницијланог
тестрирања и то
презентовано на
Стручном већу и
Педагошком
колегијуму
Евиденција рада
са талентованим
ученицима
Израђени
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епидемиолошка
ситуација то
дозвољава
8. Организовање и
усклађивање рада
секција
9. Анализа
иницијалних
тестова
10.Идентификаци
ја талентованих и
надарених
ученика
11.
Упућивањевање
ученика на
могућност
пријављивање
насиља у оквиру
школе
12. Праћење и
извештавање
одељењских
старешина о
побољшању
васпитнообразовног
процеса
13. Организовање
интерних
обука за
наставнике примена ИКТ у
настави
у циљу јачања
капацитета
наставника
за онлајн наставу
(коришћење Гугл
учионице,
електронски
тестови,
коришћење
едукативних
програма)
14. Глобално
планирање
пројектне наставе
15. Прикупљање

обрасци и
упутства за
одељењске
старешине
Извештавање

Предметни
наставници,
Сручно веће

Увид у
записнике
стручних већа
Увид у базу
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Октобар
2021. године

ученичких идеја
за пројекте
16. Планирање
реализације
наставних
планова и
програма и израда
глобалних
планова рада по
моделју I, II, III
1. Интерно
усавршавање
наставника у
оквиру Стручног
већа за израду и
примену
индивидуализаци
је у настави
2. Интерно
усавршавање
наставника у
оквиру стручних
већа за израду и
примену ИОП-а у
настави
3. Израда плана
стручног
усавршавања
наставника и
избор семинара из
каталога
4. Мотивисање
ученика да
учествују у
секцијама,
конкурсима,
додатним и
ваннаставним
активностима
5.
Идентификовање
ученика који раде
у секцијама
6. Учешће у
манифестацији
Октобар у
Крагујевцу
7. Извештај
чланова Стручног

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа,
презентацијама,
предавањима, у
сарадњи са
педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
самовредновање,
Тимом за стручно
усавршавање,
предметним
наставницима,
Тимом за
инклузивно
образовање, Тимом
за спречавање
осипања из
образовног система
РС, одељењским
старешинама

Председник
Стручног већа,
чланови
Стручног већа,
Педагошко –
психолошка
служба, Тим за
самовреднова
ње, Тим за
стручно
усавршавање,
Тим за
инклузивно
образовање и
предметни
наставници,
Тим за
спречавање
осипања из
образовног
система РС

Израђен план
стручног
усавршавања
Извештаји о
активностима
Примена
индивидуализац
ије у наставним
плановима и
настави
Дискусија и
сарадња у циљу
унапређења
наставе
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већа укључених у
рад школских
тимова
8. Посета
галеријама и
изложбама
уколико
епидемиолошка
ситуација то
дозвољава
9. Организовање
додатне и
допунске наставе,
консултације за
ванредне ученике
11. Усклађивање
критеријума
оцењивања и
вредновања
ученика
12. Анализа
резултата
тестирања у
оквиру пилот
пројекта за
полагање стручне
матуре
13.
Самовредновање
области
квалитета 6. 0 :
Организација
рада школе,
управљање
људским и
материјалним
ресурсима;
Анкетирање
наставника
14. Примена
различитих
метода
оцењивања
прилагођених
моделу I, II и III
1. Анализа успеха
на крају првог
класификационог
периода и мере за

Извештавање,
дискусија

Стручно веће

Излагање, дискусија

Стручно веће,
предметни
наставници

Увид у записник
и извештаје
стручних већа

Анализа анкете

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа,

Председник
Стручног већа,
чланови
Стручног већа,

Извршена
анализа успеха и
владања
ученика на крају
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Новембар
2021. године

побољшање
успеха
2. Анализа
усаглашености
критеријума
оцењивања и
метода после I
класификационог
периода
3. Реализација
пројектне наставе
4. Дискусија о
реализацији
планираних
активности и
додатних
активности
5. Помоћ
ученицима који
имају проблем у
учењу
6. Интерна
едукација:
Пример добре
праксе
7. Размена
искустава о
примени
дигиталних
технологија за
сарадњу са
наставницима у
школи

презентацијама,
предавањима, у
сарадњи са
педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
самовредновање,
Тимом за стручно
усавршавање,
предметним
наставницима,
Тимом за
инклузивно
образовање,
одељењским
старешинама

Педагошко –
психолошка
служба, Тим за
инклузију,
предметни
наставници

првог
класификационо
г периода и
донете мере за
побољшање
успеха
Реализација
пројектне
наставе и других
планираних
активности

Извештавање,
дискусија

Излагање,
извештај,
Дискусија

Стручно веће,
Тим за
самовредновање

Стручно веће

Децембар
2021. године

1. Извештавање о
раду секција,
активностима и
усавршавању
наставника
2. Прилагођавање
наставног
материјала и
метода рада
сходно
индивидуалним
потребама

Излагање, дискусија
Састанци
Стручног већа,
презентације,
предавања, у
сарадњи са
педагошкопсихолошком
службом, Тимом за
самовредновање,
Тимом за стручно
усавршавање,
предметним

Председник
Стручног већа,
чланови
Стручног већа,
Педагошко –
психолошка
служба, Тим за
инклузију,
предметни
наставници

Извештаји о
активностима
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Јануар
2022. године

ученика
4. Извештај о раду
чланова Стручног
већа укључених у
рад школских
тимова, извештај
о раду интерних
тимова у оквиру
већа
5. Размена
искустава о
примени
дигиталних
технологија
6. Хоризонтално
учење
кроз
професионалну
сарадњу са
другим
наставницима
или у
оквиру онлајн
заједница
7. Евалуација
онлајн часова у
оквиру Стручног
већа

наставницима ,
одељењским
старешинама

1. Анализа успеха
на крају првог
полугодишта.
2. Прилагођавање
наставе
специфичности
одељења
3. Реализација
пројектне наставе
(организација
прославе св.Саве)
5. Израда
извештаја о раду
Стручног већа
6. Анализа
реализације
наставе по моделу
I, II и III
1. Анализа
реализације и

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа, уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Стручно веће
Излагање,
дискусија

Стручно веће,
Педагошки
колегијум

Излагање,
дискусија

Рад у секцијама

Председник
Стручног већа,
чланови
Стручног већа,
Ученички
парламент и
руководство
школе
Макетарска
секција,
ликовна
секција

Извештаји о
актуелним
активностима,
Извршена
анализа успеха и
владања
ученика на крају
првог
полугодишта и
донете мере за
побољшање
успеха
Презентовање
успеха
изведених
активности

Састанци Стручног
већа, уз сарадњу са

Председник и
чланови

Извршена
анализа
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Фебруар
2022. године

Март
2022. године

посећености
допунске и
додатне наставе
3. Мере за
побољшање
успеха
4. Промоција
школе.
5. Подршка
ученицима за ваннаставне
активности
(секције, клубови,
пројекти)

педагошкопсихолошком
службом
Тимом за
промоцију школе и
руководством
школе
Рад у секцијама

1. Извештај о раду
чланова Стручног
већа укључених у
рад школских
тимова
2. Ажурирање
базе података о
стручном
усавршавању
3. Припрема за
Дан школе
4. Посета ФИЛУМу (отворена
врата)
5. Евалуација
остварености
циљева и
стандарда
предвиђених
Планом и
програмом
6. Организација и
реализација
изложбе
ученичких радова
7. Израда
педагошке
документације за
пројектну наставу

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа

1. Анализа успеха
на крају трећег
класификационог
периода

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа

Стручног већа,
Педагошкопсихолошка
служба,
Тим за
промоцију
школе

реализације и
посећености
допунске и
додатне наставе
Предложене
мере за
побољшање
успеха
Посета ученика
основних школа

Председник и
чланови
Стручног већа,

Извештаји о
активностима
Ажурирана база
података

Драмска
секција

Прикупљање,
селектовање и
излагање
ученичких радова.
Промоција изложбе
и школе полоћу
локалних медија

Стручно веће,
Педагошки
колегијум

Председник и
чланови
Стручног већа,
Педагошко-

Извршена
анализа успеха и
владања
ученика на крају
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Април
2022. године

2. Активно
укључивање
ученика у
стварање
подстицајне
средине за учење
3. Пројектни
задатак
4. Анализа
обрађених
садржаја:
евалуација и
самоевалуација
5.Планирање и
реализација
припремне
наставе за
пријемни истит
6.Извештавање о
раду секција,
активностима и
усавршавању
наставника
7. Припрема за
матурски испит
8. Консултације о
мерама области
самовредновања
6.0
9. Планирање и
реализација
активности које
би обезбедиле
боље резултате
тестирања на
нивоу Републике

психолошка
служба,

Рад на терену,
припрема и рад на
материјалу

Ученици,
предметни
наставници

Састанци Стручног
већа, уз сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Ученици,
предметни
наставници

Извештавање,
дискусија

трећег
класификационо
г периода и
донете мере за
побољшање
успеха
Уређен школски
простор,
презентован
пројекат
Постављени
радови
на школском
сајту
Попуњени
обрасци,
продукти
пројеката,
презентације,
фотографије

Стручно веће,
Тим за
самовредновање, СЕЛФИ
тим

Председник и
чланови
Стручног већа

Извештаји о
активностима

Дискусија,
доношење
закључака
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Мај
2022. године

1. Евалуација
циљева и исхода
часова допунске
наставе и
постигнућа
ученика
2. Ажурирање
базе података о
стручном
усавршавању
3. Извештај о раду
чланова Стручног
већа укључених у
рад школских
тимова
4.Планирање и
реализација
пријемног истита
5. Интерно
усавршавање
наставника –
пројектна
настава –
хоризонтално
подучавање
(примена
искустава са
разних
семинара и обука
које су
наставници
прошли у
протекле две
школске
године)
6.Организовање
смотре
пројектних
задатака
7. Консултације о
предлогу мера за
унапређивање
квалитета рада
школе

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа, уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

1. Анализа успеха
на крају другог
полугодишта

Активности ће бити
реализоване на
састанцима

Састанци Стручног
већа, уз сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом и
руководством
школе

Дискусија,
доношење
закључака

Председник и
чланови
Стручног већа

Ажурирана база
података
База примера
пројектне
наставе

Стручно веће,
Педагошки
колегијум
Координатор
образовања
одраслих
Стручно веће,
Педагошки
колегијум
Координатор
образовања
одраслих
Извештаји о
активностима

Обука људских
ресурса, израда
приручника

Стручно веће,
Тим за
самовредновање

Извештавање,
дискусија

Председник и
чланови
Стручног већа,

Извршена
анализа успеха и
владања
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Јун
2022. године

Август
2022. године

2. Спровођење
матурског испита
3. Анализа рада
Стручног већа и
извештај о раду
4. Припрема
плана рада
Стручног већа за
2022/2023.
техником
акционог
планирања кроз
повезивање са
акционим планом
самовредновања и
Развојног
планирања
5. Извештај о раду
чланова Стручног
већа укључених у
рад школских
тимова, извештај
о раду интерних
тимова у оквиру
већа
6. Избор чланова
испитне комисије
за ванредне
ученике који
преузимају
консултације од
августа, а испите
од септембарског
рока
1.Усвајање
извештаја
Стручног већа из
претходне године
2. Избор
председника
Стручног већа
3. Избор и
усвајање
уџбеника за
школску
2022/2023.
годину
4. Избор чланова
школских тимова

Стручног већа, уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Педагошкопсихолошка
служба

ученика на крају
другог
полугодишта
Матурски
радови ученика
Ажурирана база
података
Извештаји о
активностима

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа

Активности ће бити
реализоване на
састанцима
Стручног већа, уз
сарадњу са
педагошкопсихолошком
службом

Председник и
чланови
Стручног већа,
Педагошкопсихолошка
служба

Председник и
чланови
Стручног већа,
Педагошкопсихолошка
служба

Усвојен извештај
о раду Стручног
већа у
претходној
школској години
Конституисано
Стручно веће
Усвојен план
рада Стручног
већа
Усвојени
уџбеници за
школску
2022/23. годину
Изабрани
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за 2022/2023.
годину
5. Усвајање
распореда
писмених
задатака
6. Израда
предлога поделе
часова
7. Усвајање
годишњег плана
рада Стручног
већа за
2022/2023.
годину
8. Спровођење
матурског испита
после поправних
испита

чланови за
школске тимове
Усвојен
годишњи план
рада Стручног
већа за
2022/2023.
Матурски
радови ученика

7.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Активности

Одговорности

Време
Индикатори
реализације
успешности
Септембар
Урађен Анекс 1 и
предат Школском
одбору на усвајање

Израда Анекса 1 развојног
плана на основу приоритета
развојног плана за 2021/22
годину
Прерасподела одговорности
међу члановима тима,
Избор записничара Актива
за развојно планирање

Стручни актив за развојно
планирање
Стручни актив за развојно
планирање

Септембар

Допунске информације о
активностима из ШРП-а и
прецизно одређивање
времена реализације

Стручни актив за развојно
планирање, педагошкопсихолошка служба,
ученички парламент и
тимови који су укључени у
планирање и реализацију

Октобар

Нова структура тима –
чланови задужени за
реализацију делова
школског развојног
плана
Предати прерађени
акциони планови

176

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Разматрање напредовања у
имплементацији Акционог
плана за реализацију
Развојног плана и
евентуални предлози за
анексе и промене

Стручни актив за развојно
планирање, директор, ППС,
Тим за саовредновање

Новембар

Урађени предлози

Припремаизвештаја

Стручни актив за развојно
планирање

Децембар

Припремљен драфт
извештаја

Стручни актив за развојно
планирање
Стручниактивзаразвојнопл
анирање, педагошкопсихолошкаслужба,
ученичкипарламент и
тимовикојисуукључени у
планирање и реализацију
Презентацијаполугодишњег Председник Стручног већа
извештајаШколском одбору за развојно планирање
Анализаактивностиурађени Стручни актив за развојно
х у првомполугодишту
планирање

Децембар Јануар
Децембар Јануар

Урађен полугодишњи
извештај
Предатиизвештаји

Јануарфебруар
Јануар Фебруар

Корекција акционих
планова тимова за
побољшање реализације
ШРП до краја године

педагошко-психолошка
служба, ученички
парламент и тимови који су
укључени у планирање и
реализацију
педагошко-психолошка
служба, ученички
парламент и тимови који су
укључени у планирање и
реализацију
педагошко-психолошка
служба, ученички
парламент и тимови који су
укључени у планирање и
реализацију
Стручни актив за развојно
планирање

Март

Усвојен полугодишњи
извештај
Урађанаанализа,
Презентацијатимовим
а који су задужени за
реализацију ШРП
Предати кориговани
акциони планови

Стручниактивзаразвојнопл
анирање, директор,

Јул-август

Израдаполугодишњегизвеш
таја
Предајаизвештаја и
састанакшколскогразвојног
плана у проширеномсаставу

Контролни извештај

Предаја коначних извештаја
тимова за школску 2021
/22годину
Израда плана активности
реализације Развојног
плана зашколску
2022/23годину и
припрема за израду 5годишњег Развојног плана
за 2023/28 годину
Доношење одлуке о
приоритетима Развојног

Април

Урађенаанализа и
донете мере за
успешну реализацију

Јун

Прикупљени и
обрађени извештаји

Јул-август

План активности
дистрибуиран
Педагошком
колегијуму и свим
тимовима који треба
елелменте тог плана да
уграде у своје акционе
планове
Приотитети усвојени у
прослеђени стручним
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плана за анреднушколксу
годину и
припрема за израду 5годишњег Развојног плана
за 2023/28 годину
Израда годишњег извештаја
о реализацији ШРП за
школску 2021/22годину

педагошко-психолошка
служба, Педагошки
колегијум
Стручни актив за развојно
планирање

већима и тимовима
Урађена припрема за
израду 5-годишњег
Развојног плана за
2023/28 годину
Урађен и предат
извештај

Јул-август

7.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Активности
Конституисање Стручног
актива
Избор вође и заменика
Стручног актива
- ако има потребе *
Утврђивање основних
смерница за рад Стручног
актива - подела послова
Усклађивање школског
програма са развојним
планом и ГПРШ
- ако има потребе
Усклађивање Школског
програма са променама у
наставном плану и програму
- ако има потребе

Предлози за подизање
квалитета школског
програма као савременог
модела образовне понуде
коју нуди савремена школа
Aнексирање школског

Носиоци
активности

Време
реализације

Исходи
активности/докази

Чланови актива

септембар
2021.

Чланови актива

септембар
2021.

Тим за квалитет
Чланови актива

септембар – јун
. 2021.

Стручни актив за
развојно
планирање
Тим за израду
ГПРШ –е
Чланови актива

септембар – јун
. 2021.

Тим за квалитет
Чланови актива

јануар – јун
.2022.

Записник са састанка
актива
педагошког колегијума и
Тима за квалитет

Координатор и
председник

јул 2022.

Записник са састанка
актива и

Записник са састанка
актива
Записник са састанка
актива
Подела задатака
Записник са састанка
актива
Закључак у форми
извештаја

Записник са састанака
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програма – ако има потребе

актива

педагошког колегијума

Извештај о реализацији
плана рада СА за развој ШП

Чланови актива,
председник и
координатор СА

август 2022.

Чланови актива

*Напомена: Услед ванредне ситуације у Републици Србији, изазване вирусом COVID-19,
састанци стручног актива ће се одржавати онлајн, по потреби.
7.6. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Педагошки колегијум чине председници стручних
координатори стручних тимова и стручни сарадници.

већа

и

стручних

актива,

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора
из члана 62 став 2 и члан 161 и 162 Статута и члана 126. став 4. тач. 1)-3) и тач. 5)-7) закона
о основама система образовања и васпитања 88/2017; 27/2018; 10/2019; 6/2020.
Педагошким колегијумом преседава и руководи директор односно помоћник директора.

Постављање основе за израду
оперативног плана установе за
организацију и
остваривање образовноваспитног рада по посебном
програму за рад у условима
пандемије вируса covid-19 за
школску 2021/22. годину;
Учешће у организацији наставе
израда оперативих планова по
моделу 1, 2 и 3 зависно од
епидемиолошке ситуације
Праћење остваривања наставе
непосредним путем и путем
учења на даљину
Стручно усавршавање
запослених
Усаглашавање плана рада

IV- V

II - III

XI- I

IX – X

Активности теме

VI- VIII

Време реализације
Начин реализације

Носиоци реализације

Учешће у изради
оперативног плана школе,
дискусија, доношење
закључака, усвајање

Стручна већа, чланови
педагошког колегијума, тим за
осигурање квалитета

Извештавање, дискусија,
усвајање

Стручна већа, чланови
педагошког колегијума, тим за
осигурање квалитета

Извештавање, дискусија,
усвајање

Стручна већа, чланови
педагошког колегијума, тим за
ок

Разматрање базе података
стручног усавршавања,
планирање, предлагање
семинара од стране
представника Стручних већа
Разматрање и давање

Стручна већа, чланови
педагошког колегијума, тим за
осигурање квалитета
Стручна већа, чланови
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Педагошког колегијума са
планом рада стручног актива за
развојно планирање и са
кључном облашћу
самовредновања.
Разматрање извештаја о
реализацији Годишњег плана
рада школе за школску
2020/2021. годину и усвајање;
Разматрање предлога
Годишњег плана рада школе за
школску 2021/2022. годину и
усвајање;
Извештај о раду директора
школе
Разматрање предлога распореда
за школску 2021/2022. годину
Мишљење Педагошког
колегијума о избору ментора
приправнику.
Октобарске свечаности

мишљења о приоритетима
развојног плана за школску
2021/ 22, планирање начина
остваривања развојног
плана, предлагање измена у
развојном плану.

педагошког колегијума, тим за
развојно планирање, тим за
самовредновање и тим за
осигурање квалитета

Извештавање, дискусија,
усвајање

Тим за израду годишњег
плана рада школе
Педагошки колегијум

Извештавање, дискусија,
усвајање

Тим за израду годишњег
плана рада школе
Педагошки колегијум

Извештавање, дискусија,
усвајање

Директор школе
Педагошки колегијум

Извештавање, дискусија

Стручна већа, чланови
педагошког колегијума

Дискусија са ППС и
представницима стручних
већа о процени и избору
ментора.
Разговор, размена идеја,
сугестије. Планирање тима
за промоцију школе

Стручна већа, чланови
педагошког колегијума
Директор, чланови одбора и
тимова

Хоризонтално учење кроз
професионалну сарадњу са
другим наставницима или у
оквиру онлајн заједница

Извештавање, дискусија

Стручна већа

Реализација практичне и блок
наставе, сарадња са социјалним
партнерима, јавним установама
и приватним фирмама.

Извештавање организатора
практичне наставе, процена
реализације наставе код
социјалних партнера и
предлагање мера за
реализацију квалитетније
наставе

Организатор практичне
наставе, стручна већа, чланови
педагошког колегијума

Самовредновање области
квалитета 6.Организација рада
школе, управљање људским и
материјалним ресурсима Анкетирање наставника
Усвајање календара рада до
краја јуна 2022. године
Самовредновање дигиталних
капацитета школе-Анкетирање
наставника помоћу СЕЛФИ
инструмента
Анализа извештаја о потреби за
набавком нових и поправком
постојећих наставних
средстава/план набавке и
поправке
Извештавање о посматрању
наставе и мерама за побољшање
Извештавање о резултатима
самовредновања и уоченим
кључним снагама и слабостима

Подела анкета, упознавање
чланова стручних већа са
анкетом.
Дискусија, усвајање

Координатор тима за
самовредновање, чланови
педагошког колегијума

Педагошки колегијум

Извештавање, дискусија

Тим за самовредновање
Педагошки колегијум
СЕЛФИ тим

Извештавање о
прелиминарним
резултатима
самовредновања.

Координатор тима за
самовредновање

Извештавање, дискусија

Тим за посматрање наставе
Педагошки колегијум

Извештавање, дискусија
Разматрање предложених
активности за побољшање.

Тим за самовредновање
Педагошки колегијум
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за области 6.0 Организација
рада
школе,
управљање
људским
и
материјалним
ресурсима Предлагање мера за
унапређивање квалитета рада
школе
Организација прославе Дана
школе

Разговор, размена идеја,
сугестије. Планирање тима
за промоцију школе

Директор, чланови одбора и
тимова

Разматрање услова за
реализацију образовно
васпитног рада

Извештавање, дискусија,
доношење закључака.

Чланови ПК као представници
стручних већа, актива и
служби

Разматрање реализације битних
активности у школи
Остваривање развојног плана
школе
Реализација приоритета
Развојног плана
Годишњи план самовредновања
- извештај о реализацији
Организација прославе школске
славе

Извештавање, дискусија,
разговор свих тимова на
нивоу школе
Разматрање, доношење
закључака.
Извештавање, дискусија

Директор, чланови ПК, и други
по потреби
Председник стручног актива
за развојно планирање
Председник стручног актива
за развојно планирање

Извештавање, дискусија

Тим за самовредновање

Разговор, размена идеја,
сугестије, планирање
Разматрање акционог плана
за нове образовне профиле,
дискусија, предлагање
Разговор, размена идеја,
сугестије, планирање

Директор, чланови одбора и
тимова

Разматрање задатака и тема
и усвајање

Председници стручних већа
Помоћници директора

Извештавање, дискусија

Председници стручних већа

Безбедност ученика и
запослених, заштита на раду и
поштовање правила о кућном
реду Школе

Анализа и извештај тима за
заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања за 2020 /
2021. годину.
Усвајање новог акционог
плана за 2021/2022 годину.
Предлагање мера
педагошком колегијуму

Секретар, чланови тима за
заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања

Анализа тренда успеха ученика,
изостајања и изрицања
васпитно дисциплинских мера

Разговор, дискусија,
предлагање мера

ППС

План уписа за наредну школску
годину
Учешће на Сајму запошљавања
и образовања
Усвајање задатака и тема за
полагање матурског и завршног
испита
Планирање наставе усмерене ка
исходима

Вођење педагошке
документације

Педагошко инструктивни рад у
школи

Остваривање акционог плана
тима за осигурање квалитета

Подношење извештаја
помоћника директора и ППС
о прегледу педагошке
документације током године
Идентификовање проблема
у настави и извршен избор и
предлог наставника код
којих се прати педагошко инструктивни рад.
Извештавање Тима за
осигурање квалитета,
усвајање акционог плана,
предлагање активности за

Председници стручних већа за
стручне предмете
Председници стручних већа,
Педагошки колегијум

Помоћници директора и ППС

Директор, помоћници
директора, ППС.

Тим за остварење квалитета.
Педагошки колегијум.
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остварење акционог плана
Резултати вредновања ИОП-а

Доношење индивидуалног
образовног плана за ученике
којима је потребна додатна
подршка.

Сарадња са родитељима.
Извештај о професионалном
развоју
Усвајање календара рада за
август 2022. године;
Усвајање предлога за избор ђака
генерације;
Прелиминарна подела часова по
стручним већима ради потребе
за бодовањем
технолошких вишкова;
Разматрање предлога уџбеника
за школску 2022/23. годину;
Усвајање предлога поделе
старешинстава за 2022/2023.
годину.
Разматрање предлога плана
стручног усавршавања за
школску 2022/23. годину;
Сарадња са друштвеном
средином и промоција школе.
Рад тимова у школи.
Рад стручних већа.
Именовање
нових
чланова
педагошког колегијума школске
2022/2023. године;
Упознавање са приоритетима
развојног плана и планом
побољшања;
Договор о областима квалитета
које ће бити вредноване
школске 2022/2023.

Анализа, дискусија,
доношење одлука
Усвајање индивидуалног
образовног плана за ученике
којима је потребна додатна
подршка, на предлог
стручног тима за
инклузивно образовање
Дискусија, предлагање мера
за бољу корелацију школа
родитељ
Извештавање, дискусија
Дискусија, усвајање

Тим за инклузивно
образовање
Педагошки колегијум
Тим за инклузивно
образовање
Педагошки колегијум

ППС у сарадњи са одељењским
старешинама.
Координатор тима за
професионални развој
Педагошки колегијум

Дискусија, усвајање

Педагошки колегијум

Извештавање, дискусија

Председници стручних већа
Педагошки колегијум

Дискусија, Доношење
закључака

Председници стручних већа

Дискусија, усвајање

Помоћници директора
Педагошки колегијум

Дискусија, Доношење
закључака

Координатор тима за
професионални развој

Дискусија, доношење
закључака.
Извештавање, анализа,
предлагање
Извештавање, разговор,
координирање, изношење
примера добре праксе
Дискусија, усвајање

Директор, тим за промоцију,
чланови ПК

Извештавање, дискусија

Тим за самоврдновање
Стручни актив за развојно
планирање
Педагошки колегијум
Тим за самоврдновање
Стручни актив за развојно
планирање
Педагошки колегијум

Избор нове кључне области
за период од 2022. до 2023.

Координатори тимова.
Чланови ПК као представници
стручних већа.
Стручна
већа,
колегијум

Педагошки

Чланови Педагошког колегијума у школској 2021/2022. години су:
Синиша Којић, директор школе

Слободан Милосављевић- СВ
машинства и електротехнике
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Сања Милојевић, педагог
Минић Тања, педагог
Јелена Нешић, психолог
Оливера Првић Ерац,психолог
Ивана Радовић, помоћник
директора
Марија Ђокић, помоћник
директора
Јасмина Живановић, помоћник
директора
Јасмина Лазин, организатор
практичне наставе
Бранко Перовић, организатор
практичне наставе
Дарко Бугарчић, организатор
практичне наставе

Радомир Брзаковић- СВ математике и
информатике
Снежана Костић –СВ физичког
васпитања
Ана Вранић–СВ страних језика
Милан Јевтић –СВ друштвених наука
Маја Тодоровић –СВ српског језика и
књижевности
Дејан Љубисављевић- СВ саобраћаја
Милица Васиљевић- СВ практичне
наставе
Милан Габарић- СВ природних наука
Дејан Илић- СВ културе, уметности и
јавног информисања

Иван Џарић- СВ шумарства и
обраде дрвета

Предраг Радовић, организатор
практичне наставе
Јелена Максић, руководилац тима
за осигурање квалитета
Александра Симоновић, стручни
актив за развојно планирање
1.
Састанци Педагошког колегијума одржаваће се једном месечно и по
завршетку наставне године. Састанцима Педагошког колегијума присуствоваће и други
запослени или ученици, чије је присуство релевантно за тему која је планирана за
дневни ред.
2.
Председник стручног већа – члан Педагошког колегијума информише
чланове стручног већа о активностима и темама реализованим на Педагошком
колегијуму.
3.
У случају спречености председника, састанку Педагошког колегијума
присуствује други члан, кога одреди стручно веће.

О раду Педагошког колегијума води се записник. Записничар у текућој
школској години биће именован на 1. седници Педагошког колегијума.
4.

Праћење реализације програма Педагошког колегијума вршиће се у оквиру
анализе Годишњег плана рада на седницама Наставничког већа, а носиоци активности
су помоћници директора и записничар.
5.
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7.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ
7.7.1. План рада стручних сарадника педагога и психолога
Активности/теме

Начин реализације:

Време
реализације

Индикатори

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Учествовање у припреми и изради:
-Годишњег плана рада школе
-Приорета развојног плана
-Плана побољшања
-Индивидуалног образовног плана за
ученике
-Плана активације
-Оперативног плана средње школе за
организацју и остваривање образовноваспитног рада по посебном програму
за рад у условима пандемије вируса
COVID 19

У сарадњи са стручним
већима, активима,
тимовима,
управом школе,
одељењским
старешинама,
предметним
наставницима,
(анализа, договор,
састанци тимова)

Септембар,
ТШГ

Припремање годишњег програма рада
и месечних планова рада стручних
сарадника (психолга и педагога)

Израда планова у складу
са правилником рада
стручних сарадника,
самостално

Септембар,
током школске
године

Самостално

Током
септембра уз
корекције
током школске
године

Припремање плана сопственог
стручног усавршавања и
професионалног развоја
Припремање плана посете ппс
васпитно-образовним активностима,
односно часовима у школи:
-часови одељењског старешине
-часови пројектног планирања
-часови наставника приправника у
оквиру припреме за полагање испита
за лиценцу
-часови допунске наставе
- часови по моделу I, II, III зависно од
ситуације изазване вирисом COVID 19
Израда кратког упутства и потребних
образаца за одељењске старешине

У сарадњи са
стручним већима,
предметним
наставницима
педагошким колегијумом

Педагошко психолошка
служба у сарадњи са
тимом за обезбеђивање
квалитет

TШГ, новембар

Септембар

Урађени планови и
програми који су
саставни делови
ГПРШ и РПШ

Израђени планови

Иазрађени планови

Урађен план посте
васпитнообразовним
активностима

Урађени обрасци и
упутство за
одељењске
старешине

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
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Учествовање у праћењу и вредновању
васпитно-образовног рада установе и
предлагање мера за побољшање
ефикасности и успешности установе у
задовољавању потреба ученика по
моделу I, II, III зависно од ситуације
изазване вирисом COVID 19
Учествовање у континуираном
праћењу и подстицању напредовања
ученика у развоју и учењу током
COVID-а 19

Праћење и вредновање примена мера
индивидуализације и ИОП-а

Учешће у изради годишњег извештаја
о раду установе у остваривању
програма васпитно-образовног рада,
програма стручних органа и тимова,
стручног усавршавања, превентивних
програма, рада педагошкопсихолошке службе, сарадња са
породицом.
Примена дигиталних технологија у
настави и подршка наставницима у
реализацији наставе по моделу I, II, III
зависно од ситуације изазване
вирисом COVID 19
Учествовање у истраживањима која се
спроведе у оквиру Самовредновања
рада школе
Праћење реализације пројектне
наставе, редовне, допунске, час
одељењsког старешине, наставе по
моделу I, II, III зависно од ситуације
изазване вирисом COVID 19

у сарадњи са члановима
стручних већа,
одељењским
старешинама,
педагошким колегијумом
на основу спроведених
анализа, запажања,
истраживања..

Континуирано
током школске
године

Извештај о раду

Континуирано

Извештаји,
евиденција рада са
учеником, анализа
рада у току године.

Међусобна срадња
педагога и психолога,
кроз рад тима за
инклузивно образовање

Током школске
године

Извештај о раду
стручних сарадника,
раду тима за
инклузивно
образовање,
записници са
састанака тима,
одељенских већа...

Договор са тимовима,
Израда појединих
извештаја

Јул- август

Извештај о
реализацији

Договор, сардња са
наставницима, стручним
већима

тшг

Реализација часова

Договор, израда
инструмената

По потреби

Резултати
самовредновања.

Педагошко инструктивни
рад

Током године

Евиденција
педагошко
инструктивног рада

Кроз разговоре, припрему
и дистрибуцију матерјала

Током школске
године

Евиденција рада

Разговори, договори са
учеником, одељењским
старешинама,
родитељима

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Саветодавни рад усмерен ка
-унапређивању процеса праћења и
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посматрања напредовања ученика
- стварању услова за подстицање
целовитог развоја ученика
-подршка ученицима током
реалиазцине наставе по моделу I, II, III
зависно од ситуације изазване
вирисом COVID 19

стручних
сарадника,извештај
о раду

Пружање подршке јачању
наставничких компетенција у
областима:
-планирање пројектне наставе,
- укључивању ученика упланирање
избора начина обраде теме, облика
рада или материјала
-планирању едукативних радионица у
превенцији ширења заразе изазване
вирусом вирусом COVID 19
Подршка наставаницима у
реализацији наставе по моделу I, II, III
зависно од ситуације изазване
вирусом COVID 19

Број разговора са
наставницима,
извештај о раду

Пружање подршке јачању
наставничких компетенција у области
дуалног образовања и пројектног
планирања
Пружање подршке наставницима у
планирању и реализацији
непосредног образовно-васпитног
рада са ученицима
(посебан акценат – укључивању
ученика у планирање избора начина
обраде теме, облика рада или
материјала )
Оснаживање наставника за
идентификацију емоционалног,
телесног и здравственог стања
ученика и њихових социјалних
потреба и благовремено и адекватно
реаговање током пандемије изазване
вирусом COVID 19
Пружање подршке наставницима у
раду са ученицима код којих је
утврђен психолошки узрок неуспеха

Договор, pазговор,
консултација, припрема и
дистрибуција матерјала

ТШГ

Извештај
Договор, разговор,
консултације, припрема и
дистрибуција матерјала
Договор, разговор,
консултације, припрема и
дистрибуција матерјала

Кроз разговоре, припрему
и дистрибуцију матерјала,
радионица

ТШГ

ТШГ

ТШГ

Кроз Тим за инклузивно
образовање, у сарадњи са
одељенским
старешинама, сарадња са
другим институцијама,
презентације, предавања

ТШГ

Међусобна сарадња у
оквиру ппс

ТШГ

Број разговора са
наставницима,
извештај о раду

Извештаји о раду,
записници

Извештаји о раду,
записници, одржана
предавања,
презентације

Извештај о раду
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Саветодавни рад са наставницима
давањем повратне информације о
посећеној активности, односно часу,
као и предлагањем мера за
унапређење праћеног сегмента
васпитно-образовног процеса кроз
модел I, II, III зависно од ситуације
изазване вирисом COVID 19
Оснаживање наставника за тимски рад
кроз њихово подстицање на
реализацију заједничких задатака,
кроз координацију активности
стручних већа, тимова и комисија
Пружање подршке наставницима у
раду са родитељима, односно
старатељима током реализације
насатве по моделу I, II, III зависно од
ситуације изазване вирисом COVID 19
Усмеравање наставника у креирању
плана стручног усавршавања и
њиховог професионалног развоја
Подршка наставницима (педагошко
инструктивни рад) по одлуци
директора након доношења одлуке о
приговору на оцену или испит

Договори, разговор са
предметним
наставницима

ТШГ

Предавања, семинари и
састанци стручних већа.

ТШГ

Разговори, договори,
израда и праћење плана
рада и плана побољшања
Договор, разговор и
помоћ у прављењу личног
плана стручног
усавршавања
Педагошко инструктивни
рад и стручно
усавршавање из области
комуникације и
оцењивања

Записник са
посећеног часа,
извештај о
педагошко
инструктивном
раду

Записници, број
едукација.
Број разговора,
израђени планови,

ТШГ

ТШГ

ТШГ

Евалуација одржаних часова пројектне
наставе у оквиру стручних већа

Стручна већа, ппс

ТШГ

Рад са менторима и приправнцима

Ккоз разговоре,
усмеравање, састанке,
преглед документације
ментора, преглед
документације
наставника приправника

ТШГ

Број договора и
разговора
Записник о
педагошко
инструктивом раду
Број часова који су
евалуирани у
оквиру Стручних
већа
Извештаји,
документација
ментора,
документација
наставника
приправника

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
Учешће у организацији пријема
ученика, праћења процеса
адаптације и подршка ученицима у
превазилажењу тешкоћа током
пандемије изазване вирусом COVID
19
Испитивање општих и посебних

Помоћ у организацији и
упознавање ученика са
новом средином

На почетку
школске
године

Самостално, у сарадњи са

Током школске

Извештаји,
записници
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способности, особина личности,
когнитивног стила, мотивације,
професионалног опредељења, групне
динамике....применом
стандардизованих мерних
инструмената, као и других
инструмената процене
Учешће у праћењу ученичког
напредовања у развоју и учењу
Израда плана активације
Саветодавно-инструктивни рад са
ученицима који имају тешкоће у
учењу, развојне, емоционалне и
социјалне тешкоће, проблеме
прилагођавања и понашања током
пандемије изазване вирусом COVID
19
Пружање подршке ученцима за које
се
- Обезбеђује рад по ИОП-у
- Из осетљивих друштвених
група
током пандемије изазване вирусом
COVID 19
Идентификовање ученика са
изузетним способностима (даровити
и талентовани) и пружање подршке
таквим ученицима

Рад са ученицима на унапређењу
кључних компетенција, ставова и
вредности потребних за живот
Пружање подршке ученичком
активизму и партиципацији у
школском животу током пандемије
изазване вирусом COVID 19
Пружање психолошке помоћи
ученику, групи, односно одељењу у
акцидентним кризама.

члановима ппс

Разговори, договори са
одељењским старешинама
Ученици, родитељи,
одељењске старешине,
чланови педагошко
психолошке службе
Разговори са ученицима,
сарадња са другим
установама, међусобна
сарадња ппс
Међусобна сарадња ппс,
одељенским старешинама
уз укључивање Тима за
инклузивно образовање и
других институција по
потреби
У сарадњи са одељењским
старешинама и
предметним
наставницима, кроз рад
тима за инклузивно
образовање
Предавања, разговори,
трибине, вршњачке
радионице, сарадња са
ђачким парламентом
Предавања, трибине,
вршњачке радионице,
сарадња са ђачким
парламентима других
школа
Разговори са учеником,
одељењем, сарадња са
другим установама,
саветовалиштима

године по
потреби

ТШГ

Евиденција о раду
са учеником

Извештаји
План активације

ТШГ

ТШГ
по потреби

ТШГ

ТШГ

ТШГ

Током школске
године
Током школске
године
по потреби

Обављени
разговори, извештај
о раду

Обављени
разговори,
извештаји,
записници

Обављени разговор,
извештаји,
записници

Фотографије са
радионицам,
извештаји,
записници
Извештаји,
записници,
Фотографије са
радионица
Евиденција о раду
са ученицима

188

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Учествовање у појачаном васпитном
раду за ученике који врше повреду
правила рада, неоправдано изостају
са часова
Праћење укључености ученика
током реализације наставе по моделу
I, II, III - зависно од ситуације
изазване вирисом COVID 19

Разговори са учеником, у
сарадњи са одељенским
старешином, родитељима
Међусобна сарадња у
оквиру педагошко
психолошке службе, израда
упитника и анкета за
ученике, сарадња са
одељењским старшеинама

ТШГ

Септембар
Фебруар, јун

Евиденције
разговора
Резултати анкете за
ученике, извештаји
о раду
вананаставних
активности

V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Прикупљање података од родитеља
значајних за упознавање и праћење
развоја ученика

Подршка јачању родитељских
васпитних компетенција
Саветодавни рад са
родитељима/старатељима ученика
- који имају тешкоће у развоју, учењу,
понашању
- врше повреду правила понашања у
школи и којима је одређен појачани
васпитни рад
- емоционално, социјално и
здравствено стање током пандемије
изазавне вирусом COVID 19
Сарадња са родитељима чија се деца
школују по ИОП- у

у сардањи са одељенским
стрешинама, кроз
разговор, анкете, присутво
родитељским састанцима
по потреби
кроз индивидуални рад са
родитељима, предавање на
родитељским састанцима,
савету родитеља, припрема
матерјала за сајт

Током школске
године по
потреби
Током школске
године по
потреби

Евиденција рада са
родитељима

Записници,
извештаји, кутак за
родитеље на сајту
школе
Записници са
састанака

Разговор, предавање,
дискусија у сарадњи са
Саветовалиштем за брак и
породицу и
Саветовалиштем за младе

У сарадњи са одељенским
старешинама, другим
институцијама по потреби
Родитељски састанак,
разговор са одељењским
старешинама.

Пружање психолошке помоћи
родитељима, односно старатељима
чија су деца у акцидентној кризи.
Сарадња са саветом родитеља, по
Размена, информисање,
потреби, информисањем родитеља и
презентације у сарадњи са
давање предлога по питањима која
управом школе
се разматрају на савету
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
Сарадња са директором и стручним
сарадницима на пословима који се
редовна размена
тичу обезбеђивања ефикасности,
информација
економичности и флексибилности
образовно-васпитног рада установе

Током школске
године

Током школске
године по
потреби
Током школске
године
по потреби

Записници са
састанака
Евиденција рада са
родитељима
Записници

по утврђеном
плану рада

Током школске
године

Евиденције
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Сарадња са директором и стручним
сарадницима на припреми
докумената, прегледа, извештаја,
анализа и изради Оперативног плана
средње школе за организацју и
остваривање образовно-васпитног
рада по посебном програму за рад у
условима пандемије вируса COVID 19
Сарадња са директором и стручним
сарадницима у организовању
трибина, предавања, радионица за
ученике, запослене, родитеље
Сарадња са директором по питању
приговора и жалби

редовна размена
информација

Током школске
године

Евиденције

редовна размена
информација

Током школске
године

Евиденције

редовна размена
информација

Сарадња са другим стручним
У сарадњи са Тимом са
сарадницима на припреми и
стручно усавршавање,
реализацији разних облика наставе
Тимом за самовредновање
Учествовање у раду комисије за
Присуствовање на
проверу савладаности програма за
часовима и оцењивање
увођење у посао наставника
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Учествовање у раду Наставничког
давањем саопштења,
већа
информисањем о
резултатима обављених
анализа, прегледа,
истраживања и других
активности од значаја за
образовно-васпитни рад и
јачање наставничких
компетенција

Током школске
године по
потреби
Током школске
године по
потреби

Евиденције
Евиденција рада,
извештаји

Током школске
године

Број посећених
часова

Током школске
године

Записници,
Извештаји

Током школске
године, према
плану рада
тимова
Током школске
године

Учествовање у раду тимова - за
развојно планирање и развој
школског програма

Кроз састанке и конкретне
активности и задатке

Предлагање мера за унапређивање
рада стручних органа установе.

Анализа стања кроз
састанке Педагошког
колегијума, колегијума,
тима за самовредновање и
систем квалитета
дефинисање приоритета

Учешће у раду стручних органа:
одељењских већа, стручних већа.

Договор, разговор

У складу са
ГПРШ

Учешће у раду Тима за заштиту
ученика од занемаривања,
злостављања и насиља.

Реализација активности
дефинисане акционим
планом- упознавање
наставника и родитеља

Током школске
године

Записници,
Извештаји

Записници
Извештаји
Записници
записници о
спроведеним
активностима
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Протоколом о заштити
ученика
Учешће у раду Тима за
међупредметне компетенције; Тима
за каријерно вођење и саветовање

Кроз састанке и конкретне
активности и задатке

Прикупљање информација од
одељењских старешина и
предметних професора за ученике
којима је потребна додатна подршка

Састанци, записници

Учешће у раду тима за инклузију.

Састанци

Током школске
године, према
плану рада
тимова
До краја
октобра, по
потреби током
школске
године
Током школске
године

Записници,
Извештаји
Тим за инклузију, ос,
ппс, стручна већа

Број
састанака
Извештај рада тима

Учешће у раду тима за обезбеђивање
Састанци
ТШГ
квалитета
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У складу са планом рада
Записници са
Тима за развојно
састанака
Сарадња са образовним, васпитним,
планирање и других
ТШГ према
здравственим, социјалним и другим
тимова, као и годишњим
плану рада
институцијама
планом рада школе и
других установа
У складу са планом рада
Записници са
Тима за развојно
састанака
Сарадња са локалном заједницом и
планирање и других
широм друштвеном средином за
тимова, као и годишњим
ТШГ
остваривање циљева образовнопланом рада школе и
васпитног рада и добробити ученика
других установа
Учествовање у раду стручних
удружења, њихових органа, комисија,
одбора
Сарадња са психолозима и
педагозима који раде у другим
установама

Састанци актива стручних
сарадника на општинском
и окружном нивоу
Сарадња са Центром за
социјални рад,
здрваственим установама,
домом ученика, кроз
разговоре, договоре,
студијске посете

ТШГ

Записници са
састанака
Записници са
састанака

ТШГ
по потреби

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Вођење евиденције о сопственом
раду

Бележење, писање
извештај

свакодневно

Вођење евиденције о извршеним
анализама, истраживањима,
психолошким тестирањима,

Бележење, писање
извештај

По потреби

Евиденције,
планови,
извештаји
Евиденције
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посећеним часовима...
Припрема за све послове предвиђене
годишњим програмом и
оперативним плановима рада
стручних сарадника

Сачињавање планова и
програма

Прикупљање и на одговарајући
начин чување и заштита материјала
који садржи личне податке о
ученицима

Прикупљање информација,
писање извештаја

Стручно усавршавање

Праћење стручне
литературе, прибављање
материјала, учешће на
едукацијама и семинарима:
Пројектно планирање
Дигиталне компетенције

ТШГ

Планови, програми

По потреби

Евиденције,
Извештаји

ТШГ, према
плану стручног
усавршавања

Потврде, извештаји,
записници

X УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРОЈЕКТИМА

DECIDE

Активности са ученицима,
родитељима

ERASMUS

Активности са ученицима,
родитељима

Учимо да живимо заједно са другима

Активности са ученицима:
радионице, предавања,
трибине

ТШГ – према
плану
реализације
активности
ТШГ- према
плану
реализације
активности
септембар

Извештаји,
записници
Извештаји,
записници
Извештаји,
записници

7.7.2. Акциони план рада школске библиотеке

Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и културне
делатности сваке школе. У њој се прикупља, обрађује и даје на коришћење књижна и некњижна грађа
ученицима и наставницима школе. Њен основни циљ је организован и програмиран библиотечконаставни рад као основ васпитно-образовног процеса, који оспособљава ученике за самостално
коришћење свих извора сазнања. Програм рада школске библиотеке је део васпитно-образовног
процеса школе у којој делује.
Васпитно-образовна делатност школске библиотеке је пре свега систематско и организовано
упознавање ученика са свим врстама библиотечко-информационе грађе и њихово оспособљавање за
самостално коришћење извора информација. Стварање навике коришћења школске библиотеке често
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је од пресудног значаја за перманентно образовање које се не заснива на меморисању података и
коришћењу уџбеника јединих и посредних извора информација, него на потреби да се после редовног
школовања настави стицање знања директно из изворне, оригиналне стручне литературе.
Паралелно са непосредним радом са ученицима у оквиру ове делатности библиотекар треба
да развије сарадњу са наставницима и стручним сарадницима у школи. Ова сарадња може да се одвија у
више праваца: договор о набавци и коришћењу библиотечких фондова, реализација програма
и пројеката везаних за наставу и ван наставне активности, организовање часова у библиотеци, посете
сајмовима књига...
Културна делатност школске библиотеке остварује се кроз разноврсне програме: књижевне
сусрете, трибине, квизове, изложбе књига...Овим програмима библиотека уводи ученике у јавни и
културни живот ужег и ширег окружења. Да би културна делатност била садржајнија и
богатија библиотекар треба да сарађује са установама културе: библиотекама, галеријама, музејима,
позориштима.
У библиотеци се може организовати рад више секција, пре свих библиотечке, које ће
учествовати у реализацији културних програма школе: Дана школе, Школске славе, Дечје недеље...
Библиотека треба да буде место у коме ће се окупљати редакција школског листа, литерарних и
драмских секција.
Носилац ових активности је библиотекар од чијег образовања и способности за педагошки рад
зависи успешност остваривања основних функција школске библиотеке, а за чију реализацију се
морају обезбедити одговарајући услови: простор и опрема, библиотечки фондови и стручни кадар.
Рад школске библиотеке биће усклађен са мерама Кризног штаба и одлукама Министарства
просвете. Све активности које укључују већи број ученика биће суспендоване због актуелне
епидемијске ситуације.

ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2021/ 2022.

Време
реализације

Активности/теме
–
–

Септембар

–
–

–
Октобар

–

Састанак библиотекара са активом
наставника српског језика
Израда годишњег плана рада школске
библиотеке
Сређивање књижног фонда библиотеке
Упознавање ученика првог разреда са
школском библиотеком и књижним фондом и
интезивно учлањавање ученика у библиотеку
Текући послови ( припрема за
компјутеризацију књижног фонда).
Одазак на Сајам књига у Београду

Начин реализације:

Договор
Писани извештај
Анализа
Договор, консултације
Разговор, договор,
консултације

Организоване посете
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–
–

Новембар

Децембар

–
–
–
–
–

–
–
–

Јануар

Фебруар

–
–

Организоване посете
Анализа
Писани извештај

Презентација
Договор, консултације
Писани извештај
Књижевно вече
Унос података

Приредба, промоција
школског часописа
Изложба

Сређивање оштећених књига
Сарадња са стручним активима
Текући послови

Организоване посете
Ангажовање ученика смера
књиговесци
Разговор,анализа
Књижевно вече

–

–
–

Набавка књига после усвајања завршног
рачуна школе и увида у материјално стање
школе
Припреме за Дан школе
Текући послови

Договор
Консултације,пробе
Унос података

–
–

Такмичење рецитатора
Текући послови

Предавања, трибине
Такмичење
Анализа, договор

–
–

Рад на сређивању књижног фонда
Сарадња са разредним старешинама ради
обавештавања о благовременом враћању
књига
Текући послови
Израда опомена и обавештења за ученике који
дугују књиге
Сређивање пословне документације и израда
завршног извештаја о раду библиотеке за
школску 2021/2022. годину
Текући послови

Мај
–
–
Јун

Унос података

–
–
–

Март

Април

Посета књижевној вечери у Народној
библиотеци
Праћење културних дешавања у граду
поводом Октобарских свечаности
Текући послови
Набавка нових учила и књига
Рад на сређивању набављене литературе
Текући послови
Рад на промоцији новонабављених књига у
школској библиотеци-упознавање ученика и
професора са новим књигама
Рекламација и поруџбина часописа за
2022..годину
Сређивање пословне документације за 2021.
годину
Литерарно вече у школској библиотеци у
организацији секција школе
Прослава Савиндана
Организовање изложбе у просторијама
школске библиотеке поводом школске славе
Св. Саве

–

–

Писани извештај
Приредба, промоција
монографије
Договор
Писани извештај

Писани извештај
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8. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА

8.1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
.
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе .
Директор за свој рад одговара органу управљања и министру .
Осим послова утврђених законом и статутом установе , директор :
1 ) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности
установе ;
2 ) стара се о осигурању квалитета , самовредновању , остваривању стандарда постигнућа и
унапређивању образовно - васпитног рада ;
3 ) стара се о остваривању развојног плана установе ;
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и
наменско коришћење тих средстава , у складу са законом ;
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе , организацијама и удружењима ;
6) организује и врши педагошко - инструктивни увид и прати квалитет образовно - васпитног
рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника ,
васпитача и стручног сарадника ;
7 ) планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника ,
васпитача и стручног сарадника ;
8) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл . 44. до 46. овог закона и недоличног
понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике ;
9) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника , као
и других инспекцијских органа ;
10) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о установи у
оквиру јединственог информационог система просвете ;
11) стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених , ученика и родитеља
односно старатеља , стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе
и ових органа ;
Директор школе ће у складу са законским прописима и статутом школе ће обављати пословодну
функцију која подразумева спровођење и извршавање прописа и предузимање мера за њихову
реализацију, законски заступа школу. У оквиру оперативног планирања и реализације својих функција,
ослањаће се на недељне састанке са својим колегијумом који чине: помоћници директора, организатор
практичне наставе, стручни сарадници (ППС), секретар, шеф рачуноводства и по потреби други
запослени.
Директор школе ће реализовати послове из своје надлежности кроз обављање следећих садржаја
и активности:
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Програмски садржаји активности

Време реализације

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ
1. Развојно
9 10 11
планирање:
- стратегија дугорочног
развоја школе,
- план иновација у
васпитно-образовном
процесу,
- планирање временске
усклађености програма
наставних предмета у
оквиру сваког разреда
- план набавке нових
средстава и опреме,
- планирање сопственог
стручног усавршавања
- планирање стручног
усавршавања
запослених,
- планирање уписа за
наредну школску
годину.
- планирањe
побољшања за кључне
области : настава и
учење и образовна
постигнућа ученика
2.Планирање израде
анекса Школског
развојног плана
3.Планирање и праћење
израде акционог плана
Тима за међупредметне
компетенције
4.Планирање и праћење
израде акционог плана
за реализацију
Школског развојног
плана школе
5.Планирање и праћење
израде Годишњег плана
рада школе
- Усклађивање свих
елемената ГПР са
акционим планом за
ШРП

12

1

Сарадници
2

3

4

5

6

7

8
СА за ШРП
СВ

СВ
СВ
СА за ШРП
ПК
Стручни органи

Тим за самовредновање

СА за ШРП, Тим за
самовредновање
Тим ПО

СА за ШРП

Тим за ГПР
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- Именовање тима за
израду ГПР
- Редовни састанци
ради поделе послова и
праћења израде делова
ГПР
6.Програмирање
сопственог рада на
годишњем и месечном
нивоу
7.Планирање стручног
усавршавања
запослених
8.Организацијско
планирање:
- предлагање садржаја и
начина рада у
годишњем плану и
програму рада школе,
-праћење израде Плана
безбедности у школи
током ковида 19
- праћење израде
Годишњег плана рада
школе,
-праћење процеса
планирања и
спровођења јавних
набавки у установи и
њихову ефикасност и
законитост.
- редовни састанци
ради поделе послова и
праћења израде делова
ГПР,
- израда властитог
годишњег плана и
програма рада,
- план текућег
одржавања и
инвестиција у зграду и
материјална средства,
и припрема потребне
документације за
интернат
- планирање годишњих
одмора запослених.
Планирање

Колегијум, ПК
Тим, колегијум

Колегијум

Педагошки колегијум

Тим за ГПР

Тимзазаштитуоднасиља
Тим за ГПР

секретар

Тим за ГПР

Колегијум

Шеф рачуноводства

Колегијум
Колегијум
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реконструкције
радионице
Планирање израде и
реализације
оперативних планова
по моделу I, II, III
ОРГАНИЗАЦИЈА И КООРДИНИРАЊЕ
- Организација
остваривања програма
образовања и
васпитања
- Образовање стручних
тела и тимова и
одређивање
кординатора и
дефинисање описа
послова и одговорности
-Организовање
попуњавања Едневника и online
наставе
- Организација
струковних већа по
образовним профилима
- Организација
састанака са привредом
у вези реализације
учења на радном месту.
- Организација
заједничког
родитељског састанка
за први разреди
- Иницирање израде
распореда рада свих
служби – распоред рада,
радно време, пријем
странака, ученика
- Праћење примене
привременог распореда
часова, организовање
израде распореда свих
видова наставе и
обогаћеног
једносменског рада
- Иницирање корекције
распореда и усвајање
сталног распореда
часова

Колегијум

Стручни органи

Стручни органи

Педагошки колегијум

Одељенска већа
Организатор практичне
наставе
ППС, одељењске
старешине

Колегијум

ППС, одељењске
старешине, наставници

ППС, састављачи распореда
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- Уређење места за
пријем родитеља у обе
школске зграде током
ковида 19
- Усмеравање и
усклађивање рада
стручних органа у
школи
-Организација и
координирање израде
портала са циљем
ефикасније
комуникације у складу
са ШРП
-Организација
обавештавања свих
актера у оразовању
(наставници, ученици,
родитељи) о Протоколу
о заштити деце и
ученика од
злостављања и
занемаривања
- Организација
уношења података у
информациони систем
као и базе података
наставника у складу са
акционим планом за
реализацију ШРП
- Организовање израде
распореда часова за
наредну школску
годину
- Организација рада по
кабинетима за
реализацију online
наставе
-Организација
уређивања кабинета –
припрема материјала за
кабинете, ученички
радови, тематски панои
Организација
уређивања просторија
– избор материјала за
паное у ходницима
старе и нове школе за

ППС

Колегијум

Тим за промоцију и
маркетинг

Наставничко веће, Савет
родитеља и Ученички
парламент

Колегијум

Колегијум

Стручни органи

Стручна већа

Стручна већа, Тим за
промоцију
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родитеље
- Организовање
сопственог рада,
успостављање
процедура
- Организација израде
ЈИСП Министарства,
праћење и контрола
- Утврђивање поступка
за примену сваке
законске иновације,
правилника или уредбе
о начину школског
пословања и образовноваспитног деловања
- Осигуравање услова за
финансијско пословање
у складу са Законом
- Организација
прославе Школске
славе
- Организација
прославе Дана школе
-Координирање и
помоћ у организацији
Савета родитеља и
укључивање у рад
тимова у школи
- Организација и
праћење реализације
ученичких такмичења,
сусрета и смотри
- Организација, праћење
и унапређивање
колективног
усавршавања у школи и
изван ње у складу са
годишњим планом
стручног усавршавања
и могућностима
установе
- Организација
пројектног тима за
Erasmus пројекте
- Организација тима за
дуално образовање за
рад у Зајеници
машинских школа

Колегијум, стручни органи
Помоћници директора,
секретар, шеф
рачуноводства
Колегијум

Шеф рачуноводства,
секретар
Одбор и СВ
Одбор и СВ

Помоћници, ППС,ТПО

Стручна већа

Педагошки колегијум,
интерни и екстерни

Стручна већа и пројектни
тим
Стручна већа
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- Организовање испита
за редовне и ванредне
ученике
- Организовање
годишњег пописа
школе
РУКОВОЂЕЊЕ
- Старање о
остваривању развојног
плана школе
-Дефинисати
организациону
структуру запослених,
дефинисати процесе и
процедуре у складу са
савременим методама
управљања квалитетом
- Људски ресурси,
дефицитарни и
суфицитарни кадрови,
потребе за
оглашавањем радних
места
- Упознавање са
променама у законској
регулативи и
подзаконскимактима у
области образовања,
радних односа,
финансија и управног
поступка
-Индивидуализација
руковођења кроз
упознавање личности
појединаца,
препознавање криза и
тешкоћа, пружање
подршке и мотивисање
запослених као и
подстицање
самовредновања рада и
постављање циљева
заснованим на високим
професионалним
стандардима
- Руковођење
седницама стручних
органа школе

Помоћници директора,
ППС
Шеф рачуноводства,
секретар, комисије

Стручни органи

Тим за осигурање
квалитета

Помоћници директора,
Секретар, стручна већа

Секретар

Колегијум, помоћници
директора

Колегијум, Стручна већа
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- Руковођење
административно финансијском и
техничком службом.
- Припрема елемената
за одлуке Школског
одбора и правовремено
и добро га инфорише о
новим захтевима и
трендовима васпитнообразовне политике у
циљу што
квалитетнијег
управљања и обављања
послова предвиђених
законом.
-Обавештава
репрезетативни
синдикат у складу са
Посебним колективним
уговором и законом.
- Планирање радних
састанака
- Састанци колегијума
-Састанци педагошког
колегијума
- Доношење одлука и
решења према
овлашћењима из
Закона и Статута који
супотпуни и јасни
онима којима су
намењени.
- Доношење општих
аката из своје
надлежности
- Предузимање мера по
налогу просветног
инспектора и
просветног саветника,
као и других
инспекцијских органа
Јачање капацитета
националног ресурсног
центра компетенција за
целоживотно учење

Шеф рачуноводства

Секретар

Шеф рачуноводства
Секретар
Колегијум
Помоћници директора
шеф рачуноводства
Секретар, ППС
Помоћници директора,
ППС, стручна већа

Секретар, помоћници
директора

Секретар, стручне службе

Секретар, помоћници
директора

Директор и руководилац
Националног ресурсног
центра
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- Старање о осигурању
квалитета,
самовредновању,
остваривању стандарда
постигнућа и
унапређивању
образовно-васпитног
рада у складу са
Стратегијом развоја
образовања .
ВРЕДНОВАЊЕ
- Осигурање квалитета
рада кроз
континуирано праћење
вредновања кључних
области, на основу ГПР,
у складу са законом и
правилницима а у
складу са савременим
методама управљања
квалитетон
Самовредновање
области квалитета
6. 0 : Организација
рада школе, управљање
људским и
материјалним
ресурсима;
- Учешће у избору
области и изради
програма
самовредновања рада
школе и увођења
квалитета
-Праћење реализације
Плана безбедности у
школи током ковида 19
и Програма заштите
деце и ученика од
насиља злостављања и
занемаривања
- Праћење рада ментора
и приправника
- Праћење и процена
примене нових
наставних метода,
техника учења као и
других техника које

Стручни органи, стручне
службе министарства

Стручни органи, тимови

Тим, стручни органи

Тим, стручни органи

Тим за заштиту деце од
насиља

ППС
Помоћници директора,
ППС
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подстичу пројектну
наставу
-Праћење
међупредметне
корелације у настави
- Праћење и процена
ефеката примене
искустава са семинара и
обука запослених у
складу са ШРП
- Праћење и процена
реализације огледних
наставних планова и
програма
- Праћење и процена
испитивања и
оцењивања ученика као
и подстицање ученика
на постизање бољих
резултата путем
различитих облика
награђивања ученика и
наставника.
- Увид у правилност,
редовност и потпуност
вођења педагошке
документације.
Праћење реализације
наставе по моделу I, II,
III
- Праћење сарадње с
родитељима и њиховог
доживљавања школе
ради њиховог активног
укључивања у учење и
развој детета.
- Праћење успеха
ученика на завршним и
матурским испитима
као и њихов упис на
високе школе и
факултете и њихово
запошљавање
ПЕДАГОШКО- ИНСТРУКТИВНИ РАД
- Педагошкоинструктивна помоћ у
етапи припремања за

ППС, помоћници
директора, тим за
међупредметне
компетенције
Колегијум

Тимови

ППС

Комисије

ППС

ППС, Савет родитеља,
одељењске старешине

одељењске старешине

Стручна већа
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пројектну наставу и
примену ИКТ у настави
- Педагошкоинструктивна помоћ у
побољшању области
квалитета – настава и
учење
- Подршка интерном
усавршавању
наставника у пројектне
наставе
- Провера
оспособљености
наставника за полагање
испита за лиценцу
- Посета часова редовне
наставе који се
реализују по моделу I,
II, III:
Посета часова и
разговор са
наставницима на
основу одлуке о
поништењу испита
- Посета часовима
допунског рада – 2 часа
- Посета часовима где је
примењује пројектна
настава – 2 часа
- Посета часовима
обогаћеног
једносменског рада
Посета угледних и
огледних часова- 2
часова
- Разговор са
наставницима и увид у
педагошку
документацију
(глобални и
оперативни планови,
припреме) по исходима,
међупредметним
компетенцијама и
online)
- Помоћ ученицима у
остваривању њихових
права и дужности,

Стручна већа, ППС, ПД

Стручна већа, ППС, ПД, Тим
за инклузију

Комисија

ППС, помоћници
директора

ППС, помоћници
директора
ППС
ППС
Руководиоци секција
ППС, помоћници
директора

ППС, помоћници
директора

Ученички парламент, ППС,
одељењске старешине,
Тим за подршку, Савет
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ученицима путницима,
социјално угроженима,
даровитим, као и онима
с проблемима у учењу
или прилагођавању на
школски кућни ред у
складу са акционим
планом за реализацију
ШРП-а
- Помоћ родитељима и
старатељима у сврху
остваривања њихових
школских права и пуног
учешћа и
саодговорности у
образовно- васпитном
процесу
-Помоћ савету
родитеља да ефикасно
функционише и развија
конструктивне односе
са органом управљања
и стручним органима
школе.
- Унапређивање
образовно-васпитног
рада:
- огледни часови,
организација,
реализација и посета
- подстицање на израду
дидактичких средстава
и наставних материјала
- мобилност наставника
кроз Erasmus пројекте
- Иницирање стручних
служби и стручних
тимова у изради
пројеката и њиховој
реализацији
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ
- Остваривање добрих
веза с локалном
заједницом
- Остваривање добрих
веза с установама
значајним за ефикасно
васпитно деловање: са

родитеља

ППС, одељењске
старешине, Савет
родитеља

ПД, секретар

Стручни органи

Педагошки колегијум,
Стручна већа, ППС,
помоћници директора

Колегијум
ППС, помоћници
директора,
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основним и средњим
школама, здравственим
установама, Центром за
стручно усавршавање,
Центром за социјални
рад, високошколским
установама, културним,
спортским и др.
институцијама
- Континуирана
сарадња са социјалним
партнерима,
Националном службом
за запошљавање,
Аутомобилским
кластером, ИКТ
кластером, Привредном
комором и
високошколским
установама у
реализацији редовних
наставних активности
као и реализацији
пројеката и других
видова сарадње.
- Сарадња са Техничком
школом из Ужица и
Техничком школом из
Суботице
Сарадња са
партнерским школама,
учесницама Еразмус +
пројеката
- Сарадња са Техничким
школама из Љубљане,
Велења, Битоља,
Подгорице и
Гимназијом из Сарајева
- Старање о присуству
школе у средствима
јавног информисања
ради промоције
ученика, наставника и
школе
-Прослава Школске
славе, Савиндана
ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
- Лична евиденција

Организатор ПН, екстерни

Колегијум, Стручни органи

Пројектни тим,
координатори пројеката

Колегијум, Стручни органи

Тим за промоцију

Ученици и запослени СВ
Лично
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- Израда периодичних и
годишњих анализа и
извештаја о успеху
ученика и остварењу
годишњег плана и
програма рада школе
- Информисање
запослених, стручних
органа и органа
управљања о свим
важним питањима
живота и рада усанове
- Информисање Савета
родитеља о свим
аспектима рада
школе,резултатима и
напредовању њихове
деце
- Подношење извештаја
о сопственом раду
Школском одбору
- Израда извештаја о
финансијском
пословању
-Приступ податцима у
Е-дневнику
СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
Према властитом
индивидуалном плану и
програму стручног
усавршавања по
следећим подручјима:
- закони, правилници,
упутства
- педагогија, дидактика,
методике
- педагошка и развојна
психологија
- комуникација и
конфликт
- руковођење
- мултимедијски извори
информација и
информатизација
школе
- Припрема предавања
за наставнике на тему

ППС, стручни органи

Колегијум

ППС и од. старешине

Колегијум
Шеф рачуноводства
Педагошки колегијум

Колегијум

ППС
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методике наставе
(методе, технике и
облици рада)
-Припремање и обука за
рад административно
Педагошки колегијум,
особље – развој
Наставничко веће
дигиталних
компетенција
- Интерна обука за
наставнике –пројектна
Тим за ИП
настава
- Учествовање у раду
општинског и окружног
актива директора,
Колегијум
стручних скупова,
заједница школа и др.
Успостављање сарадње
са Центром за стручно
Колегијум
усавршавање
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
- Различити
По потреби
непланирани послови
- Годишњи одмор
Колегијум
Начини праћења реализације програма директора и носиоци праћења:
-Праћење реализације плана и програма рада директора врши орган управљања:
-Директор два пута годишње подноси извештај о раду Школском одбору, а континуирано извештава
Школски одбор о активностима у школи и релевантним одлукама.
-Пре подношења извештаја о раду, на седници Наставничког већа се у оквиру анализе ГПР врши
анализа реализације плана и програма директора.

8.2. АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Активности/ сарадници

9

10

11

Време реализације - месец
12 1 2 3 4 5 6

7

8

Усклађивање свих активности са актуелном
епидемиолошком ситуацијом изазваном вирусом
Covid-19
Учешће у изради оперативног плана установе за
организацију и остваривање образовно-васпитног рада
по посебном програму за рад у условима пандемије
вируса covid-19 за школску 2021/22. годину по моделу
1, 2 и 3
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Активности/ сарадници

9

10

11

Време реализације - месец
12 1 2 3 4 5 6

7

8

Учешће у организацији наставе непосредним путем и
путем учења на даљину у школској 2021/2022. години
Праћење остваривања реализације Оперативног плана
по моделу 1, 2 и 3
Праћење спровођења мера спречавања уношења и
преношења COVID-19 у школи
Учешће у изради Годишњег плана рада / тим за ГПРШ,
директор, стручни органи, ППС, колегијум
Праћење реализације састанака педагошког
колегијума
Активности око израде Годишњака 2021/22. директор,
ППС, одељењске старешине
Учешће у изради Извештаја о раду школе у претходној
школској години и координација рада комисија/
директор, тим за извештај , колегијум
Саветодавни рад са наставницима, посебно
почетницима/ директор, ППС
Координација активности у вези именовања ментора
наставницима почетницима/ стручна већа, директор
Сарадња са председницима Стручних већа приликом
планирања рада наставника и извештавање
директора/ директор, ППС, одељењске старешине
Анализа распореда наставних и ваннаставних
активности и предузимање евентуалних корективних
мера/ директор, ППС, одељењске старешине
Анализа стручне заступљености наставе/ директор,
колегијум
Утврђивање термина одељењских старешина за пријем
родитеља/ одељењске старешине, ППС
Праћење реализације родитељских састанака и избора
представника у Савет родитеља/ одељењске
старешине, ППС
Праћење организације изборне наставе, евентуалне
промене/ директор, ППС
Праћење дежурства наставника и ученика/ директор,
ППС, секретар
Недељни састанци колегијума ради оперативног
планирања активности/ директор
Учешће у планирању и координирању рада свих
служби у школи/ директор, колегијум
Консултације са просветним саветницима или
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Активности/ сарадници

9

10

11

Време реализације - месец
12 1 2 3 4 5 6

7

8

инспекторима, по потреби/ директор
Праћење реализације наставе и обезбеђивање замена
по потреби/ дежурни и остали наставници, ППС
Координација активности ради попуњавања регистра
уписаних ученика/ секретар, одељењске старешине
Координација активности у вези попуњавања
матичних књига за први разред/ секретар, одељењске
старешине
Разговор са ученицима који крше правила кућног реда,
по потреби/ ППС, директор, од. старешине
Пријем родитеља, по потреби/ ППС, директор, од.
старешине
Сарадња са друштвеном средином,
по потреби/ директор
Праћење промена у оквиру законских прописа /
директор, секретар
Праћење редовности реализације допунског и
додатног рада и секција, кроз евиденцију/ директор,
ППС
Планирање седница ОВ/ директор, ППС
Учешће у раду стручних органа/ директор
Праћење ажурности вођења дневника/ директор,
комисија
Присуство часовима, по одлуци директора/ директор,
комисија
Саветодавни рад са ученицима, по потреби/
одељењске старешине, ППС
Праћење реализације и учешће у културним
активностима школе - помоћ у организацији
октобарских свечаности, прославе Светог Саве, Дана
школе и Видовдана / наставници
Праћење реализације активности у оквиру ШРП/
колегијум, директор
Праћење рада на анализи успеха ученика/ ППС
Учешће у предлагању мера за побољшање успеха
ученика у учењу и понашању/ директор, ППС, стручни
органи
Учешће у организовању и, по потреби, присуствовање
родитељским састанцима/ ППС, одељењске старешине,
директор
Праћење рада стручних већа кроз увид у записнике/
директор, колегијум
Координација рада стручних органа - праћење рада
стручних већа - српског језика и књижевности ,
енглеског језика, математике и информатике,
природних наука, друштвених наука, културе,
уметности и јавног информисања, саобраћаја,
машинства и електротехнике, физичког васпитања и
шумарства и обраде дрвета
/ директор, колегијум, председници СВ
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Активности/ сарадници

9

10

11

Време реализације - месец
12 1 2 3 4 5 6

7

8

Учешће у раду стручних органа ради планирања
уписа за школску 2022/2023.годину/ колегијум,
председници СВ
Сагледавање потреба за набавком нових учила,
анализа иновација у настави/ директор, стручна већа,
колегијум
Организовање и учешће у прегледу педагошке
документације / директор, комисија
Учешће у планирању стручног усавршавања
наставника током зимског распуста/ педагошки
колегијум, СВ, директор
Праћење остваривања свих облика рада у Школи/
директор, колегијум, ППС, стручни органи
Анализа рада са наставницима почетницима, посебно
менторског рада/ директор, ментори, ППС
Праћење остваривања Годишњег плана рада школе и
координација активности у циљу његовог остваривања
у потпуности / колегијум, стручни органи
Праћење реализације годишњег фонда часова редовне
наставе/ наставници, одељењске старешине, ППС
Стручно усавршавање/ директор, педагошки
колегијум, тим за стручно усавршавање
Детаљни распоред рада до 31. августа 2022. године/
стручни органи, директор
Учешће у именовању комисија за поправне испите у
јуну и августу/ стручна већа, директор
Oрганизацијa полагања матурских и завршних испита.
Организaцијa полагања пријемног испита за
уметнички образовни профил
Координирање радом Савета родитеља
Учешће у припремама за упис ученика у наредну
школску годину и предлагању комисија/ СВ, НВ,
колегијум
Припреме за израду извештаја о раду у текућој
школској години/ стручни органи
Припреме за наредну школску годину/ стручни
органи, колегијум, директор
Сагледавање потреба наставног кадра за наредну
школску годину, припрема података за расписивање
конкурса/ стручни органи, директор, колегијум
Координација активности у циљу прикупљања
елемената потребних за израду распореда часова за
наредну школску годину/ стручна већа, директор,
организатор ПН, ППС, комисије за упис
Координација активности у вези поделе предмета на
наставнике/ директор, стручна већа, наставници
Припрема података ради именовања одељењских
старешина / стручни органи, директор
Припрема предлога поделе послова до 40 сати
недељно/ наставници, директор
Припреме за први школски час у наредној школској
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Активности/ сарадници

9

10

11

Време реализације - месец
12 1 2 3 4 5 6

7

8

години / ППС, директор
Други послови по налогу директора
Евиденција о раду: личне белешке, различити
извештаји, дописи и др./ лично и са сарадницима по
потреби
Координација рада тимова
Осавремењивање образовних профила, прилагођавање
потребама тржишта и дуалног образовања
Уговарање међусобне сарадње и потписивање уговора
Подстицање наставника да користе дигиталне
технологије за формативно и сумативно оцењивање, за
бележење активности и постигнућа ученика и за
пружање повратне информације
Самовредновање области квалитета 6.Организација
рада школе, управљање људским и материјалним
ресурсима -Анкетирање наставника
Самовредновање дигиталних капацитета школеАнкетирање наставника помоћу СЕЛФИ инструмента
Извештај о самовредновању, уочене кључне снаге и
слабости
-Предлагање мера за унапређивање квалитета рада
школе
Начини праћења реализације плана и програма помоћника директора и носиоци праћења:
- Праћење реализације плана и програма рада помоћника директора врши се у оквиру
анализе ГПР на седници Наставничког већа.
- Оперативно праћење реализације активности врши се недељно на састанку колегијума, у складу са
договореним роковима и подели послова.

8.3. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

Активности

9

Време реализације - месец
10 11 12 1 2 3 4 5 6

7

8

Праћење дежурства наставника и ученика
Недељни састанци колегијума ради
оперативног планирања
Праћење реализације наставе и
обезбеђивање замене по потреби
Сарадња са представницима Привредне
коморе локалне управе и предузетника у
планирању потребних кадрова кроз дуално
образовање – учење кроз рад
Координација активности и сарадње са
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представницима компанија, предузећа и
сервиса за остваривање учења кроз рад
Праћење реализације наставе дуалних
образовних профила у компанијама- учење
кроз рад
Разговор са ученицима који крше правила
кућног реда, по потреби
Планирање реализације блок наставе
Саветодавни рад са наставницима
почетницима
Присуство часовима по одлуци директора
Организовање испита за ванредне ученике
и учешће у именовању комисија
Координација активности у вези анализе
реализације Годишњег плана рада школе
Учешће у планирању стручног
усавршавања наставника током зимског
распуста
Припрема за организацију и реализација
школског, регионалног и републичког
такмичења
Праћење изјашњавања ученика и
припрема радних задатака за матурски и
завршни испит
Припрема за организацију завршног и
матурског испита за редовне ученике
Реализација завршних и матурских испита
за редовне ученике у јунском року
Сарадња са школама из окружења, размена
искуства наставника и ученика
производних образовних профила
Анализа рада са наставницима
почетницима, посебно менторског рада
Праћење изјашњавања ученика и
припрема радних задатака за матурски и
завршни испит
Учешће у припремама презентације школе
ученицима основних школа
Учешће у припремама за презентацију
школе на Сајму образовања
Праћење реализације годишњег фонда
часова редовне наставе
Праћење стања исправности возила,
машина и алата у радионичким
просторима и текуће одржавање.
Праћење реализације и кординација свих
активности предвиђеним детаљним
планом рада по завршетку наставне
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године / разредни,завршни и поправни
испити/
Учешће у припремама за упис ученика у
наредну школску годину и предлагање
комисија
Припреме за наредну школску годину
Сагледавање потреба наставног кадра за
наредну школску годину, припрема
података за расписивање конкурса
Координација активности у циљу
прикупљања елемената потребних за
израду распореда часова за наредну
школску годину
Координација активности у вези поделе
предмета на наставнике
Припрема предлога поделе послова до 40
сати недељно
Сарадња са социјалним партнерима

8.4. ПРОГРАМ УПРАВНИХ ОРГАНА

8.4.1 Школски одбор састав школског одбора

Име и презиме
Весна Алексић
Благица Симић
Ненад Пурић
Неда Ђукић
Маријана Голубовић
Милун Танасковић
Слободан
Стефановић
Ивана
Манојловић
Бранко Перовићпредседник

Ко је овлашћени предлагач
Јединица локалне самоуправе
Јединица локалне самоуправе
Јединица локалне самоуправе
Представник родитеља
Представник родитеља
Представник родитеља
Представник запослених
Представник запослених
Представник запослених
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8.4.1.1 План рада школског одбора
Време
реализације

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Активности/теме, садржаји
Разматрање и усвајање Извештајa о
раду школе и директора за шк.
2020/21. годину
Усвајање Извештај о реалиазацији
школског Развојног плана за шк.
2020/2021. годину
Доношење Годишњег плана рада
школе за шк.2021/22. годину
Усвајање анализе успеха ученика на
крају школске 2020/21. год.
Доношење плана Стручног
усавршавања запослених
Доношење одлуке о висини ђачког
динара
Текућа питања
Припремање октобарских
свечаности
Извештавање тимова
Упознавање са пројектним
активностима школе
Текућа питања
Усвајање анаизе успеха ученика на
крају првог класификационог
периода
Извештавање тимова
Текућа питања
Предлог Министру просвете, науке и
технолошког развоја о броју одељења
и ученика за упис у први разред
Усаглашавање нормативних аката
Именовање комисија за попис
основних средстава и новчаних
потраживања
Текућа питања
Доношење финансијског плана
школе
Усвајање плана јавних набавки за

Начин реализације

Презентације,
разговор, дискусија,
излагање

Излагање, предлог,
разговор, дискусија,

Излагање, дискусије,
предлози

Носиоци реализације
и
сарадници

Тим за извештај о
раду
Тим за израду
Годишњег плана рада
Тим за
самовредновање

Диретор, помоћник
директора

Педагошкопсихолошка служба,
директор,
Помоћници директора

Извештај о
реализацији,
презентација
Директор
Разговор, дискусије
Излагање, разговор

Директор, шеф
рачуноводства,
секретар, педагошко216
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Фебруар

Март

Август

2022. годину
Активности у вези прославе Дана
школе
Текућа питања
Усвајање изврштаја о извршеном
попису за 2021. годину
Анализа успеха ученика на крају
другог класификационог периода
Усвајање Извештаја о раду директора
школе у протеклом периоду
Усвајање Извештаја о финансијском
пословању
Извештај Тимова
Активности у обележавања Дана
школе
Текућа питања
Извештај директора
Дан школе
Текућа питања
Усвајање предлога финансијског
плана
Одлучивање о коришћењу средстава
за инвестиције и одржавање
Усвајање Извештаја о раду директора
Извештај тимова
Припрема плана рада Школског
одбора за 2022/2023. год.

психолошка служба

Излагање, разговор,
дискусије, предлози

Директор, председник
пописне комисије,
шеф рачуноводства,
ППСслужба

Излагање, разговор

Директор

Излагање, дискусије,

Директор, шеф
рачуноводства,
секретар школе

По потреби ће се заказивати друге седнице Школског одбора
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8.5. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН СЕКРЕТАРА
Време
реализације

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

Активности/теме
-Припреме за почетак школске године
-Одјављивање запослених и пријављивање на Фонд
ПИО и Здравственог осигурања
- Ажурирање података у ЈИСП
-Израда уговора о раду за запослене на одређено време
и преузетих на основу споразума о преузимању
-Пријављивање чланова породице на здравствено
осигурање
-Израда споразума о преузимању запослених са листе
технолошких вишкова
-Израда Годишњег плана рада школе за наредну
школску годину.
-Кадровска питања и решавање проблема технолошког
вишка
- Прикупљање понуда за осигурање ученика и
запослених
-Припремање седнице Школског одбора
-Припремање седнице Савета родитеља
- Састанак са записничарима стручних већа и тимова
-Спровођење конкурса за ученичке стипендије и
кредите
-Припрема седница Школског одбора
-Активности везане за обележавање 21. октобра
- Активности у вези молби ученика за промену
образовног профила
- Праћење измена Закона, других аката као и
усаглашавање постојећих аката школе

Начин реализације

Договор
Прикупљање
извештаја
Упућивање дописа
одговарајућим
институцијама
Оглашавање
Разговор, договор,
консултације

Обавештавање
ученика и
систематизација
њихове
документације за
конкурс
Договор

-Разматрање предлога Годишњег плана рада школе

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

-Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода
-Ангажовање приправника - стажиста
-Припремање тендера
- Текућа питања
-Израда предлога плана уписа ученика за шк.
2022/2023. годину
-Израда плана и спровођење поступка јавне набавке за
2022. годину
-Израда решења о комисијама за попис имовине за
2021. годину

Сарадња са НСЗ
Унос података на
портал УЈН

Договор,
консултације
Писани извештај
Унос података
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ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

-Текућа питања
- Израда Плана набавки за 2022. годину и
објављивање на Порталу управе за јавне набавке
- Припремање уговора о јавним набавкама
-. Припрема седнице Школског одбора
- Активности везане за обележавање Дана школе
- Рад у Кросо – Регистар запослених
-Кадровска питања
-Стручно усавршавање
- Рад у Кросо – Регистар запослених
-Текућа питања

. - Обележавање Дана школе
Рад у Кросо – Регистар запослених
- Текућа питања
- Одлучивање о коришћењу средстава за инвестиције и
одржавање
- Припрема плана рада Школског одбора за
2022/2023. годину
Рад у Кросо – Регистар запослених
- Текућа питања
-Послови око реализације завршних и матурских
испита
-Организација матурске вечери
-Припрема седница Школског одбора
-Рад у Кросо – Регистар запослених
-Текућа питања

-Израда решења о годишњем одмору
-Ажурирање информационе базе података
-Израда решења о комисијама за разредне, поправне,
завршне и матурске испите
-Рад у Кросо – Регистар запослених
-Текућа питања

Договор
Рад на порталу УЈН
Достављање уговора
на потпис
Разговор,попуњавање привремено
упражњених радних
места
Рад на порталу
управе
Евентуално учешће
на семинарима
Договор
Унос података
Одлучивање на
састанцима и
седницама Школског
одбора,
Рад на порталу УЈН
Израда решења о
комисијама за
матурске и завршен
испите
Прикупљање понуда
за организацију
матурске вечери
Израда решења о
комисијама за
матурске и завршен
испите, разредне и
поправне испите
Подела решења о
годишњем одмору
запосленима
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ЈУЛ

АВГУСТ

-Активности везане за упис ученика у први разред за
школску 2022/2023. Годину
- Рад у Кросо – Регистар запослених
-Разно
-Израда листе технолошких вишкова и решења о
запосленима који су технолошки вишак
-Упис ученика на слободна места за школску
2022/2023. годину
-Припрема извештаја о реализацији активности из
Годишњег плана рада за текућу школску годину
-Рад у Кросо – Регистар запослених
-Текућа питања

Реализација уписа
ученика у први
разред
Рад на порталу УЈН
Унос података у базу
Израда решења
технолошким
вишковима
Обавештавање
Школске управе о
броју запослених за
чијим је радном
престала потреба
Прикупљање
материјала за
Годишњи план рада
за наредну годину
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9. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
Годишњи глобални план и програм рада наставника за остваривање обавезне и изборне наставе
је прилог Годишњег плана рада школе који су сви наставници израдили и поставили на гугл диск до
15. септембра 2021. године.
У глобалне и оперативне планове наставници ће планирати пројектне задатке, ревизију
оперативних планова радиће на основу израђених оперативних планова на основу Оператиног план
рада школе за организацију и остваривање образовно – васпитног рада по посебном програму за рад у
условима пандемије вируса Covid – 19.
Оперативне планове рада наставници ће постављати месечно на гугл диск, до сваког 5. у месецу.
Индивидуални планови и програми наставника планирају се и online.
Додатни и допунски рад ће наставници реализовати у складу са структуром 40 -часовне радне
недеље
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10. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
* Предвиђени планови у случају covid-19 реализоваће се online.

10.1 СЕКЦИЈА
У школи ће бити организован рад 10 секција, а укључивање ученика у рад појединих секција,
према личним интересовањима и склоностима, треба да допринесе развоју личности на сазнајном,
образовном, креативном, друштвеном и личном плану.
Име секције

Задужени професори

Секција за уметничко обликовање дрвета

Иван Џарић

Мост математике

Ивана Радовић
Наташа Цветић
Снежана Трифуновић

Пливачка секција

Ђорђе Антић

Стонотенисерска секција

Ђорђе Антић

Рукометна секција

Марија Пауновић

Фудбалска секција

Марија Пауновић
Срећко Отовић

Кошаркашка секција

Ненад Луковић
Стеван Филиповић

Атлетска секција

Стеван Филиповић

Одбојкашка секција

Снежана Костић
Бранко Крсмановић

Секција за безбедност саобраћаја

Дејан Љубисављевић

Наставници – инструктори ће до 30. септембра евидентирати ученике заинтересоване за рад у
секцијама. У зависности од интересовања ученика могуће су и извесне промене у организацији
појединих слободних активности.
Секције су сачиниле своје програме рада које ће током реализације прилагођавати
интересовањима, афинитетима и ангажовању ученика као и тренутној епидемиолошкој ситуацији. У
складу са програмима и плановима рада, у оквиру рада појединих секција заинтересовани ученици
имаће прилику да посете и сајмове из те области или да реализују излете.
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10.1.1 ПЛАНОВИ РАДА СЕКЦИЈА
План рада секције уметничко обликовање дрвета
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е
Август 2021.

ИСХОДИ / МЕРЉИВИ
ИНДИКАТОРИ ЗА
ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА
Израђен План рада секције

Планирање рада секције на
нивоу године

Носиоци секције

Формирање тима ученика за
рад у секцији

Носиоци секције

Септембар
2021.

Формиран тим ученика

Планирање конкретних
активности секције и избор
производа

Носиоци и чланови
секције

Октобар 2021.

Изабрани производи који ће
се креирати и израдити
током рада секције

Креирање производа број 1 и
израда потребне
документације

Носиоци и чланови
секције

Новембар
2021.

Израђена потребна
документација за производ
број 1

Израда производа број 1

Носиоци и чланови
секције

Децембар
2021.

Израђен производ број 1

Креирање производа број 2

Носиоци и чланови
секције

Јануар 2022.

Осмишљен производ број 2

Израда потребне
документације за производ
број 2

Носиоци и чланови
секције

Фебруар
2022.

Израђена потребна
документација за производ
број 2

Израда производа број 2

Носиоци и чланови
секције

Март 2022.

Израђен производ број 2

Креирање производа број 3 и
израда потребне
документације

Носиоци и чланови
секције

Април 2022.

Израђена потребна
документација за производ
број 3

Израда производа број 3

Носиоци и чланови
секције

Мај 2022.

Израђен производ број 3

Анализа рада секције и
доношење мера за побољшање

Носиоци и чланови
секције

Јун 2022.

Донете мере за побољшање
рада секције

У Крагујевцу
23.8.2021.

Носилац секције Уметничко обликовање дрвета
Иван Џарић
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План рада секције – мост математике

Ред.бр.
теме

РАЗРЕД/И: I, II, III, IV
ЦИЉ:Укључивање ученика у промовисање математике,
програмирањaкроз активности пројектног задатка.

I

Називтеме и
садржај
Формирање
секциједоношење
плана рада,
подела ученика
на тимове и
подела
задужења
унутар тима

II

Рад на
пројектном
задатку

III

Окружно
такмичењеМост
математике

IV

VI

VII

Припремне
активности за
пројекат

Републичко
такмичење
Мост
математикеопционо
Анализа рада и
упутства за
наредну годину

Начин
остваривања
програма
(методе и
облицирада)
Договор о раду
и израда плана
рада, пријем
нових чланова

Активности
наставника

Наставник
упознаје ученике
са пројектним
задатком који је
тема ове године.
Дели задужења
унутар тимова.

рачунарства

и

Време
реализације
(месец, римски)

Ученици се деле у
тимове и бирају за
шта ће бити
задужени у изради
пројектног задатка

Септембар,окто
бар

Менторски рад,
прати рад на
пројектном
задаткуи вреднује
радове.

Израда пројектаon line договори

Учешће на
окружном
такмичењу.

Учешће на
окружном
такмичењу.

Учешће на
окружном
такмичењу.
Представљање
пројекта.

Истраживање,
дискусија, рад
на пројекту

Републичко
такмичење
Дискусија.Догов
ор у вези са
предстојећим
активностима

и

Активности
ученика

Прикупљање
ученичких
радова, анализа
и дискусија о
пројектном
задатку

Подршка
ученицима у
припреми
материјала за
реализацију
пројекта.
Евидентира
задужења ученика
и наставника
Учешће на
републичкомтакм
ичењу Мост
математике у
Врњачкој Бањи
Израда извештаја

информатике

Дорада пројектног
задатка, припрема
за државно
такмичење.

Представљање
пројекта.
Учестовање на
државном
такмичењу.
Анализа рада и
предлози за
побољшање

Новембар,
децембар,
јануар

Фебруар

Март, Април

Мај
Јун
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План рада пливачке секције

Назив
теме и
садржај
Упознавањеуче
никасапланом
и
програмомрад
асекције
Припремазаоп
штинскотакми
чење

Начин
Остваривања
програма
(методе и
облици
рада)
Демострација
Живареч

Активности
наставника

Активности
ученика

Активноучешће у
спровођењуваспи
тнообразовнихци
љева

Активноучешћ
еу
остваривањува
спитнообразов
нихциљева
Учешћенатрен
инзима и
побољшањетех
нике и
брзинепливача

IX

Учешћенаопшт
инскомтакмич
ењу
Тренинзи и
учешћенатакм
ичењима

X

Активноучешћ
ештовећегброј
аученика

XI-VI

Демонстрација Организацијатрен
Индивидуални, инга и
групни
oрганизовањеизб
орногтакмичењар
адиизбораекипек
ојаћеучествовати
наопштинскомтак
мичењу
Oпштинскотак Индивидуални Вођењеекипенаоп
мичење
и групнирад
штинскотакмиче
ње
Организовање Демонстрација Организација и
тренинга
Индивидуални, припремаученика
игрупнираднат заучешћенарепуб
ехниципливача личкомтакмичењ
ууколикосепласи
рају
Организовање Демонстрација Организовањепов
повременихтре Индивидуални ременихтакмиче
нинга у
и групнирад
њаученикаакоима
сарадњисапли
могућности
вачкимклубом
Пират

Време
реализације

IX-X

X-XI

ВОДИ ЂОРЂЕ АНТИЋ
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План рада стонотенисерске секције

Назив
теме и
садржај
Упознавањеуче
никасапланом
и
програмомрад
асекције
Припремазаоп
штинскотакми
чење

Oпштинскотак
мичење
Организовање
тренинга

Организовање
турниразаДан
Школе

Начин
Остваривањ
апрограма
(методе и
облици
рада)
Демострација
Живареч

Активности
наставника

Активности
ученика

Активноучешће у
спровођењуваспи
тнообразовнихци
љева

Активноучешћ
еу
остваривањува
спитнообразов
нихциљева
Учешћенатрен
инзима и
побољшањетех
нике и
тактикеигре

IX

Учешћенаопшт
инскомтакмич
ењу
Тренинзи и
учешћенатакм
ичењима

X

Активноучешћ
ештовећегброј
аученика

III

Демонстрација Организацијатрен
Индивидуални, инга и
групни
oрганизовањеизб
орногтурнирарад
иизбораекипекоја
ћеучествоватинао
пштинскомтакми
чењу
Групни
Вођењеекипенаоп
штинскомтакмич
ењу
Демонстрација Организација и
Индивидуални, припремаученика
групни и у
заучешћенадруги
паровима
мтакмичењима
Индивидуални
и групнирад

Организовањетур
нира

Време
реализације

IX-X

X-VI

ВОДИ ЂОРЂЕ АНТИЋ
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План рада рукометне секције

Активности

Одговорнос
ти

Време
реализације

Индикатори
успешности

Ресурси/
доприноси
Финансијски
и нефинансијски)
Људскиресурси
(ученици и
професор)

Активирањер
укометнесекц
ије и
примањенови
хчланова
Специфичнап
рипремаруко
метноградана
простору
40x 20 m
Реализацијат
ренингаод I
до IV године

Септембар

Евиденцијачланова
рукометнесекције

Октобар

Фотографијесатрен
инга и
евиденцијачланова
рукометнесекције

Људскиресурси
(ученици и
професор)

Новембар

Људскиресурси
(ученици и
професор)

Школскотакм
ичење

Децембар

Фотографијесатрен
инга и
евиденцијачланова
рукометнесекције
Фотографије и
резултатитакмиче
ња

Живанови
ћВасилије

Реализацијат
ренингаод I
до IV године

Јануар фебруар

Општинскота
кмичење

Март - април

Реализацијат
ренингаод I
до IV године

Мај - јун

Фотографијесатрен
инга и
евиденцијачланова
рукометнесекције
Фотографије и
резултатитакмиче
ња

Фотографијесатрен
инга и евиденција

Људскиресурси
(ученици и
професор),
израдапохвалница,
материјалнасредств
азаорганизацијутак
мичење
Људскиресурси
(ученици и
професор)
Људскиресурси
(ученици и
професор),
трошковиреализациј
еопштинскогтакмич
ења
Људскиресурси
(ученици и
професор)

ВОДИ МаријаПауновић
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ПЛАН РАДА ФУДБАЛСКЕ СЕКЦИЈЕ

Назив
теме и
садржај
Упознавањеуче
никасапланом
и
програмомрад
асекције
Припремазаоп
штинскотакми
чење

Oпштинскотак
мичење
Организовање
тренинга

Организовање
турниразаДан
Школе

Начин
Остваривања
програма
(методе и
облици
рада)
Демострација
Живареч

Активности
наставника

Активности
ученика

Активноучешће у
спровођењуваспи
тнообразовнихци
љева

Активноучешћ
еу
остваривањува
спитнообразов
нихциљева
Учешћенатрен
инзима и
побољшањетех
нике и
тактикеигре

IX

Учешћенаопшт
инскомтакмич
ењу
Тренинзи и
учешћенатакм
ичењима

X

Активноучешћ
ештовећегброј
аученика

III

Демонстрација Организацијатрен
Индивидуални, инга и
групни
oрганизовањеизб
орногтурнирарад
иизбораекипекоја
ћеучествоватинао
пштинскомтакми
чењу
Групни
Вођењеекипенаоп
штинскомтакмич
ењу
Демонстрација Организација и
Индивидуални, припремаученика
групни и у
заучешћенадруги
паровима
мтакмичењима
Индивидуални
и групнирад

Организовањетур
нира

Време
реализације

IX-X

X-VI

ВОДЕМАРИЈА ПАУНОВИЋ,СРЕЋКО ОТОВИЋ
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ПЛАН РАДА КОШАРКАШКЕ СЕКЦИЈЕ

Назив
теме и
садржај
Упознавањеуче
никасапланом
и
програмомрад
асекције
Припремазаоп
штинскотакми
чење

Oпштинскотак
мичење
Организовање
тренинга

Организовање
турниразаДан
Школе

Начин
Остваривања
програма
(методе и
облици
рада)
Демострација
Живареч

Активности
наставника

Активности
ученика

Активноучешће у
спровођењуваспи
тнообразовнихци
љева

Активноучешћ
еу
остваривањува
спитнообразов
нихциљева
Учешћенатрен
инзима и
побољшањетех
нике и
тактикеигре

IX

Учешћенаопшт
инскомтакмич
ењу
Тренинзи и
учешћенатакм
ичењима

X

Активноучешћ
ештовећегброј
аученика

III

Демонстрација Организацијатрен
Индивидуални, инга и
групни
oрганизовањеизб
орногтурнирарад
иизбораекипекоја
ћеучествоватинао
пштинскомтакми
чењу
Групни
Вођењеекипенаоп
штинскомтакмич
ењу
Демонстрација Организација и
Индивидуални, припремаученика
групни и у
заучешћенадруги
паровима
мтакмичењима
Индивидуални
и групнирад

Организовањетур
нира

Време
реализације

IX-X

X-VI

ВОДЕ НЕНАД ЛУКОВИЋ,СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ
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ПЛАН РАДА АТЛЕТСКЕ СЕКЦИЈЕ
Назив
теме и
садржај
Упознавањеуче
никасапланом
и
програмомрад
асекције
Припремазаоп
штинскотакми
чење

Oпштинскотак
мичење
Организовање
тренинга

Организовање
турниразаДан
Школе

Начин
остваривања
програма
(методе и
облиц ирада)
Демострација
Живареч

Активности
наставника

Активности
ученика

Активноучешће у
спровођењуваспи
тнообразовнихци
љева

Активноучешћ
еу
остваривањува
спитнообразов
нихциљева
Учешћенатрен
инзима и
побољшањетех
нике и
тактикеигре

IX

Учешћенаопшт
инскомтакмич
ењу
Тренинзи и
учешћенатакм
ичењима

IV

Активноучешћ
ештовећегброј
аученика

III

Демонстрација Организацијатрен
Индивидуални, инга и
групни
oрганизовањеизб
орногтурнирарад
иизбораекипекоја
ћеучествоватинао
пштинскомтакми
чењу
Групни
Вођењеекипенаоп
штинскомтакмич
ењу
Демонстрација Организација и
Индивидуални, припремаученика
групни и у
заучешћенадруги
паровима
мтакмичењима
Индивидуални
и групнирад

Организовањетур
нира

Време
реализације

II,III

X-VI

ВОДИ СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ
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ПЛАН РАДА ОДБОЈКАШКЕ СЕКЦИЈЕ

Назив теме и
садржај
Упознавањеуче
никасапланом
и
програмомрад
асекције
Припремазаоп
штинскотакми
чење

Oпштинскотак
мичење
Организовање
тренинга

Организовање
турниразаДан
Школе

Начин
остваривања
програма
(методе и
облици рада)
Демострација
Живареч

Активности
наставника

Активности
ученика

Активноучешће у
спровођењуваспи
тнообразовнихци
љева

Активноучешћ
еу
остваривањува
спитнообразов
нихциљева
Учешћенатрен
инзима и
побољшањетех
нике и
тактикеигре

IX

Учешћенаопшт
инскомтакмич
ењу
Тренинзи и
учешћенатакм
ичењима

X

Активноучешћ
ештовећегброј
аученика

III

Демонстрација Организацијатрен
Индивидуални, инга и
групни
oрганизовањеизб
орногтурнирарад
иизбораекипекоја
ћеучествоватинао
пштинскомтакми
чењу
Групни
Вођењеекипенаоп
штинскомтакмич
ењу
Демонстрација Организација и
Индивидуални, припремаученика
групни и у
заучешћенадруги
паровима
мтакмичењима
Индивидуални
и групнирад

Организовањетур
нира

Време
реализације

IX-X

X-VI

ВОДЕ СНЕЖАНА КОСТИЋ,БРАНКО КРСМАНОВИЋ
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План рада секције за безбедност саобраћаја

- Анимирање ђака за приступ секцији
-Узети сагласност родитеља да ученици могу у
склопу наставе и у склопу практичне наставе као и
у саставу секције да напустају школу и да обављају
наставу ван просторија школе (улица, предузећа,
радионице...)
-Формирање плана рада секције
-Направити тим који ће посећивати основне школе
-Направити тим који ће посећивати средње школе
-Направити тим за акције које се спроводе у
октобарским свечаностима и акција дан без
аутомобила
-Прављење плана за октобар у Крагујевцу и ,,Дан
без аутомобила”
-Низ предавања о безбедности саобраћаја у
средњим школама
-Сарадња са ђачким парламентима других средњих
школа и организовање предавања за
средњошколце
-Учествовање у међународној акцији ,,Дана сећања
на жртве саобраћајних незгода“
-Учетвовање на Округлом столу у Црвеном крсту
поводом ,,Дана Сећања на жртве саобраћајних
незгода“
-Посета сајму аутомобила у Београду
Припреме око акције ,,На матуру без аутомобила“
-Прикупљање партнера који ће помоћи
акцију(Паркинг сервис, Ником аутомобили
Крагујевац, Агенција за безбедност саобраћаја,
Полицијска управа крагујевац)
Трибина ,,Младост не лудост“
Посвећена младим учесницима у саобраћају

Одговорности

Професори саобраћајне групе предмета

Активности

Време
реализације

Индикатори
успешности

Септембар

Записник

Септембар,
Октобар

Фотографије
Записник

Септембар,
Октобар

Новембар

март
април

Фотографије
Записник

Фотографије
Записник

-Уговарање
трибине

мај

Фотографије
Записник

-Организован дефиле ,,На матуру без аутомобила“
за матурско вече.

мај

Фотографије
Записник

Гостовање Агенција за безбедност саобраћаја у
пешачкој зони

мај

Фотографије
Записник

Посета музеју старих аутомобила у Београду

јун

Фотографије
Записник

Председник секције Дејан Љубисављевић
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10.2. ПЛАН ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
Одељењске старешине ће кроз свој и програм и план одељењске заједнице остваривати своје
функције: педагошку, организациону и административну, прилагодивши их конкретним условима и
проблемима који се јављају у одељењу. Све своје функције одељењски старешина остварује јединствено
координирајући рад и сарадњу свих ученика и чинилаца васпитног рада у једном одељењу.
Рад са ученицима
У раду са ученицима одељењски старешина своју улогу васпитача остварује подстицањем
индивидуалног развоја ученика и унапређњем одељењског колектива. Задатке и садржаје у раду са
ученицима одељењски старешина остварује на часовима одељењског старешине, одељењске заједнице,
у времену између часова, на екскурзијама, излетима, посетама, акцијама друштвено-корисног рада, у
различитим активностима слободног времена (посете позоришту, биоскопу, изложбама и слично).
Одељењски старешина држи недељно један час одељењског старешине а код онразовног профила
Бравар – заваривач два часа.
Глобални план рада одељењских старешина са предложеним темама налази се у следећој табели.
Оперативно разрађен план по разредима и одељењима је у Прилогу Годишњег плана рада школе.

-

-

-

-

Садржај рада
СЕПТЕМБАР
Упознавање ученика са кућним редом школе, Протоколом за
заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и
распоредом часова
Упознавање родитеља и ученика са Законом о основама
образовања као и иѕменама у истом
Припрема седнице одељењског већа
Родитељски састанак
Формирање одељењске заједнице ученика, избор председника,
секретара и избор два представника одељењске заједнице за
Ученички парламент
Информисање у вези са почетком школске године
Развијање позитивног односа према раду, дисциплини, осећању
дужности, одговорности, дружењу
Опредељивање ученика за ваннаставне активности
Упознавање ученика са организацијом завршног и матурског
испита
Информисање о планираном обогаћеном једносменском раду
Идентификовање индикатора осипања
Идентификација промена код ученика који су под ризиком од
осипања
Упознавање ученика са Правилником о ковиду 19
Договарање о нормама понашања у школи и ван ње
Договор о организовањуобогаћеног једносменског рада
Шта је пријатељство, искреност и поверење, заједнички идеали,
пружање подршке, не гради се пријатељство на речима већ на
делима ...
Радна дисциплина и понашање ученика Срадња са психологом
и педагогом школе

разред
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, II, III, IV
I, II
III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
233

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

-

-

-

-

-

ОКТОБАР
Координација са члановима одељењског већа и свођење утисака
о ситуацији у одељењу (проблем похађања наставе и активног
I, II, III, IV
учешћа у редовној, допунској и додатној настави)
Самовредновање области настава и учење, образовна
постигнућа
Интонирање химне Републике Србије Боже правде; Место, улога
I, II, III, IV
и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране
III, IV
Републике Србије; Војна обавеза у Републици Србији; Радна и
материјална обавеза у Републици Србији
III, IV
Како постати официр Војске Србије; Како постати
професионални војник; Физичка спремност – предуслов за војни
позив
Решавање проблема прилагођавања ученика
I, II, III, IV
Идентификовање индикатора осипања
I, II
Идентификација промена код ученика који су под ризиком од
III, IV
осипања
Каријерно информисање
III, IV
Каријерно саветовање
III, IV
Помоћ ученицима у уређењу учионичког простора
I, II, III, IV
Радна дисциплина и понашање ученика
I, II, III, IV
Разговор: колико познајемо град у коме живимо?
I
Планирање успеха ученика, појединачно- табеларно
I, II, III, IV
Срадња са психологом и педагогом школе
I, II, III, IV
Укључивање ученика у програм прославе Школске славе
I, II, III, IV
Упознавање ученика са техникама успешног учења
I, II,
Шта треба да знамо о сиди
I, II, III, IV
Упознавање са програмом заштите ученика од насиља и
I, II, III, IV
злостављања
Каријерно информисање и саветовање
III, IV
Сарадња са Центром за таленте и рад са надареним ученицима
I, II, III, IV
Организовање акције добровољног давања крви (за пунолетне
III, IV
ученике)
Рад на педагошкој документацији
I, II, III, IV
Радна дисциплина и понашање ученика Срадња са психологом
I, II, III, IV
и педагогом школе
НОВЕМБАР
Припрема података за I класификациони период
I, II, III, IV
Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима
I, II, III, IV
успеха и изостанцима у I класификационом периоду)
Каријерно информисање и саветовање
III, IV
Шта треба да знамо о обележавању националних и верских
I, II,
празника
Како у свакодневном раду користимо уџбенике и додатну
I, II, III, IV
стручну литературу
Рад на педагошкој документацији
I, II, III, IV
Организација систематског прегледа за ученике I и III разреда
I, III,
Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха
I, II, III, IV
које је утврдило Наставничко веће
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Развијање личне одговорности код ученика (повратна
информација од ученика о раду наставника)
Идентификација ученика под ризиком од осипања
Идентификација потреба појединих ученика
Израда ИППО
Ревидирање ИППО
Припреме за прославу Школске славе
Организовање друштвено-корисног рада / уређење кабинета/
За одељења која су реализовала екскурзију: разговор о
реализованој екскурзији
Лепо и прикладно одевање
Радна дисциплина и понашање ученика Срадња са психологом
и педагогом школе
ДЕЦЕМБАР
Каријерно информисање и каријерно саветовање
Писање CV
Лични развој појединца
Проблеми у понашању, разговор о штетности дувана, алкохола и
наркотика
Утврђивање разлога неуспеха из појединих предмета
Израда ИППО
Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаноготпора;
Бојни отрови, биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита
Ревидирање ИППО
Примена мера интервенције
Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера
Наставничког већа за I класификациони период
Анализа напредовања ученика који показују слаб успех
Разговор са ученицима о организованом коришћењу слободног
времена
Рад на педагошкој документацији
Припреме за прославу Школске славе
Припрема седнице одељењског већа
Проблеми старих и усамљених људи и наш однос према њима
Како оцењујемо данашњу породицу-разговор
Како обележавамо значајне личне и породичне датуме
Нова година, мисли, жеље, мале пажње за најдраже, честитке
коме и како
Подела ђачких књижица на крају I полугодишта
Радна дисциплина и понашање ученика Срадња са психологом
и педагогом школе
ЈАНУАР
Однос ученик - наставник у нашој школи
Прослава Школске славе
Изглед и понашање ученика школе на јавном месту
Реализација друштвено-корисног рада /уређење школских
просторија/
Сарадња са психологом и педагогом
Примена мера интервенције

I, II, III, IV
I, II
I, II
I, II
III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, II
I, II, III, IV
III, IV
III, IV
III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II
III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, III,
III, IV
I, III,
I
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III,
I, II, III, IV
I, II,
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
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Рад на педагошкој документацији
Упућивање ученика страног језика из кога није организована
настава на разредни испит, по потреби
Радна дисциплина и понашање ученика Срадња са психологом
и педагогом школе

I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV

ФЕБРУАР
-

-

Како и када учимо
I, II
Родитељски састанак
I, II, III, IV
Разговарамо о другарству, пријатељству, љубави
I, II, III, IV
Како да развијемо смосао и потребу за доживљајем лепог у
I, II, III, IV
природи, човеку, уметности
Тактичко – технички зборови
III, IV
Разговор о изостајању са наставе – узроци и предлог мера
I, II, III, IV
Примена мера интервенције
I, II, III, IV
Разговор са ученицима о систему вредности младих и моралним
I, II, III, IV
нормама
Организовање акције добровољног давања крви
III, IV
Упознавање ученика са активностима у вези организације и
начина полагања матурског и завршног испита
III, IV
Писање CV
III, IV
Лични развој појединца
III, IV
Сазнали смо о најновијим научним и техничким достигнућима
I, II, III, IV
код нас и у свету
Однос младих према раду, учењу и осталим обавезама
I, II, III, IV
Наличје полних болести
I, II, III, IV
Трговина људима
I, II, III, IV
Технике понављања и систематизације пређеног градива
I, II, III, IV
Радна дисциплина и понашање ученика Срадња са психологом
I, II, III, IV
и педагогом школе
МАРТ
Писање CV
Лични развој појединца
Примена мера интервенцје
Шта је то сукоб генерација?
Ко су нам идеали и узори?
Поводом 8. марта сећамо се имена жена у рату и миру
Млади и спорт- велики спортски успеси данас, код нас и у свету,
наши школски успеси
Шта нам се највише допада у нашој школи а шта бисмо радо
променили
Вакцинација ученика III разреда
Припрема седнице Одељењског већа
Укључивање ученика упућених на разредни испит из страних
језика на припремну наставу
Улога заједнице ученика у сузбијању пушења, алкохолизма,
наркоманије и осталих негативних појава код младих

III, IV
III, IV
I, II, III, IV
III, IV
III, IV
I
I, II, III, IV
II, III
III
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II,
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Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове
средине
Посетили смо позориште, изложбу, представу, свестрано
анализирање виђеног
Етничка толеранција и солидарност
Радна дисциплина и понашање ученика Срадња са психологом
и педагогом школе
АПРИЛ
Писање CV
Лични развој појединца
Припрема седнице Одељењског већа
Родитељски састанак
Примена мера интервенције
Реализација екскурзије
Млади и алкохол, никотин, дрога
Учимо ли за оцену или знање
Шунд или кич, шта је то?
Најзначајнији културни догађај месеца
Однос према школској имовини и личним обавезама
Мој радни дан, правилно смењивање рада и одмора
Религија- некад и сад
Верске секте
Друштвено-корисни рад – уређење зелених површина
Организовање екскурзије
Радна дисциплина и понашање ученика Срадња са психологом
и педагогом школе
МАЈ
Разговор са ученицима о питањима професионалне оријентације
Анализа изостајања ученика и евидентирање ученика за
разредни испит
Примена мера интервенције
Реализација екскурзије
Анализа остварених излета , екскурзија
Прочитали смо књигу...
Анкета:Поручујем мојим наставницима
Анонимна анкета: Када бих ја био одељењски старешина
Потребе и мотиви човека (забране, конфликт)
Куда после средње школе
Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове
средине
Организовање разредних испита
Припрема седнице Одељенског већа
Сарадња са библиотекаром ради утврђивања ученика који дугују
књиге
Радна дисциплина и понашање ученика Срадња са психологом
и педагогом школе
ЈУН
Рад на педагошкој документацији
Анализа часова одељењског старешине, предлози и сугестије

I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, II, III, IV
III, IV
III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, III
II, IV
I, II, III, IV
I, II
I, II, III, IV
I, II, III
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II
I, II, III, IV
I, II, III, IV
IV
III
II, III
III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III
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-

-

Евалуација ефеката мера интервенције
Разговор са ученицима о њиховим плановима, жељама и
могућностима у наредном периоду
Анализа успеха и понашања ученика на крају наставне године
Организација разредних, поправних, завршних и матурских
испита
Седница Одељењског већа после поправних испита за завршне
разреде
Подела сведочанстава и ђачких књижица
Упис ученика у наредни разред
Радна дисциплина и понашање ученика Срадња са психологом
и педагогом школе
АВГУСТ
Сређивање педагошке документације
Организовање поправних испита и седнице Одељењског већа
Подела сведочанстава и ђачких књижица
Упис ученика у наредни разред

I, II, III, IV
I, II, III,
I, II, III
I, II, III, IV
III, IV
I, II, III
I, II, III
I, II, III
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III,

Циљ и задаци одељењског старешине са одељењском заједницом је да у условима остваривања
плана и програма на нивоу разреда, подстиче и прати организовање индивидуалних активности сваког
ученика, да доприноси остварењу синтезе васпитних циљева и ученичког искуства у укупном, а посебно
у моралном развоју личности ученика.
Рад у одељењским већима и сарадња са наставницима и стручним сарадницима
У сарадњи са стручним сарадницима, одељенски старешина настоји да од одељењског већа
формира стручни тим, који ће успешно остваривати план и програм и објединити васпитне утицаје.
Одељењски старешина сарађује са стручним сарадницима, а такође и са осталим стручним
институцијама, као и са свим стручним органима у школи и са директором.
Рад са родитељима
Одељењски старешина сарађује са родитељима кроз заједничке и индивидуалне родитељске
састанке, уважавајући захтеве наставе и других програма датих програмом школе.
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10.3. План рада ученичког парламента

Задужени наставници
1. Стевановић Сања – ментор
2. Костић Невена – ментор

Активности
Конституисање
ученичког парламента
Избор председника
Ученичког парламента
Доношење плана рада
ученичког парламента
за школску 2021/2022.
Избор представника
Ученичког парламента
за Школски одбор,
члана Стручног актива
за развојно планирање и
Тима за
самовредновање
Упознавање ученичког
парламента и давање
мишљења о Развојном
плану школе, Годишњем
програму рада школе и
обавештавање о
изабраним областима
самовредновања за
школску 2021/2022. –
(6.0 Организација рада
школе, управљање
људским и
материјалним
ресурсима)
Уређење и одржавање
школског инвентара и
дворишта

Одговорност
и

Представнци
одељењских
заједница
Ментори
Ученички
парламент

Тим за
развојни
план школе
Педагог
школе
Ментори

Ментори
Ученички
парламент
Управа школе
Локална
управа

Време
Индикатори
реализациј
успешности
е

Ресурси

Септембар,
2021.

Допринос
Годишњем
програму рада
школе
Упућеност чланова
парламента у
активности предв
иђен Акционим
планом рада
ученичког
парламента за
текућушколску
годину

Људски
ресурси

Септембар,
2021.

Упућеност чланова
парламента у
активности предв
иђене Годишњим
школским и
Развојним планом
за текућу школску
годину

Људски
ресурси

Септембар
– јун,
2021/2022.

Обележавање
школских улаза и
кабинета
Постављање
клупау дворишту
Уређење и
одржавање

Људски
ресурси
Сопствена
средства
Донације
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школског
простора и
средине
Постављањепаноа,
огласнихтабли...
Рад саученицима вршњацима на
препознавању и
откривању насиља,
вршњачкој заштити и
“насилника” и “жртви”,
изградњи узајамног
поверења и смањењу
насилног понашања
међу вршњацима

Тим за
заштиту
Ученички
парламент
Ментори

Септембарфебруар
2021/2022.

Ваннаставно
разглашавање
информативног и
музичког програма у
школи

Ментори
Ученички
парламент
Новинарскасе
кција
Управа школе

Септембар
– јун,
2021/2022.

Сарадња са Црвеним
крстом

Ментори
Ученички
парламент
ППС
Црвеникрст

Септембар
– јун,
2021/2022.

Продаја половних књига
и уџбеника

Ментори
Ученички
парламент
Некадашњи и
садашњи
ученици

Септембар,
2021.

Смањење броја
васпитнодисциплинских
поступака због
појаве насиља

Ангажовање
новинарске
секције за
руковођење
опремом,
прикупљање вести
и пласирање
информација
ученицима школе
Обавештеност
ученика о
актуелним
дешавањима и
постигнућима
ученика ради
активнијег учешћа
свих чланова
заједнице у раду
школе
Реализоване
активности у
сарадњи са
Црвеним крстом
Волонтеризам и
активизам ученика
у хумане и
хуманитарне сврхе
Школски базар Адекватна
снабдевеност
ученика школе
одговарајућом
литературом и

Људски
ресурси

Људски
ресурси
Сопствена
средства
Донације

Људски
ресурси

Људски
ресурси
Сопствена
средства
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уџбеницима за рад
Идентификовање
емоционалног, телесног
и здравственог стања
ученика и њихових
социјалних потреба, као
и благовремено и
адекватно реаговање на
њих узимајући у обзир
и актуелну ситуацију са
пандемијом

Сарадња са
саобраћајном секцијом

Практична обука у
пружању Прве помоћи

Уређење школског
дворишта-радна акција

Пошумљавање дела
спомен-парка Шумарице

Учешће у Октобарским
свечаностима

Тим за
инклузију,
педагог,
Одељењске
старешине,
Ђачки
парламент

Ментори
Ученички
парламент
Саобраћајнас
екција

Школска
секција Прве
помоћи
Ученички
парламент
Ментори
Ученички
парламент
Ментори
Ученичкипар
ламент
Управашколе
Ментори
Ученички
Парламент
Помоћницид
иректора

Септембар
– јун,
2021/2022.

Септембар
– јун,
2021/2022.

Септембар
– јун,
2021/2022.

Септембар,
октобар
2021.

Извештај Ђачког
парламента

Одржане
вршњачке
едукације о
безбедности
младих у
саобраћају на
нивоу свих
средњих школа, у
сарадњи са
саобраћајном
полицијом и
удружењем за
друштвени развој
Интерактив
Ученици IIразреда
обучени за
пружање Прве
помоћи
Оформљен тим за
општинско
такмичење у марту
месецу
Уређење и
одржавање
школског простора
и средине

Октобар,
2021.

Допринос
обележавању 21.
октобра у
Крагујевцу

Октобар,
2021.

Допринос
обележавању 21.
октобра у
Крагујевцу

Људски
ресурс

Људски
ресурси

Људски
ресурси

Људски
ресурси
Људски
ресурси

Људски
ресурси
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Сарадња са Тимом за
самовредновањеразговор о областима
самовредновања
Обележавање Светског
дана борбе против сиде

Извештавање о
резултатима
самовредновања и
уоченим кључним
снагама и слабостима за
области 2.0 и 3.0

Консултације о
предлогу мера за
унапређивање
квалитета рада школе

Организовање акције
добровољног давања
крви

Пројектне активности

Ђачки
парламент
Тим за
самовреднов
ање
Ментори
Ученичкипар
ламент
ППС
Директор
Тим за
самовреднов
ање
Савет
родитеља
Ђачки
парламент
Тим за
самовреднов
ање
Стручна већа
Савет
родитеља
Ђачки
парламент
Ментори
Ученички
парламент
ППС
Црвеникрст

Ученички
парламент
Тим за
пројекте
Тим за
међупредмет
не
компетенције

Новембар,
2021.

Записниксасастанк
акао исход
активности

Децембар,
2021.

Одржана едукација
за ученике о
важности јачања
свести о HIV-у

Март, 2022.

Записник са
седнице Ђачког
парламента

Април,
2022.

Предлог мера за
унапређивање
квалитета рада
школе

Април,
2022.

Мај,
2022.

Одржано
мотивационо
предавање о
значају
добровољног
давања крви за
ученике IV разреда
Пријављени
ученици школе за
учешће у акцији
Више од 70%
ученика и
родитеља сматра
да је тачна тврдња
да се у школи
промовишу здрави
стилови живота,
права детета,
заштита човекове
околине и
одрживи развој

Људски
ресурси

Људски
ресурси

Људски
ресурси

Људски
ресурси

Људски
ресурси

Људски
ресурси
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Организовање
једнодневног наградног
излета за ученике са
истакнутим
постигнућима у
школској заједници

Ментори
Ученички пар
ламент
Управа школе

Мај,
2022.

Организовање матурске
вечери

Ментори
Ученички
парламент
Управа школе

Мај,
2022.

Израда извештаја о раду
Ученичког парламента
за школску 2021/2022.

Ментори
Ученичког па
рламента

Јул,
2022.

Реализација излета
у виду
посетешколамапријатељима ради
релаксације,
дружења и
неговањасарадње
Фотографије
Реализација
традиционалне
прославе матуре
Фотографије
Видео запис
Израђен извештај о
раду Ученичког
парламента

Људски
ресурси

Људски
ресурси

Људски
ресурси

10.4. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

Планиране екскурзије у школској 2019-20. години нису реализоване у уговореним терминима на
основу одлуке која је донета услед пандемије и проглашеног ванредног стања у Републици Србији и
забране Министарства просвете науке и технолошког развоја бр. 611-00-214/1/2020-03 да се све
екскурзије и наставе у природи забрањују до даљњег.
С тим у вези, екскурзије за школску 2021-22.годину нису планиране.
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11. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

11.1. ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
.
У сарадњи са Заводом за унапређење образовања и васпитања и Заједницама школа ове школске
године вршиће се анализа успеха и напредовања ученика у дуалним одељењима. Одељењска већа ће
вршити анализу наставних планова и програма по прописаним исходима, анализу методологије
оцењивања и анализу успеха и постигнућа ученика и правити извештаје о раду у дуалним образовним
профилима. Носиоци ових активности биће одељењске старешине.
Школовање у профилу механичар моторних возила, техничар за компјутерско управљање CNC
машинама – дуално, бравар заваривач и индустријски механичар одвија се по образовном моделу са
елементима дуалног образовања. У школи, ученици стичу опште образовање и стручна теоријска
знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно током прве године школовања. Учење
кроз рад у компанији почиње од друге године школовања и реализује се у другој години два дана, а у
трећој години три дана недељно. Ученици осим што имају повећан број часова кроз рад у компанијама,
имају и побољшан квалитет обуке. Током 2019/2020. учење на радном месту није реализовано због
увођења ванредне ситуације због пандемије ковида 19. Учење кроз рад у школској 2020/2021.
реализоваће се у компанијама које испуњавају услове безбедности и поштују мере превенције ковида
19. Учење кроз рад реализује се кроз употребу савремених технологија, укључивањем ученика у процес
рада и уз подршку инструктора који су обучени за рад са младима. Учење кроз рад, у реалним радним
условима поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усвајање социјалних вештина као
што су комуникација са колегама, однос према послу, понашање на радном месту и сл. Осим знања и
вештина које им повећавају шансу да се запосле одмах по завршетку школовања, без додатних обука,
ученици кроз предмет предузетништво стичу знања и вештине за покретаење сопственог бизниса.
Да би се остваривала постављена визија, школа ће утицати и на повећање оспособљености свих
запослених, а пре свега наставника и на развој њихових вештина кроз ефикасније обезбеђивање и
коришћење ресурса и савремене технологије у образовању, у настави и ваннаставним активностима.
Носиоци активности у овој области биће Тим за информатичку подршку, Тим за међупредметне
компетенције и предузетништвоу сарадњи са директором, помоћницима директора и психолошкопедагошком службом.
Током претходних школских година готово сви наставници су прошли кроз процес стручног
усавршавања и унапредили своје компетенције.
Сви они су оспособљени да у већој или мањој мери пређу са традиционалног на интерактивни и
савремени приступ настави, а кроз нове наставне методологије и нове приступе настави, ученика ћемо
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поставити у центар учења и истаћи његову одговорност у том процесу и то сматрамо као један од
циљева из програма иновација а и корак ка остварењу постављене визије развоја школе. Посебну
пажњу посветићемо оријентацији образовног процеса ка развијању међупредметних компетенција код
ученика. Носиоци посла су стручна већа и предметни наставници у сарадњи са психолошкопедагошком службом и Тимом за међупредметне компетенције и предузетништво.
У школи се наставља рад тимова за самовредновање и школско развојно планирање, а одређени задаци
и активности биће реализовани и у току ове школске године у складу са ГПР.
У претходној школској години извршено је самовредновање рада школе вредновањем кључне области
настава и учење и постигнућа ученика, урађен је извештај о самовредновању и план побољшања. За
ову школску годину утврђен је предмет самовредновања - једне целе области 6. 0 : Организација рада
школе, управљање људским ресурсима. Годишњим планом на основу приоритета развојног плана
предвиђено је резултате вредновања, самовредновања и Селфи испитивања узети у обзир при
дефинисању стратешких циљева развоја школе и јачања дигиталних капацитета школе
Модернизација и осавремењавање учионица, радионица и лабораторија најсавременијом
технологијом, компјутерском опремом, LCD пројекторима, дијапројекторима и другим савременим
училима, алатима и машинама такође доприноси квалитету образовања у нашој школи, а о томе ће се
старати стручна већа у сарадњи са директором, помоћницима директора и организатором практичне
наставе.
Истраживањем и анализом тржишта рада открићемо нове смернице које ће нас довести до неких нових
и атрактивнијих образовних профила у будућности, а носиоци посла биће организатор практичне
наставе, директор, стручни органи.
Планирамо да реализацију практиче наставе у што већем броју часова вратимо у школске радионице
да је унапредимо и осавременимо. У сарадњи са социјалним партнерима усавршити и практичну
наставу у предузећима. Носиоци активности ће бити организатор практичне наставе и стручно веће
наставника практичне наставе у сарадњи са директором.
Као део програма иновације усавршаваћемо тимски рад у школи на свим нивоима и настојати да се у
још већем броју предмета реализује пројектна наставе. Носиоци активности биће стручна већа и Тим за
међупредметне компетенције и предузетништво у сарадњи са директором, педагошко – психолошком
службом.
У школи ће се и даље вршити различите врсте стручних обука како за ученике тако и за наставнике и
трећа лица у жељи за што већим личним усавршавањем. Координатор и организатор ових активности
биће директор и одговарајући тимови или службе.
Покушаћемо да кроз различите пројекте успоставимо и нове партнерске односе са другим школама или
социјалним парнерима у циљу размене искуства, знања, информација, опреме, заједничких
саветодавних активности. Носиоци активности су директор,тим за пројекте.
Због тренутне епидемиолошке ситуације, у школи ће се и даље вршити стручне обуке за коришћење
online алата. Организоваће се реализација online наставе преко гугл учионице, реализоваће се праћење
и извештавање о квалитету реализације online наставе.
Праћење реализације програма унапређивања образовно - васпитног рада вршиће се по успостављеној
методологиј, а носилац активности је тим за обезбеђивање квалитета и развој установе.

245

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

11.2. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ

11.2.1. План здравствене превенције
У области здравствене превенције радиће се се са циљем изграђивања телесно, психички и
социјално здраве и зреле личности оспособљене да се брине за очување, заштиту и унапређење
сопственог здравља и здравља других људи. При том се мора имати у виду да је школа само један од
многобројних фактора који дају допринос развоју личности ученика.
Школа ће остварити овај циљ реализацијом следећих задатака:
1.С обзиром на постојећу епидемију SARS-CoV-2 а на основу ПРЕПОРУКА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID19 У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ препоручује се пет кључних мера стратегија ублажавања ризика од
трансмисије
SARS-CoV-2
у
школама и то:
-доследна и исправна употреба маски,
-одржавање физичке дистанце,
-хигијена руку и респираторна хигијена,
-чишћење и дезинфекција и
-успостављена сарадња са надлежном здравственомслужбом(Табела1).
Табела 1. Стратегије ублажавања ризика од трансмисије SARS-CoV-2 у школама
Редовна настава
Подељена одељења
Он-лајн настава
Прелазак на on-line
1. Доследна и исправна
наставу
употреба
1. Доследна и исправна употреба
Могуће је организовати
маски у простору школе од маски у простору школе од
испитивање и тестирање
стране свих лица (ученика
стране свих лица (ученика и
ученика
и
запослених)
уколико је испуњено свих
запослених)
2. Физичка дистанца од ≥ 1м,
пет
2. Физичка дистанца према формирање група у складу са
стратегија превенције
могућностима школе (може величинама учионица (1 ученик
инфекције,
и
на
уз одговарајући распоред
мања од 1м)
4м2)
који
3. Хигијена руку и
3. Хигијена руку и респираторна
омогућава доследну
респираторна
хигијена
примену
хигијена
4. Чишћење и дезинфекција
препоручене физичке
4. Чишћење и дезинфекција простора школе у целини
дистанце у
простора школе у целини
5. Успостављена сарадња са
сваком тренутку.
5. Успостављена сарадња са надлежном здравственом
Ношење маски обавезно
надлежном здравственом
службом, а посебном са
без
службом, а посебном са
надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ
обзира на вакцинални
надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ
статус.
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2.Укључивање ученика у здравствено – васпитне акције, као и подстицање на усвајање знања о
чувању здравља, болести и могућностима лечења;
3.Развијање свести и одговорности појединца за сопствено здравље, о значају личне хигијене,
хигијене исхране и хигијенског начина живота;
4.Упознавање са потребом планирања породице и успостављањем хуманијих међуљудских
односа, као и очување и унапређење менталног здравља;
5.Подизање здравствене културе ученика тако да брига о здрављу буде саставни део
свакодневних навика, потреба и поступања;
6.Спровођење примарне превенције од болести зависности;
7.Учешће ученика у унапређењу животне средине и хигијенско – естетског очувања школе.
Задаци ће се остварити кроз следеће активности и садржаје
Време
реализације

Током
школске
године

Током
школске
године

Прво
полугодиште

Током
школске
године

Активности/теме, садржаји
Приликом обраде појединих
наставних јединица у редовној
настави наставници ће обратити
пажњу на остваривање здравстевно –
васпитне функције свог рада. У
припремама за час ће нагласити
реализације задатака из ове области,
са посебним освртом на предузимање
мера заштите од COVID-19
У оквиру наставе физичког
васпитања редовно ће се радити на
превентивно – компензацијском
вежбању ради спречавања и
отклањања телесних деформитета и
лоших последица вишечасовног
седења. Ученици се оспособљавају у
самосталном неговању физичких
способности, помагању раста,
учвршћивању здравља. Предметни
наставници ће пратити
индивидуални развитак сваког
ученика као и препоруке за
превенцију COVID-19 у школској
средини
Школа ће, у сарадњи са Школским
диспанзером организовати
систематски преглед ученика првог и
трећег разреда, и вршити непрестано
информисање и едукацију из области
заштите од COVID-19
Организација вакцинације ученика у
сарадњи са Школским диспанзером.
Едукација ученика о важности
вакцинисања

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Разговор,
предавање,
презентација

Предметни
наставници,
одељењске
старешине

Разговор,
корективна
гимнастика

Наставници
физичког
васпитања

Договор,
заказивање,
праћење,
анализа

одељењске
старешине

Договор,
заказивање,
праћење

одељењске
старешине
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Током
школске
године

Током
школске
године

Током
школске
године
Током
школске
године

Школа ће у стоматолошкој
ординацији организовати
стоматолошки преглед ученика
првих разреда.
У сарадњи са Комисијом за
превенцију болести зависности
ГрадаКрагујевца школа ће
организовати активности у циљу
реализације општинског програма
примарне превенције болести
зависности,
Индивидуални саветодавни рад са
ученицима и родитељима и
повезивање ученика са
специјализованом здравственом
службом по потреби, као и
информисање и едукација из области
заштите од COVID-19
Организовање предавања, курсева и
хуманитарних акција у сарадњи са
Ученичким парламентом

Договор,
заказивање,
Праћење

одељењске
старешине

Договор,
предавање

одељењске
старешине

Индивидуални
саветодавни
рад са
ученицима и
родитељима

ППС у
сарадњи са
одељењским
старешинама

Договор,
предавања,
акције

Ђачки
парламент

Јесен, пролеће

Организација акција добровољног
давања крви

Договор,
организација
акција

Током
школске
године

Обележавање значајних датума
везаних за здравствену превенцију и
екологију

Акције

Друго
полугодиште

Организовање предавања за
ученицео репродуктивном здрављу

Договор,
организација,
праћење

Ђачки
парламент у
сарадњи са
Црвеним
крстом
еколошка
секција, Ђачки
парламент
ППС у
сарадњи са
одељењским
старешинама

Током
Израда пано и едукативних постера
Израда паноа,
еколошка
школске
ради промовисања стила здравог
промоција
секција
године
живота
Начини праћења реализације програма здравствене превенције и носиоци
праћења:
Реализација програма здравствене превенције пратиће се у оквиру анализе реализације
ГПР школе, на полугодишту и на крају наставне године. Носиоци праћења су психолог,
педагог, стручно лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са одељењским
старешинама.
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11.3. ШКОЛСКИ ТИМОВИ ЗА 2021/2022.год
Стручни актив за развојно планирање
Александра Симоновић
Милан Габарић
Рада Мацура
Наташа Цветић
Дејан Љубисављевић
Марија Јовановић
Биљана Јелић
Ивана Манојловић
Оља Првиц Ерац
Данијела Митровић
Владимир Ерић – Локална самоуправа
Никола Станковић – председник Ученичког парламента
Александар Живадиновић – члан Савета родитеља
Стручни актив за развој школског програма
Сања Милојевић
Оља Првиц Ерац
Весна Обрадовић
Драгица Ђорђевић
Марија Поповић
Бранко Перовић
Марија Ђокић
Оља Пејновић
Саша Поповић
Ненад Јосиповић
Јелена Зарић
Дејан Шћекић
Тим за инклузивно образовање
Јелена Нешић
Јасмина Чобановић
Споменка Петровић
Дарко Бугарчић
Кањевац Ненад
Александар Здравковић
Виолета Грујић
Бојан Јевремовић
Драгана Милутиновић – члан Савета родитеља
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Јелена Нешић
Тања Минић
Сања Милојевић
Оља Првић Ерац
Јасмина Чобановић
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Светлана Сретеновић
Весна Савић
Оливера Лазаревић
Снежана Крстић
Весна Марковић
Снежана Савић
Саша Мутавџић
Слађана Николић- члан Савета родитеља
Тим за самовредновање
Јелена Максић
Јелена Митровић
Славољуб Ћурчић
Слободан Ђокић
Вишња Бутулија
Милан Јевтић
Владимир Ерац
Нела Стефановић
Далида Деспотовић
Џафић- Дундић Емина - члан Савета родитеља
Селфи тим
Јелена Максић
Снежана Трифуновић
Јелисавета Бејатовић
Јелена Јанковић
Слађана Аџић
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Јелена Максић
Синиша Којић
Емина Живадиновић
Јасмина Живановић
Марија Ђокић
Ивана Радовић
Бранко Перовић
Јасмина Лазин
Предраг Радовић
Дарко Бугарчић
Сања Милојевић
Јелена Нешић
Оља Првић Ерац
Тања Минић
Јелена Момчиловић – члан Савета родитеља
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Јелена Митровић
Тања Минић
Гаљак Николић Милица
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Драгана Вучићевић
Смиљана Гаљак
Јелена Меденица
Виолета Грујић
Рада Мацура
Готић Драгана- члан Савета родитеља
Тим за професионални развој
Љупка Алексић
Марија Јовановић
Сања Миловановић
Оливера Блаћанин
Катарина Којић
Слободан Радовић
Зоран Јелић
Гордана Томић – члан Савета родитеља
Тим за каријерно вођење и саветовање
Сања Милојевић
Драгана Вучићевић
Мирослав Петровић
Виолета Грујић
Оља Првић Ерац
Милица Васиљевић
Александра Митровић
Ана Глишовић – представници послодаваца
Ана Рачић– представници послодаваца
Тим за израду годишњег плана рада школе
Сања Милојевић
Драгана Вучићевић
Дина Вукајловић
Вишња Бутулија
Ненад Јосиповић
Јелена Поповић
Данијела Митровић
Тим за промоцију и културу школе
Саша Марковић
Марија Ђокић
Верослава Тодоровић
Бранко Перовић
Маја Тодоровић
Милан Јевтић
Аца Лупшић
Јасмина Ђурић
Филип Милошевић
Ивана Милићевић
Биљана Миловановић
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Марица Живановић Пољо
Дејан Илић
Невена Костић
Дејан Петровић
Тим за информатичку подршку
Мирјана Ђурић
Игор Николић
Иван Павловић
Небојша Стевановић
Дина Вукајловић
Ивана Радовић
Радомир Брзаковић
Милан Габарић
Пројектни тим
Јасмина Живановић
Сања Милојевић
Драгана Вучићевић
Биљана Миловановић
Маја Тодоровић
Бранко Перовић
Дина Вукајловић
Тим за дуално образовање
Милица Васиљевић
Бранко Перовић
Саша Милосављевић
Момчило Величковић
Снежана Вукомановић
Саша Марковић
Александар Станишић
Јасмина Лазина
Гордана Петровић
Зоран Пантић
Добросав Јовановић
Предраг Марковић
Данило Поповић
Весна Савић
Споменка Петровић
Слободан Ђокић
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11.3.1. АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Активности
Утврђивање основних смерница
за рад Тима за самовредновање.
Избор председника и
записничара Тима за
самовредновање
Договор о плану реализације
самовредновања области
квалитета 6. Организација рада
школе, управљање људским и
материјалним ресурсима
Обавештавање наставника,
Савета родитеља
Ђачког парламента и Школског
одбора о предмету
самовредновања у школској
2020/2021
Избор представника Савета
родитеља и Ђачког парламента
Уређивање интернет странице
школског тима за
самовредновање
Израда анкета за наставнике,
ученике, родитеље за области
квалитета 6.0 Организација рада
школе, управљање људским и
материјалним ресурсима
Анкетирање родитеља
Анкетирање наставника
Обрада анкете за наставнике
Сарадња са Ђачким
парламентом-разговор о области
самовредновања
Обрада анкете за родитеље
Анкетирање ученика
Обрада анкете за ученике
Утврђивање расположивих
доказа и идентификовање доказа

Носиоци
активности
Тим за
самовредновање
Тим за
обезбеђивање
квалитета

Време
реализације
септембар 2021.

Исходи активности/докази
Записник са састанка тима
(Обезбеђен неопходан
материјал за чланове тима за
самовредновање)

Тим за
самовредновање

септембар 2021.

Записник са састанка тима

Тим за
самовредновање

септембар 2021.

Записник са састанка тима
Подела задатака

Директор
Тим за
самовредновање
Савет родитеља
Ђачки парламент

септембар 2021.

Записници са састанака
Наставничког већа, Савета
родитеља, Ђачког парламента
и Школског одбора

Савет родитеља
Ђачки парламент
Тим за
самовредновање

септембар 2021.

Изабрани представници
Савета родитеља, Ђачког
парламента

Тим за
самовредновање

септембар 2021. август 2022.

Интернет страница школског
тима за самовредновање

Тим за
самовредновање

октобар 2021.
децембар 2021.

Анкете за наставнике,
ученике, родитеље за изабране
области квалитета

До краја новембра
2021.

Попуњена анкета за родитеље

Октобар-децембар
2021.

Анкете за наставнике
Анализа анкета за наставнике

новембар 2021.

Записник са састанка Ђачког
парламента

фебруар 2021.

Анализа анкете за родитеље

јануар-фебруар
2022.

Анкета за ученике
Анализа анкете за ученике

Децембар 2021.

Делимично попуњен извештај
о прикупљеним доказима

Савет родитеља
Тим за
самовредновање
Наставници
Тим за
самовредновање
Ђачки парламент
Тим за
самовредновање
Тим за
самовредновање
Ученици
Тим за
самовредновање
Тим за
самовредновање
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које треба накнадно прикупити
за област 6.0 Организација рада
школе, управљање људским и
материјалним ресурсима
Упоређивање прикупљених
доказа са индикаторима и
доношење закључка о
остварености стандарда
квалитета рада образовноваспитних установа за изабране
области.
Извештавање о резултатима
самовредновања и уоченим
кључним снагама и слабостима
за области 6.0 Организација
рада школе, управљање
људским и материјалним
ресурсима
Извештавање о резултатима
самовредновања и уоченим
кључним снагама и слабостима
за области 6.0 Организација
рада школе, управљање
људским и материјалним
ресурсима
Консултације о предлогу мера за
унапређивање квалитета рада
школе
Праћење реализације плана
побољшања
-за области 2.0 и 3.0 увидом у
извештаје тима за
међупредметне компетенције,
увидом у базу пројектних
задатака, увидом у извештаје СВ,
посматрањем активности СВ,
увидом у извештаје ППС
Договор о областима квалитета
које ће бити вредноване школске
2022/2023.

Преиспитивање Плана
побољшања за школску
2020/2021 на основу Извештаја о
реализацији
Израда плана за унапређивање
квалитета рада школе (Плана

фебруар 2022.

Попуњен извештај о
прикупљеним доказима и
донесеним закључцима
Делимично попуњен формат
извештаја о самовредновању
области квалитета
6.0 Организација рада школе,
управљање људским и
материјалним ресурсима

Тим за
самовредновање
Педагошки
колегијум

март 2022.

Записник са седница
наставничког већа и
педагошког колегијума

Директор
Тим за
самовредновање
Савет родитеља
Ђачки парламент

Март 2022.

Записник са седница Савета
родитеља и
Ђачког парламента

Тим за
самовредновање
Стручна већа
Савет родитеља
Ђачки парламент

април 2022.

Предлог мера за унапређивање
квалитета рада школе

Тим за
самовредновање

септембар
фебруар
јун

Тим за
самовредновање

Тим за
самоврдновање
Стручни актив за
развојно
планирање
Педагошки
колегијум
Тим за
обезбеђивање
квалитета
Тим за
самоврдновање
Тим за
обезбеђивање

јун 2022.

септембар
фебруар
јул 2022.
Јул-август 2022.

Извештај о реализацији плана
побољшања за школску
2021/2022

Утврђен предмет
самовредновања за школску
2022/2023.
Записник са састанка
педагошког колегијума

Измене плана

Записник са састанка Тима за
обезбеђивање квалитета
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побољшања за школску
2022/2023) – договор о
циљевима, улогама и
одговорностима, временским
оквирима и предвиђеним
исходима
Утврђивање начина праћења
остваривања предложених мера

Састављање комплетног
извештаја о самовредновању за
школску 2020/2021
Израда Годишњег плана
самовредновања за школску
2022/2023

квалитета
Стручни актив за
развојно
планирање
Стручни актив за
развој школског
програма
Тим за
самовредновање
Тим за
професионални
развој
Руководилац Тима
за самовредновање
Руководилац Тима
за самовредновање

План побољшања за школску
2022/2023

август 2022.

Извештај о самовредновању за
школску 2020/2021

август 2022.

Годишњи план
самовредновања за школску
2021/2022. годину

9.3.2. АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Индикатори
успешности

Формирање Тима за инклузивно
образовање

Координатор
Тима

Септембар

Састанак,
записници

Израда акционог плана Годишњег плана Тим за
рада Тима за инклузивно образовање инклутивно
за школску 2021-22.
образовање
годину

Септембар

Урађен акциони
план који је део
ГПРШ

Представљање Правилника о ближим
упутствима за утврђивање права на
индивидуални образовни план,
његову примену и вредновање
одељењским стрешинама првог
разреда одељења у којима су уписани
ученици по иоп-у

Септембар

Одржана
презентација
Правилника

Координатор
тима у сарадњи
са ппс
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Формирање базе ученика првог
разреда који су идентификавани да
им је потребна помоћ Тима за
инклузију и отварање досијеа
ученика

Тим за
инклутивно
образовање
Одељењске
старешине ПП
служба

Септембар
Октобар
(по потреби и
током
школске
године)

Идентификовање ученика којима је
потребна додатна подршка
анкетирањем родитеља

Одељењске
старешине
првог разреда у
сарадњи са ппс
и тимом за и.о.
Тим за
инклутивно
образовање
Одељењске
старешине ПП
служба

Септембар,
октобар

Прикупљање информација од
родитеља, одељењских старешина и
предметних наставника о ученицима
код којих постоји потреба за неким
обликом додатнe подршке индивидуализације; прукупљање
информација о ученицима којима је
потребна нека врста социоекономске помоћи и подршке
Доношење мера за
индивудуализацију наставе, усвајање
иоп- а за ученике првог разреда,
вредновање и евалуација
примењених мера за ученике осталих
разреда

Тим за
инклутивно
образовање
Одељењске
старешине
ПП служба, ПК

Септембар
Октобар
(по потреби и
током
школске
године)

Октобар,
новембар,
периодично
током школске
године,
тромесечно,
односно
полугодишње

Састанци,
записници,
Формирана база
ученика првог
разреда,
Формирани досијеи
ученика који су
обухваћени базом
Попуњене анкете,
урађена анализа

Састанци,
записници

Састанци,
записници,
Мере
индивидуализације,
урађен ИОП- за
ученике за које се
оцени да су
потребни

11.3.3. АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА

Превентивне мере
ЦИЉ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Тим за заштиту

НАЧИН И МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ
ОСТВАРЕНИХ
АКТИВНОСТИ

Састанак Тима за
заштиту ученика од
дискриминације насиља,
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Израда плана рада
Тима за школску
2021/22. годину

Анализа стања
безбедности

ученика од
дискриминације
насиља,
злостављања и
занемаривања

Тим за заштиту
ученика од
дискриминације
насиља,
злостављања и
занемаривања

Упознавање
запослених и
родитеља са
применом
Правилника о
протоколу
поступања у
установи у одговору
на насиље,
злостављање и
Директор,
занемаривање и
Секретар
Правилника о
ближим
критеријумима за
препознавање
облика
дискриминације од
стране запосленог,
детета, ученика или
трећег лица у
установи
образовања и
васпитања
Тим за заштиту
Упућивање на
ученика од
употребу формулара дискриминације
за
насиља,
праћење релизације злостављања и
појачаног
занемаривања,
васпитног рада
Педагошкопсихолошка
служба

злостављања и
занемаривања - анализа Септембар
реализованих
активности за претходну
школску годину и
предлози чланова Тима за
2020/2021.годину

Израђен план
рада, Записник са
састанка

Презентовање резултата Септембар
анализе

Израђен план
рада

Наставничко веће, Савет
родитеља

Записник са
седнице
Наставничког
већа, Савета
родитеља

Ради лакшег праћења
напредовања ученика
чланови тима упућују на
употребу израђених
формулара: извештај о
појачаном васпитном
раду, праћење
реализације оперативног
плана
заштите,евиденција рада

Септембар

Септембар

Употребна
вредност
израђених
формулара

257

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

одељењског старешине
Тим за заштиту
Сарадња са
одељењским
ученика од
старешинама ,за
дискриминације
ученике који су
насиља,
идентификовани
злостављања и
због емоционалног занемаривања,
,телесног,здравствен Педагошкоог стања и њихових психолошка
социјалних потреба служба
,као и за
благовремено и
адекватно реаговање
на њих узимајући у
обзир и актуелну
ситуацију са
пандемијом.
Током школске
Тим за заштиту
године треба давати ученика од
подршку ученицима дискриминације
током COVIDA 19
насиља,
злостављања и
занемаривања,
Педагошкопсихолошка
служба
Упознавање
ученика са
Правилника о
протоколу
поступања у
установи у одговору
на насиље,
злостављање и
занемаривање и
Одељењске
Правилником о
старешине
ближим
критеријумима за
препознавање
облика
дискриминације од
стране запосленог,
детета, ученика или
трећег лица у
установи
образовања и
васпитања

Састанак Тима за
заштиту ученика од
дискриминације насиља,
злостављања,
разговори са
одељењским
старешинама и
родитељима.

Током школске Записници и
године
евиденција
састанка.

Састанци

Током шкоске Евиденција ,
године
записница

На часу одељењског
старешине наставник
бира начин на који ће
ученицима презентовати
Септембар
правилнике и
приближити им њихов
садржај (предавање,
презентација, радионица)

Евиденција
одржаног ЧОС-а у
дневнику
образовноваспитног рада
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Приказ
разврставања
насиља,
злостављана и
занемаривања по
нивоима

Појачана дежурства
наставника

Регулисање
кретања родитеља
кроз школу

Тим за заштиту
ученика од
дискриминације
насиља,
злостављања и
занемаривања

Школски полицајац,

Израда графичких
приказа

Прво
полугодиште

Дежурни
наставници

Током великог одмора и
након завршетка часова
(после школе)

Током
школске
године

Тим за заштиту
ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања

Кућним редом
дефинисати кретања
родитеља кроз школу,
права и обавезе свих
Септембар
посетилаца школе и
учесника у образовању и
јасно га истаћи на свим
видним местима и
фискултурној сали.

Јасно истакнути
прикази на
значајним
местима у школи
Извештај
дежурних
наставника –
упутства за
дежурство јасно
истакнута на свим
местима
дежурства

Транспарентност
кућног реда

-Полицијска
управа
Oснаживање
међусекторске
сарадње са
установама битним
за превенцију

-Центар за
социјални рад
-Центар за развој
услуга социјалне
заштите
"Кнегиња Љубица"

Састанци, Трибина,
предавања, радионице
едукативног типа

Током
школске
године

Фотографије,
записници

Током
школске
године

Записници и
извештаји

-Школска управа
Укључивање
родитеља

Сарадња са
полицијском
управом – обилазак
ризичних места,

Директор,
Педагошкопсихолошка
служба,
одељењске
старешине
Тим за заштиту
ученика од
дискриминације
насиља,

Савет родитеља
Родитељски састанци

Састанци, Трибине,

Током

Извештај о
реализованим
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реалзација
едукативних
радионица на тему
превенције насиља,
злоупотребе
психоактивних
супстанци

злостављања и
занемаривања ,
школски
полицајац.
Представници
полицијске
управе

Обука помоћних
радника школе

Чланови Тима за
заштиту ученика
од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања

Стручно
усавршавање

Израда извештаја и
анализа стања на
крају првог
полугодишта

Континуирано
праћење и
саветодавни рад са
ученицима који су
под потенцијално
повећаним ризиком
да буду жртве или
актери насиља и
дискриминације: ученици који живе у
хранитељским
породицама
,ученици са
сметњама у развоју,
ученици ромске
националности,

предавања, радионице
едукативног типа

Ради адекватнијег
реаговања у случају
насиља, чланови Тима за
заштиту упознају
помоћне раднике школе
са законском
регулативом и важећим
правилницима
Похађајући обуке,
Чланови Тима за радионице, посећујући
заштиту ученика предавања и трибине
од
чланови тима развијају
дискриминације, компетенције за рад са
насиља,
ученицима из области
злостављања и
превенције насиља и
занемаривања
интервенције у случају
насиља, дискриминације
Тим за заштиту
ученика од
дискриминације
насиља,
злостављања и
занемаривања

Дискусија и предлози

Педагошко психолошка
служба,
Одељенски
Разговори, укључивање
старешина,
родитеља
Управа школе,
Центар за развој
услуга социјалне
заштите
“Кнегиња
Љубица”

школске
године

Октобар

активностима,
фотографије

Записник Тима за
заштиту
ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања

Током године Сертификат са
семинара

Јануар

Током
школске
године

Записник

Превенција и
благовремена
стручна
интервенција
усмерена ка
ученицима код
којих су
присутни
специфични
фактори који
указују на виши
ниво ризика
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ученици са
поремећеним
породичним
односима...
Упознавање са
видовима и
стратегијама
пружања
одговарајуће
подршке и
разумевања
различитих облика
комуникација и
понашања ученика са
тешкоћама и
сметњама у развоју
и инвалидитетом
Пројекат платформанационални Чувам те
–
Све предвиђене
активности из
пројекта ће се
реализовати токо
целе школске године
2021-2022.год.
Пројекат укључује
наставнике ,
родитеље и ученике.
Планирање
активности у
оквиру ИОПа-а

Педагошкопсихолошка
служба,
одељењске
старешине

Педагошкопсихолошка
служба,
одељењске
старешине

Дискусије, предавања

Током
школске
године

Записник,
Евиденција ЧОС- а

Записници,
евиденција
Дискусије, предавања

Тим за инклузију,
Тим за заштиту
ученика од
дискриминације Састанци
насиља,
злостављања и
занемаривања

Током школске
године

Током
школске
године по
потреби

Заштита од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања

Интервентне мере
ЦИЉ

Проверавање
сумње или
откривање

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

НАЧИН И МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ

Одељенски старешина,
помоћник
директора,
Прикупљање
Педагошкоинформација

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ
ОСТВАРЕНИХ
АКТИВНОСТИ
Утврђивање
релевантних
чињеница на
основу којих се
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дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања

Заустављање
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања;
смиривање
учесника

психолошка служба,
директно или
чланови Тима за
индиректно
заштиту ученикаод
дискриминације
насиља, злостављања и
занемаривања

Обавеза свих
запослених

Прекид насиља,
раздвајање и
смиривање ученика у
ситуацији насиља и Септембар-јун
процена да ли је
сукоб високо
ризичан (да ли је
потребна помоћ)

Обавештавање
Одељенски старешина,
родитеља;
помоћник
пружање прве
директора,педагошкопомоћи;
психолошка служба, На основу процене
позивање
ситуације потребно
чланови Тима за
лекарске
је извршити
заштиту ученика од
помоћи;
предвиђене радње
дискриминације
обавештавање
полиције и Центра насиља, злостављања и
занемаривања
за
социјални рад

Подношење
пријаве
директору
установе

Септембар-јун

Септембар-јун

У случају
дискриминаторног
понашања
запосленог према
учеснику у
образовању подноси
Лице које доживљава се пријава директору
или има сазнање о
установе ради
Септембар-јун
дискриминаторном
покретања
понашању
поступка у коме се
прикупљају
информације о
дискриминаторском
поступању
запосленог и на
основу релевантних
чињеница
предузимају мере у
складу са Законом

потврђује или
одбацује сумња
на
дискриминацију,
насиље,
злостављање и
занемаривање
Записници са
састанка Тима за
заштиту ученика
од
дискриминације
насиља,
злостављања и
занемаривања
Записници са
састанка Тима за
заштиту ученика
од
дискриминације
насиља,
злостављања и
занемаривања

Поднета пријава,
Записници са
састанка Тима за
заштиту ученика
од
дискриминације
насиља,
злостављања и
занемаривања

262

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Консултације у
установи

Израда
оперативног
плана заштите

Подношење
пријава
надлежним
органима

Одељенски
старешина, Чланови
Тима за заштиту
ученика од
дискриминације
насиља, злостављања и
занемаривања

Преглед видео записа,
разговори са
ученицима,
Септембар-јун
прикупљање
информација
директно или
индиректно

План се израђује за
конкретну ситуацију
Тим за заштиту
другог или трећег
ученика од
нивоа насиља за све Септембар-јун
дискриминације
насиља, злостављања и ученике/учеснике
насиља и
занемаривања
злостављања

Директор

За сваки процењени
ниво
дискриминације
директор установе
подноси пријаву
надлежним
органима,
организацијама и
службама и
обавештава Јавног
тужиоца,
Министарство –
Септембар-јун
надлежну школску
управу, у року од 24
сата од догађаја. Пре
пријаве обавља се
разговор са
родитељима, осим
ако тим за заштиту,
полиција или
центар за социјални
рад процене да тиме
може да буде
угрожен најбољи
интерес детета и
ученика

Записници са
састанка Тима за
заштиту ученика
од
дискриминације
насиља,
злостављања и
занемаривања
Записници са
састанка Тима за
заштиту ученика
од
дискриминације
насиља,
злостављања и
занемаривања

Записници са
састанка Тима за
заштиту ученика
од
дискриминације
насиља,
злостављања и
занемаривања

Праћење понашања
ученика, које је
трпело и извршило
насиље и ученика
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који су били
Одељенски
индиректно
Ефекти
старешина, Тим за
укључени у насиље
предузетих мера заштиту ученика од
(сведоци) и
и активности
укљученост
дискриминације
насиља, злостављања и родитеља и других
надлежних служби.
занемаривања,
ПедагошкоПодношење
психолошка служба извештаја о
реализацији
оперативних
планова заштите и
реализацији
појачаног васпитног
рада.
Извештавање о
Одељенски
остваривању и
старешина,
Тим за
ефектима
програма заштите заштиту, Педагошкопсихолошка служба

Медијација у
случају
конфликта на
релацији
ученик-ученик,
ученикнаставник
Извештај о броју
предмета, и
решених
конфлитних
случајева

Педагошкопсихолошка служба
Помоћници директора
Школски полицајац

Реализатори
активности сумирају
дотадашње ефекте
рада

Медијативни
састанци, решени
конфликти

Педагошкопсихолошка служба

Анализа и сумирање
случајева
Помоћници директора

Септембар-јун

Септембар-јун

У току школске
године

Записници са
састанка Тима за
заштиту ученика
од
дискриминације
насиља,
злостављања и
занемаривања

Записници са
састанка Тима за
заштиту ученика
од
дискриминације
насиља,
злостављања и
занемаривања

Записници са
састанака

У току школске
године

Сачињен
извештај о броју
конфликтних
случајева

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ
ОСТВАРЕНИХ
АКТИВНОСТИ

Школски полицајац
Мере заштите

ЦИЉ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

НАЧИН И МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ
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Појачан
васпитни рад

Рад са
родитељима

Рад са
одељењском
заједницом

Тим за заштиту
ученика од
дискриминације,
насиљ, злостављања и
занемаривања,
одељењски старешина
и родитељ

Индивидуални
разговори са
актерима и
родитељима

Тим за заштиту
ученика од
дискриминације,
насиљ, злостављања и
занемаривања,
одељењски старешина
и родитељ

Индивидуални
разговори са
родитељима и
одељењским
старешином

Тим за заштиту
ученика од
дискриминације,
насиљ, злостављања и
занемаривања,
одељењски старешина

Час одељењског
старешине, посета
часова од стране
педагошкопсихолошке службе,
радионице

Тим за заштиту
Састанак Тима за
ученика од
заштиту
ученика од
дискриминације,
насиљ, злостављања и дискриминације,
Евалуација
насиља,
занемаривања,
ефеката
злостављања
и
одељењски
предузетих мера
занемаривања,
старешина, надлежне
одељењских
службе Министарства
старешина
и
и други надлежни
родитеља
органи који су
укључени

Током школске
године

Током школске
године

Током школске
године

На крају првог и
другог
полугодишта

Израђен план
подршке за
ученика и
ефекти
постављених
циљева
Записници тима
за заштиту
ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања
Записници са
часова
одељењског
старешине и
извештај
педагошко –
психолошке
службе
Записници тима
за заштиту
ученика од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања

11.3.4. АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Активности
Утврђивање основних
смерница за рад Тима за
професионални развој.

Одговорна
особа/особе
Вођа тима за
професионални
развој

Датум
реализације
Септембар
2021.

Докази
Записник са састанка тима
(Стандарди квалитета
рада образовно-васпитних
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установа)
Избор руководиоца (вође),
записичара Тима за
професионални развој
Mере за сузбијање заразне
болести COVIDA - 19
Едукација чланова тима за
КВИС ( интервју и разговор
са послодавцем)
Сарадња са Центром за
образовање
У прилогу дат је оквирни
план семинара који је
саставио Центар
Организација семинара на
тему пројектна настава

Вођа тима за
професионални
развој
Одговорно лице за
заштиту здравља и
безбедност
Тим за
професионални
развој
Тим за
Професионални
развој
Стручни
сарадници

Септембар
2021.

Записник са састанка тима

Септембар
2021.

Извештај

Септембар
2021.

Извештај

Током
школске
године

Записник са састанка тима

Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године

Извештај
% наставника који су имали
обуку
Извештај
% наставника који су имали
обуку
Извештај
% наставника који су имали
обуку
% наставника који су имали
обуку и примењују
дигитална знања у настави

Организација обука за
израду и примену ИОП-а

Стручни
сарадници

Организација обуке начини
праћења образовних
постигнућа ученика
Организација семинара на
тему јачање дигиталних
компетенција наставника

Стручни
сарадници

Интерне обуке за наставнике
на замени, нове наставнике,
приправнике, наставнике
који из неког разлога нису
прошли обуку Министарства
Одржавање базе података за
праћење професионалног
развоја наставника
Планирање и праћење
индивидуалног
професионалног развоја
наставника
Израда тромесечног
извештаја о раду Тима за
Професионални развој

ППС
Тим за
професионални
развој

Током
школске
године

% наставника који су имали
обуку и примењују наставу
усмерену на исходе

Вођа тима за
професионални
развој
Руководство,
Стручни
сарадници
Стручна већа
Током школске
године

Током
школске
године
Током
школске
године

Записник са састанка тима.

Новембар
2021

Извештај вође тима

Руководство
школе

Лични планови стручног
усавршавања,% наставника
који имају портфолио
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Извештај у оквиру стручних
већа о могућој примени
новостечених знања
наставника

Стручна већа

Током
школске
године

Записник са стручних већа

Реализација угледних и
огледних часова

Стручна већа

Током
школске
године

Записник са стручних већа
Записник Тима

Извештај о реализацији
плана професионалног
развоја наставника,
полугодишњи извештај
Израда тромесечног
извештаја о раду Тима за
Професионални развој
Извештај о реализацији
плана професионалног
развоја наставника,
годишњи извештај
Израда плана за унапређење
рада школе( план за
побољшање за школску
2022/2023) – договор о
циљевима, улогама и
одговорностима,
временским оквирима и
предвиђеним исходима.
Утврђивање начина праћења
предложених мера.

Вођа тима за
професионални
развој

Јануар 2022.

Вођа тима за
професионални
развој
Вођа тима за
професионални
развој

Април
2022

Тим за обезбеђење
квалитета
Стручни актив за
развојно
планирање
Стручни актив за
развој школског
програма
Тима за
самовредновање
Тим за
професионални
развој

Јун 2022

Јул 2022

Извештај о реализацији плана
професионалног
развоја наставника на
нивоу школе
Извештај вође тима
Записник са састанка тима за
професионални развој
Записник са састанка педа
гошког колегијума
Записник са састанка Тима за
обезбеђивање квалитета
План побољшања за школску
2022/2023

Прилог
Р.Б.
5.
7.
8.
9.
13.
14.
15.

Назив семинара
„Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика“
„Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе“
„Школа отворена родитељима 2: ефикасном комуникацијом са родитељима до боље
сарадње“
„Планирање и интеграција информационо-комуникационих технологија у наставну
праксу – практични примери“
„Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом“
„Кроз практичан рад до функционалног знања“
„Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и
упознавање са механизмима за заштиту од дискриминације“
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
24.
25.
26.
27.
29.

„Хоризонтално учење/усавршавање наставника – ослонац за боља постигнућа
ученика“
„Како да наставник постане добар говорник“
„Како мотивисати ученике 21. века?“
„Дуално образовање – учење кроз рад“
Средње стручне школе
„Развијање активизма и волонтеризма код ученика“
„Ка савременој настави српског језика и књижевности 2“
„Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“
„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас
чују и да разговарају са нама“ (1.део)
„Мој ученик – жртва, починилац или посматрач насиља“
„Мој час – учење за трећи миленијум“
„Асистивна технологија – подршка образовању деце са сметњама у развоју“
Школе за децу са сметњама у развоју

11.3.5. АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

Каријерно информисање

Врста
услуге
КВиС

Опис
активн
ости

Циљ
актив
ности

Начин
реализ
ације

Потре
бни
ресур
си

Врем
е
реал
изац
ије

Носио
ци
актив
ности

Партне
ри у
реализ
ацији

Корис
ници

Исходи
активн
ости

А)
Каријер
но
информ
исање о
наставк
у
школов
ања

Инфор
мисањ
е
младих
о
даљем
школо
вању,
пружа
ње
подрш
ке у
настав
ку
школо
вања и
развиј
ање
свести

Презен
тација
високо
школск
их
установ
а
Реализа
ција
сајма
обазова
ња

Прост
ор
Одеље
њски
старе
шина

Фебр
уар март

Помоћ
ници
дирек
тора
Тим за
промо
цију
Тим за
промо
цију
Руков
одство
школе
Струч
но
веће
машин
ске,
саобра

Високо
школск
е
устано
ве

Учени
ци III
и IV
разре
да

Одеље
ње за
ванпрв
реду
града
Крагује
вца,
Одеље
ње за
образо
вање
града

Сви
учени
ци

Информ
исање
младих
и лакше
доноше
ње
одлука
Детаљн
о
информ
исање,
прикуп
љање
додатно
г
материј
ала у
виду
брошур

Средст Апри
ва за
л
штанд
,
матер
ијална
средст
ва за
пропа
гандн
и
матер

Начин
евалуа
ције
постиг
нупих
резулт
ата
Евалуа
циони
листов
и
Скале
процен
е
Анкете
Резулта
ти са
пријем
них
испита

268

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

о
целож
ивотно
м
учењу

ијал
Наста
вници,
учени
чки
парла
мент
Тим за
промо
цију

ћајне
струке
Струч
но
веће
практ
ичне
настав
е

Крагује
вца

Посета
факулт
етима

Наста
вници

Март
април

Тим за
промо
цију

Високо
школск
е
устано
ве

Учени
ци III
и IV
разре
да

Реализа
ција
реални
х
сусрета
са
бивши
м
ђацима
који
презент
ују
факулт
ете

Прост
ор
Видео
бим
Наста
вници

април

Тим за
КВиС

Канцел
арија за
младе,
Ученич
ки
парлам
ент
Студен
тски
парлам
ент

Учени
ци III
и IV
разре
да

а,
упознав
ање са
детаљи
ма
програм
а
установ
а које се
презент
ују
Индвид
уална
комуни
кација
на
корелац
ији
ученик –
предста
вник
високош
колске
установ
е
Информ
исање
младих
и лакше
доноше
ње
одлука
Подршк
ау
доноше
њу
одлуке
од
стране
цршњач
ких
едукато
ра,
пример
и добре
личне
праксе
Разбија
ње
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Инфор
мисање
ученик
ао
конкурс
има за
упис
Подршк
а
учениц
има за
полага
ње
пријем
ног
испита

Б)
Каријер
но
иформи
сање о
занима
њу и
тржиш
ту рада

Смање
ње
осипа
ња
ученик
а
Повези
вање
ученик
а са
тржиш
тем
рада
(соција
лним
партне
рима)
Промо
ција
дуално

Посета
сајму
запошљ
авања

Инфо
табла
Вршњ
ачки
едукат
ори
Интер
нет
Прост
ор
Наста
вници
Тестов
и
(прим
ери)
Тим за
подрш
ку
учени
цима
Средст
ва за
штанд
,
матер
ијална
средст
ва за
пропа
гандн
и
матер
ијал
Наста
вници,
учени
чки
парла
мент
Тим за

Јануа
р

Тим за
КВиС

Јануа
р- јун

Тим за
подрш
ку

Апри
л

Тим за
КВиС
Тим за
промо
цију
Руков
одство
школе
Струч
но
веће
машин
ске,
саобра
ћајне
струке
Струч
но
веће
практ

предрас
уда о
одрећен
им
институ
цијама и
занима
њима
Информ
исање
младих
и лакше
доноше
ње
одлука

Канцел
арија за
младе
Високо
школск
е
устано
ве
Друге
средње
школе

Учени
ци III
и IV
разре
да

Учени
ци III
и IV
разре
даи
учени
ци из
остељ
ивих
група

Велика
пролазн
ост на
прјемно
м
испиту

Одеље
ње за
ванпри
вреду,
фирме,
невлад
ине
органи
зације

Сви
учени
ци

Побољш
ање
успеха
ученика,
Смањењ
е
изостан
ака,
Смањењ
е
осипања
Повећан
број
ученика
који се
запошљ
авају

Анализ
а
успеха
и
владањ
а,
Извешт
ај
Национ
алне
службе
за
запош
љавање
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г
образо
вања

промо
цију

ичне
настав
е
Тим за
преве
нцију
осипа
ња
Радна
група
за
увође
ње
нових
образо
вних
профи
ла

Израда
брошур
е за
образов
не
профил
е по
дуално
м
образов
ању

Радна
група
за
израд
у
брошу
ре

Фебр
уар април

Органи
зовање
инфо
дана по
образов
ним
профил
има

Прост
ор,
настав
ници

Септе
мбар
октоб
ар

Дирек
тор
Помоћ
ници
дирек
тора
Тим за
промо
цију

Реализа
ција
програ

Прост
ор,
експер

Токо
м
целе

Коорд
инато
р

ГИЗ

Потен
цијал
ни
ђаци и
родит
ељи
Сви
учени
ци и
учени
ци
који
долаз
е из
остељ
ивих
група
Социјал Потен
ни
цијал
партне ни
ри
ђаци и
родит
ељи,
учени
ци
прве и
друге
годин
е

Канцел Сви
арија за учени
младе
ци

Повећан
број
ученика
који
уписују
образов
ни
профил
бравар
заварив
ач и
аутомех
атронич
ар

Статис
тички
подаци
о
процен
ту
осипањ
ау
овим
занима
њима

Да
ученици
донесу
праву
одлуку о
избору
занима
ња а код
ученика
који су
направи
ли
погреша
н избор
омогући
ти
промену
образов
ног
профил
а
Повећан
број
волонте

Анализ
а
исписа
них
ученик
аи
ученик
а који
су
промен
или
статус
на
основу
анкети
рањ ао
одеље
њских
стареш
ина
Интерв
ју са
учениц
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ма
волонт
ирања

ти за
спров
ођење
волон
терско
г рада

годин
е

учени
чког
парла
мнта

ра код
социјал
них
партнер
а

Реализа
ција
програ
ма
летње
праксе

Учени
ци,
настав
ници,
прост
ор,
матер
ијална
средст
ва

мај авгус
т

Помоћ
ници
дирек
тора

Презен
тација
сопстве
не
струке
наставн
ика

Наста
вници

Токо
м
целе
годин
е

Настав
ници
стручн
их
предм
ета

Сви
учени
ци

Анализ
а
податак
ао
каријер
и
добијен
е путем
интерн
ета

Рачун
ари,
интер
нет

Токо
м
целе
годин
е

Тим за
инфор
матич
ку
подрш
ку

Сви
учени
ци

Распоре
ђивање
ученик
а за
учење
кроз
рад

Презе
нтациј
а
посло
даваца
Орган
изациј
а

Септе
мбар

Тим за
КВиС

Невлад
ина
органи
зацуја
РБЦ

Социјал
ни
партне
ри за
дуално
образо
вање,
родите

Учени
ци III
и IV
разре
да

Учени
ци за
образ
овне
профи
ле по
дуано
м

има и
на
основу
евиден
ције
Канцел
арије за
младе
Примен Извешт
а
ај РБЦтероријс а
ких
знања у
пракси
Запошљ
авање
Усаврша
вање
ученика
Морива Анкети
ција
рање
ученика настав
за
ника и
одређен ученик
а
а
занима
ња
Селекци
ја
информ
ација и
избор
информ
ација
које
доводе
до
унапређ
ења
каријер
е
Информ Интерв
исање
ју
ученика
ради
распоре
ђивања
за
учење
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Припре
ма
ученик
а за
интервј
у са
послода
вцем –
учење
кроз
рад
Изјашњ
авање
ученик
аи
израда
листа
послода
ваца

Усагла
шавање
жеља
ученик
аи
послода
ваца

Подршк
а
учениц
има за

састан
ака
родит
еља,
учени
ка и
посло
даваца
ППС,
Тим за
КВиС,

љи

образ
овању

кроз рад

Јун септе
мбар

Тим за
КВиС

Социјал
ни
партне
ри за
дуално
образо
вање,
родите
љи

Учени
ци за
образ
овне
профи
ле по
дуано
м
образ
овању

Обавље
н
интервј
у свих
ученика
од
стране
послода
ваца

Интерв
ју

Састан
ци са
посло
давци
ма,
чек
листе
за
изјаш
њавањ
е, ранг
листе
посло
даваца

Јун септе
мбар

Тим за
КВиС

Социјал
ни
партне
ри за
дуално
образо
вање,
родите
љи

Учени
ци за
образ
овне
профи
ле по
дуано
м
образ
овању

Израђен
а листа
ђења и
послода
ваца

Листа
жења,
листа
распо
ређен
их
учени
ка по
посло
давци
ма
Модел
портф
олија
учења

Јун септе
мбар

Тим за
КВиС

Социјал
ни
партне
ри за
дуално
образо
вање,
родите
љи

Учени
ци за
образ
овне
профи
ле по
дуано
м
образ
овању

Ученици
су
распоре
ђени
код
послода
ваца

На
основи
у ранг
листа
рангир
аће се
послод
авци од
напоже
љнијег
до
најмањ
е
пожељ
ног
Анализ
а
коначн
е листе
распор
еђених
ученик
а

Токо
м
годин
е

Тим за
КВиС

Одеље
њске
стареш
ине,

Учени
ци за
образ
овне

Израђен Уви у
портфол портфо
ијо
лије и
поднош
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Каријер
но
саветов
ање

Индиви
дуално
каријер
но
саветов
ање

Пружа
ње
подрш
ке
учениц
има
који
имају
дилем
уу
вези са
настав
ком
даљег
школо
вања и
изборо
м
профес
ије

иденти
фикова
ње и
израду
портфо
лија
Саветод
авни
рад са
учениц
има кји
раде по
ИОП-у и
са
дарови
тим
учениц
има
Саветод
авни
рад са
учениц
има
који
долазе
из
осетљи
вих
група

за рад

Прост
ор,
Наста
вници
Предс
тавни
ци
други
х
орган
изациј
а

Токо
м
целе
годин
е

Педаг
ошко –
психо
лошка
служб
а,
одеље
њски
старе
шина,
Тим за
КВиС

коорди
натори
учења
за рад,
инстру
ктори
Национ
алну
службу
за
запош
љавање
,
НВО,
ГИЗ

профи
ле по
дуано
м
образ
овању
Сви
учени
ци и
учени
ци из
осетљ
ивих
група,
родит
ељи

ење
записн
ика

Ученици
су или
настави
ли
школов
ање или
су
изврши
ли
избор
професи
је

Интерв
ју

Саветод
авни
рад са
учениц
има
који
имају
пореме
ћај у
понаша
ња
Саветод
авни
рад са
учениц
има
који
нису
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задово
љни
изборо
м смера

Групно
каријер
но
саветов
ање

Пратећ
е
активн
ости

Планир
ано
праћењ
е
каријер
е
ученик
а након
средње
школе

Упућив
ање
ученик
ау
национ
алну
службу
за
запошљ
авање
Инфор
мисање
о
активн
остима
КВиС
која су
доступн
ау
школи
Уграђен
у
курику
лум
предме
тима
Грађанс
ко
васпита
ње и
Филозо
фија
Инфор
Прост
мисање ор
и
прикуп
љање
CV од
ученик
а

Праће
ње
карије
ре
бивши
х ђака
и
утицај
на
њихов Реализа
профес ција
ионалн курсева

Токо
м
годин
е

Тим за
КВиС

РБЦ,
БИП,
Привре
дна
комора

Сви
учени
ци,
бивш
и
учени
ци,
родит
ељи

Повећа
ње
нивоа
практич
них
знања,
смањен
број
незапос
лености
на
нивоу

Упитни
ци
самопр
оцене,
анкете
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и
развој

Планир
ање
стручн
ог
усаврш
авања

Усавр
шавањ
еи
подиза
ње
компет
енције
настав
ника

Форми
рање
локалн
е мреже
са КВиС
у
Крагује
вцу

Повећа
ње
запош
љивос
ти
младих
кроз
успост
ављањ
е
унифо
рмисан
ог
систем
а
карије
рног
вођењ
ау
транзи
цији од
школе
до
посла

кроз
пројект
е
''Освеж
ење
знања у
циљу
запошљ
авања''
Чланов
и Тима
за КВиС
посетић
е од 20
до 30
семина
ра на
тему
каријер
ног
вођења

Интервј
у са
каријер
ним
саветни
цима у
средњи
м
школам
а
Анкети
рање
ученик
а
Похађа
ње
тренин
га
Формир
ање
Локалн
е групе
Израда
прируч

локала

Трошк
ови
превоз
а,
обука
и
смешт
аја

Токо
м
годин
е

Тим за ГИЗ,
стручн Инвент
о
ива
усавр
шавањ
е,
Тим за
КВиС

Члано
ви
Тима
за
КВиС

Прост
ор,
матер
ијална
средст
ва

Апри
локтоб
ар

Карије
рни
саветн
ик
Средњ
е
стручн
е
школе

Сви
млади
на
нивоу
града

Канцел
арија за
младе,
НЗС,
предст
авници
средњи
х
школа

Примен
а
стечени
х знања
и
пренош
ење
информ
ацијакр
оз
хоризон
талну
размену
унутар
установ
е
Запосле
ње,
израда
онлине
платфор
ме за
каријер
но
информ
исање

Сертиф
икати и
интерн
а
докуме
нта
Тима за
стручн
о
усаврш
авање

Извешт
ај о
резулта
тима,
мапита
ње
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Самовр
еднова
ње

Процен
аи
вредно
вање
програ
ма
КВиС у
складу
са
станда
рдима
Самовр
еднова
ње рада
тима за
КВиС

Унапре
ђење
рада
тима
за
КВиС

ника
Израда
евалуац
ионих
листова
, чек
листа

Евалу
ацион
и
листо
ви, чек
листе

Токо
м
годин
е

Тим за
КВиС

Тим за
самовр
еднова
ње

Унапре
ђење
рада
тима
за
КВиС

Израда
евалуац
ионих
листова
, чек
листа

Евалу
ацион
и
листо
ви, чек
листе

Токо
м
годин
е

Тим за
КВиС

Тим за
самовр
еднова
ње

Учени
ци,
посло
давци,
родит
ељи,
члано
ви
тима
за
КВиС
Учени
ци,
посло
давци,
родит
ељи,
члано
ви
тима
за
КВиС

Унапређ
ење
рада
тима за
КВиС

Извешт
ај о
самовр
еднова
њу

Унапређ
ење
рада
тима за
КВиС

Извешт
ај о
самовр
еднова
њу

11.3.6. АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

Aктивности

Носиоци
активности

Одговорно
лице за
Време
спровођење реализације
активности

Израда Оперативног
плана за организацију и
реализацију образовноваспитног рада по
посебном програму за рад
у условима пандемије
вируса COVID-19

Тим за ОК и
развој школе
Педагошки
колегијум

Јасмина
Живановић

30.август
6.септембар
По потреби,
приликом
промене
модела
реализације
наставе

Припреме за израду ГПРШ
-Доставити оперативни
план по посебном
програму за рад у
условима пандемије

Тим за ОК и
развој школе

Ивана
Радовић

до 1.9.2021.

Исходи
активности/докази
Оперативни план за
организацију и
реализацију
образовно-васпитног
рада по посебном
програму за рад у
условима пандемије
вируса COVID-19
Записник са ПК
Сагласност ШУ
Свим стручним
већима, тимовима и
одељењским
старешинама су
обезбеђени услови да у
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вируса COVID-19, план
побољшања, приоритете
развојног плана и
годишњи план
самовредновања свим
стручним већима,
тимовима и одељењским
старешинама

Припреме за израду ГПРШ
-Контрола планова
стручних већа,
планова тимова и планова
рада одељењских
старешина
Израда плана рада Тима
Утврђивање основних
смерница за рад Тима за
самовредновање
Праћење измена закона и
општих правних аката
(правилници, наредбе и
упутстава)
Преиспитивање интерних
докумената на основу
Извештаја о изменама
закона и општих правних
аката и потреба школе
Праћење процеса наставе
и учења и подршке
ученицима у ванредним
околностима

своје планове уграде
активности из
оперативног плана по
посебном програму за
рад у условима
пандемије вируса
COVID-19, плана
побољшања,
приоритета развојног
плана и годишњег
плана самовредновања
Тим за ОК и
развој школе

Руководилац до 8.9.2021.
тима за ОК

Тим за ОК и
развој школе
Тим за ОК и
развој школе

Руководилац Септембар
тима за ОК
Јелена
Септембар
Максић

План рада Тима за ОК
и развој школе
Смернице за
самовредновање

Тим за ОК и
развој школе

Емина
Живадинови
ћ

Током
школске
године

Извештај о изменама
закона и општих
правних аката

Тим за
обезбеђивање
квалитета и
развој школе

Емина
Живадинови
ћ

Током
школске
године

Тим за
обезбеђивање
квалитета и
развој школе

Сања
Милојевић
Тања Минић
Оља Првић
Ерац
Јелена
Нешић
(подела
одговорност
и у оквиру
ПП службе)
Сања
Милојевић
Јелена
Нешић
Директор

На крају
сваког месеца
(у септембру
и после друге
недеље)

Предлог за измену и
допуну
Предлог за израду
Предузимање
адекватних мера
Извештај
Предузимање
адекватних мерауколико је потребно

Израда извештаја о
посматрању наставе

Тим за ОК и
развој школе

Преиспитивање
успостављених процедура
у ванредним околностима

Тим за ОК

март

Извештај о
посматрању наставе и
мере побољшања

по потреби

Извештај
Предлог побољшања
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Израда правилника о
поштовању ауторских
права током коришћења
дигиталних ресурса у
настави

Стручни актив за
РП
Емина
Живадиновић

Емина
Живадинови
ћ

септембар

Праћење рада стручних
већа и школских тимова

Тим за ОК
Записничари
стручних већа и
тимова

Јасмина
Живановић
Марија
Ђокић
Ивана
Радовић
Бугарчић
Дарко
Радовић
Предраг
Бранко
Перовић
Јасмина
Лазин
(подела
одговорност
и у оквиру
колегијума)
Директор

Септембар
Новембар
Фебруар
Мај
Август

По потреби

Стручна мишљења

Ивана
Радовић

Током
школске
године

Школска платформа за
учење, сарадњу и
комуникацију
развијена и
унапређена у складу са
потребама школе и
техничким
могућностима

Провера садржаја
записника стручних већа
и тимова, (пружање
повратних информација)

Давање стручних
мишљења у поступцима
стицања звања
наставника
Развијање и унапређење
електронске платформе
школе

Тим за ОК и
развој школе
Школски
администратор
Тим за ИП
Тим за ОК и
развој школе

Преиспитивање Плана
побољшања за школску
2021/2022. на основу
Извештаја о реализацији

Тим за ОК
Тим за
самоврдновање

Израда плана побољшања
за школску 2022/2023.
– договор о циљевима,
улогама и
одговорностима,
временским оквирима и

Тим за ОК
Стручни актив за
РП
Тим за
самовредновање
Тим за

Јелена
Максић

Јелена
Максић

Правилник о
поштовању ауторских
права током
коришћења
дигиталних ресурса у
настави
Извештај
Предузимање
адекватних мерауколико је потребно

фебруар
2022.

Предузимање
адекватних мера
(измена плана)

јул 2022.

Записник са састанка
Тима за обезбеђивање
квалитета
План побољшања за
школску 2022/2023.
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предвиђеним исходима
Утврђивање начина
праћења

професионални
развој
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11.3.7. АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ИНФОРМАТИЧКУ ПОДРШКУ

Активност

Носиоци
активности

Израда Акционог плана
(АП) за школску
2021./2022.
Именовање чланова тима
за информатичку
подршку
Договор о плану
реализације планираних
активности и подела
задужења на чланове
тима.
Активација доменских
налога за ученике првог
разреда
Организовање обуке и
консултација за употребу
ЕсДневника за колеге у
школи

Тим за
информатичку
подршку
Тим за
информатичку
подршку
Тим за
информатичку
подршку

Организовање интерних
обука за наставнике примена ИКТ у настави у
циљу јачања капацитета
наставника за онлајн
наставу
(коришћење гугл
учионице, електронски
тестови, коришћење
едукативних програма)
Редовни радови на
ажурирању школског
сајта
Одржавање Гугл диска
школе

Тим за
информатичку
подршку,
наставници

Пружање помоћи и
подршке наставницима
током реализације
онлајн наставе и/или
хибридне наставе

Тим за
информатичку
подршку
Тим за
информатичку
подршку

Тим за
информатичку
подршку
Тим за
информатичку
подршку
ППС
Тим за
информатичку
подршку

Одговорно
лице за
спровођење
активности
Вођа тима

Време
реализације

Мерљиви индикатори
за постизање циљева

август,
септембар
2021.
август,
септембар
2021.
септембар,
октобар 2021.

Израђен АП

август,
септембар
2021.
август,
септембар
2021.

Активирани доменски
налози ученика првог
разреда
Упутства на школском
сајту, правилно и
редовно попуњавање
ЕсДневника

октобар 2021.
– фебруар
2022.

број наставника који су
присуствовали обукама
(циљ: 30)

Вођа тима

континуирано

Школски сајт редовно
ажуриран

Вођа тима

континуирано

Гугл диск је активан

Вођа тима

континуирано

Наставници добијају
потребну подршку

Вођа тима
Вођа тима

Вођа тима
координатори
Николић Игор
и
Стевановић
Небојша
Вођа тима

Записник са састанка
тима
Записник са састанка
тима
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Пружање подршке
ученицима током
реализације наставе у
онлајн окружењу
Развијање и
унапређивање
електронске платформе
школе

Помоћ техничару за
одржавање рачунарске
опреме у одржавању
техничке исправности
ИТ опреме
Прикупљање извештаја
од чланова тима о
реализацији
дефинисаних ативности.
Консултације чланова
тима са колегама из
стручних већа школе,
ради превазилажења
уочених слабости ИТ
решења - осмишљавање
могућих решења и
активности
Састављање
прелиминарног
извештаја тима за
информатичку подршку
Саветодавни рад са
колегама школе,
објављивање упутстава
за употребу едокумената по потреби
Администрирање онлајн
наставе преко платформе
Google Suite for Education
Организовање
едукативних и
информативних часова
за колеге

Одељењске
старешине у
сарадњи са
тимом за
информатичу
подршку
Школски
администратор,
Тим за
информатичку
подршку
Тим за ОК

Вођа тима

континуирано

Ученици успешно
користе школску
платформу за наставу и
учење

Руководилац
Стручног
актива за РП

континуирано

Тим за
информатичку
подршку

Школски
администрато
р

континуирано

Школска платформа за
учење, сарадњу и
комуникацију развијен
и унапређена у складу
са потребама школе и
техничким
могућностима
ИТ опрема је у
функцији

Тим за
информатичку
подршку

Вођа тима

новембар,
децембар
2021.

Тим за
информатичку
подршку

Вођа тима

септембар
Записник са састанка
2021. – јун тима
2022.

Вођа тима

Вођа тима

јануар 2022.

Полугодишњи извештај
о реализацији АП.

Тим за
информатичку
подршку

Вођа тима

континуирано

Записник, фотографије
на сајту школе,
упутства на школском
сајту

Тим за
информатичку
подршку
Тим за
информатичку
подршку

Вођа тима

континуирано

Функционална онлајн
настава

Вођа тима

континуирано

Записник, фотографије
на сајту школе,
упутства на школском
сајту

Записник са састанка
тима
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Израда извештаја о
реализацији АП

Тим за
информатичку
подршку

Вођа тима

јун 2022.

Извештај о реализацији
АП

11.3.8. АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Време
реализације

Активности

Носиоци активности

Утврђивање основних
смерница за рад Тима за развој
међупредметних компетенција
и предузетништва

Тимза развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва, Тим
за обезбеђивање
квалитета

септембар
2021.године

Записник са састанка тима
Обезбеђен неопходан материјал за
чланове тима за развој
међупредметних компетенција и
предузетништва

Избор
председника,записничара и
заменика председника Тима за
развој међупредметних
компетенција и
предузетништва

Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва

септембар
2021.године

Записник са састанка тима

До краја
првог
класификаци
оног периода

База планираних пројектних
задатака
Записник са састанка тима
Извештаји стручних већа

До краја
првог
класификаци
оног периода

Скале процене за вредновање
пројекта у настави
Извештаји стручних већа

Планирање пројекта у настави
у сарадњи са ученицима
(Прикупљање ученичких идеја
за пројекте, Избор пројекта)

Развијање критеријума за
вредновање пројекта у настави
у сарадњи са ученицима
Подстицање наставника да
припремају и изводе пројектне
задатке у оквиру редовне
наставе и развијају
међупредметне
компетенције код ученика
Интерно усавршавање
наставника –пројектна настава
– хоризонтално подучавање
(примена искустава са разних
семинара и обука које су
наставници прошли у протекле
две школске године)
Одржавање смотре пројектних
задатака

Стручна већа,
наставници, ученици,
Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва
Наставници- ментори
Ученици
Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва
Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва,
Стручна већа
Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва
Стручна већа
Наставници
Тим за
међупредметних

Исходи активности/докази

Током
школске
године

Извештај (база података)

До краја маја
2022. године

Увиду базу пројеката

До краја маја
2022. године

Изложба
Извештај
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Креирање виртуелне изложбе
ученичких радова

Подстицање ученичког
предузетништва
Израда извештаја и
евалуацијарада тима
Израда плана рада тима за
наредну школску годину

компетенцја и
предузетништва
Стручна већа
Ученици
Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва
Наставници
Ученици
Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва
Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва
Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва

Увиду базу пројеката

мај –јун 2021.
године

Школски сајт
Виртуелна изложба

Током
школске
године

Извештај о реализацији ученичког
предузетништва

август
2022. године

Извештај о раду тима за 2021/2022.
годину

август
2022. године

План тима за 2022/23. годину

11.3.9. АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ И КУЛТУРУ ШКОЛЕ
Време
реализације

Планиране активности
Формирање тима, израда акционог плана рада за
2021/2022.год.

Начин
реализације:

Састанактима

септембар
Формирање подтима за односе са институцијама
културе у Крагујевцу

Учешће и
праћење
манифестације

Базар уџбеника.
Хуманитарна акција – Књига на дар, за Децу без
родитељског стaрања и Дом за стара лица

Ученички парламент

Састанак са социјалним партнерима, презентација
нових капацитета и услуга и договор за праксу
наших ученика
Учешће на прослави Oктобар у Крагујевцу:



Међународни сусрети младих
Изложба у сарадњи са Историјским
архивом Шумадије

Учешће и
праћење
манифестација
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октобар



Концерт

Руководиоцисекција

Конференција на тему унапређења образовних
програма средњих школа у складу са потребама
привреде
Посета позоришту Јоаким Вујић
Размена искуства, сарадња школе са међународним
партнерима и локалним предузећима
План даљих активности

новембар

Књижевно вече – престављање савремених
крагујевачких писаца, у сарадњи са Народном
библиотеком

Састанак тима

Сусрет са познатим спортистом – тема:
Развијање спортског духа и фер- плеја

Ученички парламент

Руководиоци секција

Посете фирмама наших социјалних партнера
Ликовна колонија, изложба Гружанска јесен у
организацији ЦЗК Кнић
Посета позоришту Јоаким Вујић
Дани музике
Јубиларни шаховски турнирСлавко и Раћа

Састанак тима

Новогодишњесвечаности:

децембар

Руководиоци секција



Изложба ученичких радова, новогодишњих
украса



Хуманитарна аукција новогодишњих украса



Подела пактића, концерт ученика



Хуманитарни турнир у малом фудбалу



Посета Дечјем позоришу

јануар

Ученички парламент

Састанактима
ПрославаСветогСаве:
Руководиоци секција
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Изложба ученичких радова
Концерт духовне музике
Рецитал посвећен школској слави Свети
Сава

фебруар

Стручна већа

Чланови тима,
Дан заљубених у Политехничкој школи –
рецитал љубавних песама ученика школе и избор
за најлепши љубавни СМС

Управа школе

Анализа рада тима у претходном периоду, договор
око послова везаних за представљење школе
ученицима осмих разреда
март
ПрославаДана школе

Састанциmчлановаm
тима

Март у Средњој стручној школи

Управашколе

Мултимедијалне активности (спорт, уметност,
филм, мода )

Руководиоци секција

Хуманитарнитурнир у кошарци
Изложба

Стручна
Већа
припрема
материјала

Отворена врата школе
Концерти
Посета позоришту Јоаким Вујић
Израдa промотивног материја лаз апромоцију
школе
Обилазак основних школа у граду

Уређење школског дворишта – Цветна недеља
Изложба
Посета позоришту Јоаким Вујић

Састанак тима

Књижевно вече – представљање најчитаније
књиге у школској библиотеци

Обилазак школа

Ноћ музеја
дистрибуција
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Презентација школе
- обилазак основних школа у региону
април,
мај, јун

материјала
договори

- Субота у Средњој стручној школи
- посетео смака ОШ нашој школи
- Отворена врата школе
-презентације за родитеље осмака
Ђурђевдански песнички сусрети – митинг
поезије
Округли сто на тему Млади на тржишту рада у
Србији и ЕУ
Испраћај матураната– рок концерт

Токомшколске
године

Изложбе и презентације ученичких радова у
холушколе
Прикупљање података и ажурирање сајта школе

Састанактима
Састанци, учешће
у акцијама
договори
састанциса
другимтимовима

Сарадња са осталим тимовимана нивоу школе и
Ученичким парламентом
Уређивање интернет странице школског тима за
промоцију
Консултације о предлогу мера за унапређивање
квалитета рада школе
Праћење реализације плана побољшања
-за област 1.0 - Програмирање, планирање и
извештавање увидом у упутство и извештај тима
за обезбеђивање квалитета и развој школе
Сарадња школе са локалним и републичким
електронским и писаним медијима
Токомшколске
године

Сарадња са институцијама у граду и социјалним
партнерима школе

Састанактима
Састанци, учешће
у акцијама
договори
састанци са
другим тимовима

Учествовање у акцијама које се организују у граду
Успостављање сарадње са другим школама у
региону и републици
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11.3.10. АКЦИОНИ ПЛАН ПРОЈЕКТНОГ ТИМА

Активности
Формирање Тима и избор
координатора тима
Формирање канцеларије
Пројектног тима
Формирање базе података

Носиоци
Активности
Чланови тима

Време
реализације
Септембар 2021.

Чланови тима

Индикатори
Записник са
састанка
Канцеларија

Обука чланова тима за израду
пројектне документације

Чланови тима

Септембар –
новембар 2021.
Новембар 2021. –
фебруар 2022.
Током године

Обука заинтересованих чланова
колектива за израду пројектне
документације

Координатор тима

Томом године

Размена искустава са другим
школама
Обука чланова Тима за вођење
пројекта

Чланови тима
Чланови тима

Децембар 20201 –
август 2022.
Током године

Конкурисање, аплицирање на
пројектима
Праћење реализације активности
пројекта КА- 201, KA 202, КА229 и
КА226
Информисање Наставничког већа,
Педагошког колегијума и
Школског одбора о активностима
Пројектног пима

Чланови тима

Током године

Кординатор тима

Септембар 2021. –
август 2022.

Записници са
састанка,
сертификати са
обука
Евиденција
присуства,
Евалуациони
упитници
Записници са
састанка
Записници са
састанка,
сертификати са
обука
Евиденција
документације
Пројектна
документација

Координатор
Пројектнг тима

Током године

Записници

Чланови тима

База података
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11.3.11. АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
РЕДНИ
БРОЈ
1.

2.

АКТИВНОСТ
Доношење плана
рада

НОСИЛАЦ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Тим за дуално
образовање

Распоред
наставника за
праћење
постигнућа ученика
у компанијама
Размена искустава
између наставника

Тим за дуално
образовање

4.

Ширење мреже
социјалних
партнера

5.

Праћење
постигнућа ученика
у компанијама,
реализације
наставног плана и
програма

Организатори
практичне
наставе,
струковна већа,
Тим за дуално
образовање
Тим за дуално
образовање
Координатори
практичне
наставе

6.

Правилник о
полагању завршног
испита

Тим за дуално
образовање
Координатори
практичне
наставе
Организатор
практичне
наставе

7.

Анализа компанија
и могућности
одржавања
припремне наставе
за завршни испит

Тим за дуално
образовање
Координатори
практичне
наставе
Организатор
практичне
наставе

3.

Тим за дуално
образовање

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Предлог израђује
координатор и тим за
дуално образовање
На основу поделе
предмета

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
До 7.септембра
2021.
До 15.септембра
2021.

Давање инструкција
новим наставницима
који прате постигнућа
ученика у компанијама
Успостављање
контаката
Округли столови
Посета компанијама

До 15.септембра
2021.

Обилазак компанија,
контрола Евиденционих
листова и Дневника
практичне наставе
Сарадња са
инструкторима у
компанијама
Преглед правилника,
врсте задатака за
завршни испит и
могућности њихове
реализације у
компанијама
Наставници који
учествују у реализацији
завршног испита
Обилазак компанија,
састављање извештаја и
изналажење решења

Током читаве
школске године

Током читаве
школске године

Септембар 2021.
Јануар 2022.
Јун 2022.

Током читаве
школске године.
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8.

Полугодишњи
састанци са
представницима
компанија

9.

Квартални
извештаји
постигнућа ученика

10.

Инструктори по
компанијама
Тим за дуално
образовање
Организатор
практичне
наставе
Координатори
практичне
наставе

Тим за дуално
образовање
Координатори
практичне
наставе
Подршка компанија Тим за дуално
за упис ученика у
образовање
први разред

11.

Рекламна кампања
за упис ученика у
први разред

Тим за дуално
образовање у
сарадњи са
тимом за
промоцију
школе

12.

Праћење
реализације
припремне наставе
за завршни испит

Тим за дуално
образовање
Организатор
практичне
наставе
Координатори
практичне
наставе
Инструктори у
компанијама

Разговор око
реализације практичне
наставе, оцењивања
ученика,
васпитнодисциплинских
мера, одржавања
припремне наставе за
завршни испит,
организовање завршног
испита, остало
Обрада кварталних
извештаја и
информисање
компанија

Децембар 2021.
Мај 2022.

Прикупљање Изјава о
намери послодаваца за
укључивање у дуално
образовање
Упућивање компанија
на сарадњу са
привредном комором
Израда рекламног
материјала у сарадњи
са компанијама

Децембар 2021.

Обилазак компанија
Сарадња са
инструкторима у
компанијама

Април 2022.
Мај 2022.

Новембар 2021.
Јануар 2022.
Април 2022.
Јун 2022.

Март 2022.
Април 2022.
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13.

Подела ученика у
компаније

Тим за дуално
образовање
Комисија за
избор ученика
за поједине
компаније

Листа жеља,
одржавање интервјуа и
општи успех

Јун 2022.

14.

Сарадња са ГИЗом

15.

Стручно
усавршавање

Састанци, анкете,
евиденције
Одласци на стручна
усавршавања у вези
дуалног образовања

Током школске
године
Током школске
године

16.

Стручне екскурзије

Тим за дуално
образовање
Тим за дуално
образовање у
сарадњи са
тимом за
стручно
усавршавање
Тим за дуално
образовање

Током школске
године

17.

Верификација
образовних
профила по
дуалном принципу

Посета школама које
образују ученика по
дуалном образовању,
посета компанијама
Израда студије
изводљивости
образовног профила и
потврда истога

18.

Срадња са
руководством
школе

Састаници са
руководством школе
око свих других питања
а у вези дуалног
образовања

Током школске
године

19.

Израда извештаја
рада

Обрада реализације
плана

Август 2022.

Тим за дуално
образовање у
сарадњи са
тимом за нове
образовне
профиле
Тим за дуално
образовање
Организатор
практичне
наставе
Координатори
практичне
наставе
Тим за дуално
образовање

Током школске
године
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11.3.12. АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Активности
Израда Годишњег плана рада школе
Израда
полугодишњег
извештаја
о
реализацији Годишњег плана рада школе
Израда годишњег извештаја о реализацији
Годишњег плана рада установе
Извештавање
Наставничког
већа,
Школског одбора и Педагошког колегијума
о ГПРШ и његовој реализацији

Носиоци
активности
Чланови тима
Чланови тима

Време
реализације
Септембар
Фебруар

Чланови тима

Август

Чланови тима

Током године

Индикатори
ГПРШ
Полугодишњи
извештај
Годишњи
извештај
Записници
састанка

са

11.3.13. АКЦИОНИ ПЛАН СЕЛФИ ТИМА

Активности
Избор руководиоца и
записничара СЕЛФИ тима
Договор о плану
реализације вредновања
дигиталних капацитета
школе
Израда додатних питања за
анкете за наставнике,
ученике, родитеље
Постављење анкете у гугл
учионицама за ЧОС Сарадња са одељењским
старешинама
Достављање анкете
послодавцима - Сарадња са
организаторима практичне
наставе
Анкетирање послодаваца,
руководства, ученика и
наставника помоћу СЕЛФИ
инструмента (ДУАЛНО
образовање)
Анкетирање руководства,
ученика и наставника
помоћу СЕЛФИ

Носиоци
активности
СЕЛФИ тим

Време
реализације
септембар
2021.

Исходи активности/докази
Записник са састанка тима

СЕЛФИ тим
Стручни
актив за РП

септембар
2021.

Записник са састанка тима
Подела задатака

СЕЛФИ тим

октобар 2021.
децембар 2021.

Записник са састанка тима
Додатна питања

СЕЛФИ тим
Одељењске
старешине

октобар 2021.
мај 2022.

Постављене анкете у гугл
учионицама за ЧОС

октобар 2021.
мај 2022.

Достављене анкете
послодавцима

октобар 2021.

Довољан број попуњених
анкета

мај 2022.

Довољан број попуњених
анкета

СЕЛФИ тим
Организатори
практичне
наставе
Руководство
Наставници
Ученици
(дуална
одељења)
Руководство
Наставници
Ученици
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инструмента (за
образовање које није
дуално
Генерисање анализе анкета
помоћу СЕЛФИ
инструмента
Генерисање упоредне
анализе анкета помоћу
СЕЛФИ инструмента
Извештавање о
резултатима
самовредновања
дигиталних капацитета
школе и уоченим кључним
снагама и слабостима
Праћење реализације плана
и ефеката спроведених
мера побољшања у циљу
јачања дигиталних
капацитета школе
применом СЕЛФИ
инструмента
Израда извештаја о раду
тима
Израда плана рада СЕЛФИ
тима за школску 2022/2023.

мај 2022.
СЕЛФИ тим
мај 2022.
СЕЛФИ тим

СЕЛФИ тим
Педагошки
колегијум

Стручни
актив за РП
СЕЛФИ тим

Руководилац
СЕЛФИ тима
Руководилац
СЕЛФИ тима

Анализа анкета помоћу
СЕЛФИ инструмента
Упоредна анализа анкета
помоћу СЕЛФИ инструмента

мај 2022.

Записник са седница
педагошког колегијума

јул 2022.

Извештај о реализацији
развојног плана

јул 2022.
август 2022.

Извештај о раду тима за
школску 2021/2022.
План рада тима за школску
2022/2023. годину
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11.4. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ
Назив пројекта

Носилац пројекта

Реализатори пројекта

Временска
динамикатрајање

Средња стручна
школа

Средња стручна школа, Аntalya
kepez mahmut celalettin okten
anadolu
imam hatip lisesi, Siauliu r. Bubiu
mokykla, Stredni zdravotnicka skola
a Vyssi odborna
skola zdravotnicka, Centrul Scolar
pentru Educatie Incluziva Targu
Jiu, Escola B1 PE Covão

2019.-2022.

Средња стручна
школа

Средња стручна школа, Sule
Muzaffer Buyuk Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi,
Agrupamento de
escolas de Barcelos

2019.-2022.

Common Culture for
Europe

Rigas 18 vakara
(mainu) vidusskola

Аntalya kepez mahmut celalettin
okten anadolu
imam hatip lisesi,
Esprominho,
IIS Isa Conti Eller Vainicher,
Средња стручна школа

2019.-2023.

DECIDE (Дијалог о
запошљавању
младих, иницијатива
и дуално
образовање)

ГИЗ (Немачка
организација за
међународну
сарадњу) у оквиру
Немачке развојне
сарадње у Србији

Средња стручна школа Крагујевац

јануар 2020.децембар
2022.

Средња стручна
школа Крагујевац

Средња стручна школа Крагујевац
и школе из Литваније и Турске

мај 2021. –
мај 2023.

РБЦ (Регионални
Бизнис Центар
Србија)

Средња стручна школа Крагујевац
и Текниа

август 2021.мај 2022.

CATCH THE DATE

Израда дневника
компетенција за
ученике и
приручника за
наставнике –
менторе у ВЕТ
школама

Академија дуалног
образовања
(Ерасмус + пројекат)
„Обука на радном
месту за послове
бравар-алатничар “
у оквиру програма
Е2Е „Знањем до
посла- развој
вештина младих и
јавно –приватно
партнерство у
Србији- II фаза“
(Занимање
заваривач)
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12. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

12.1. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА

Руководство школе омогућује свим наставницима стручно усавршавање
Каталога стручног усавршавања https://zuov.gov.rs/katalog-programa-strucnog-usavrsavanja-zaskolsku-2018-2019-2019-2020-i-2020-2021-godinu/ (Услед техничких прилагођавања коректорске
корекције биће извршене у најскоријем временском року.)

Активност

Носиоци
активности

Одговорно лице
за спровођење
активности

Време
реализациј
е

Током
школске
године

Организација
семинара на тему
јачање дигиталних
компетенција
наставника

Тим за
информати-чку
подршку

Небојша
Стевановић

Семинари, интерне
обуке Пројектна
настава

Тим за
пројектну
наставу

Вођа тима за
пројектну
наставу

Тим за Тим за
инклузију

Психолог

ППС
Тим за професионални
развој
Стручна већа,

Заменик
директора
Вођа Тима

Интерно усавршавање
наставника у оквиру
стручних већа за
израду и примену
ИОП-а,
Усавршавање
наставника из области
Настава и учење.
Образовна постигнућа
ученика
Реализација угледних
и огледних часова

Председник
стручног већа

Мерљиви индикатори
за постизање циљева

%наставника који су
присуствовали
усавршавању
(школске 2021/22)

Током
школске
године

%наставника који су
присуствовали
усавршавању
(школске 2021/22)
%наставника који су
присуствовали
усавршавању
(школске 2021/22)

Током
школске
године
Током
школске
године
2021/22.

%наставника који су
присуствовали
усавршавању
(школске 2021/212)
Најмање 20% наставника
у стручном већу трeба да
одржи угледни час током
школске године

Током
школске
године
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Евалуација одржаних
часова у оквиру
Стручног већа

Стручна већа,
ППС

Председник
стручног већа

Излагање са стручних
усавршавања у
оквиру Стручних већа

Стручна већа

Председник
стручног већа

Стручне посете
социјалним
партнерима

Стручна већа
машинске,
електро и
саобраћајне
струке
Сви
наставници,
стручни
сарадници,
директор
Наставници,
ППС

Реализација и
праћење
индивидуалног
стручног
усавршавања
Стручно усавршавање
у оквиру Стручних
већа и Наставничког
већа
Интерно усавршавање
наставника у оквиру
стручни х већа за уже
стручно
оспособљавање
наставника
( машинска, електро и
саобраћајна струка)

Сарадници из
привреде
предавачи са
факултета и
други стручни
сарадници

Током
школске
године
2021/22.
Током
школске
године
2021/22.

Број часова који су
евалуирани у оквиру
Стручних већа

Председник
стручног већа

Током
школске
године
20201/22.

Проценат наставника
који су били у посети

Евидентирање
стручног
усавршавања
портфолио

Током
школске
године

Евиденционе листе
наставника стручних
сарадника и директора –
портфолио

Приказ
књиге,
чланка,
сајта,
презентације,
предавања
Тим за стручно
усавршавање

Два
пута Зaписник са СВ или НВ,
годишње
евалуационе листе,
допунски материјал
Током
школске
године
2021/22.

Проценат наставника
који су присутвовали
презентацијама

Број наставника који су
присуствовали
усавршавању у оквиру
стручних већа у односу на
укупан број наставника
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12.2. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКТОРА

У складу са Правилником, стручно усавршавање директора реализоваће се према властитом плану
и програму, чије су оквирне смернице наведене у програму рада директора, у следећим областима:
Ниво
Садржај
(тема или
назив
семинара)

У складу са
потребама

Област
усавршавања

Закони,
правилници,
упутства
Страни језици
Систем
менаџмента
квалитета

Педагогија,
дидактика,
методике
У зависности
Педагошка и
од
организатор развојна
психологија
а
Комуникација
и конфликт
Руковођење
Мултимедијск
и извори
информација и
информатизац
ија школе

Начин
реализације
Упознавање са
прописима,
упутствима,
консултације
Присуство online
курсевима
Присуство
семинару и
консултације

Праћење
периодикеи
савремене
литературе
интернет
претрага
консултације и
дискусије
сасарадницима
размена
искустава и или
присуство
семинару

(ваншколс
ко или на
нивоу
школе
прецизира
ти стр.
веће)

У
школи
и ван
ње
Ван
школе
У
школи
и ван
ње

Време
Реализатор
реализације
У зависности
Континуиран од
о праћење
проблематик
е
ТШГ

АБЦ

ТШГ

Декра

Лично, у
сарадњи са
педагогом и
Континуиран
интерним
о
носиоцем
или на
семинару
Континуиран Личноусарад
о
њисапсихоло
Ушколи
гомилинасем
иванње
инару
ТШГ
ТШГ

У оквиру
пројеката и
др.

Континуиран Лично или
о
на семинару

297

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

13. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

13.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Укљученост родитеља у различите аспекте школског живота представља важну компоненту
образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези са квалитетом тог процеса. Партнерство породице
и школе је важан предуслов за адекватно подржавање и подстицање развоја ученика, будући да је
добробит детета централни интерес, како породице тако и школе.
Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са
родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање,
укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око
безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета
образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних
утицаја.
Сарадња са породицом одвија се плански и систематски током целе године и подразумева
укључивање породице у планирање, реализацијуи и евaлуацију те сарадње. Активности у оквиру
сарадње са породицом реализују се на основу Развојног плана школе и Годишњег плана школе и то
кроз:
 план рада Савета родитеља
 план рада директора школе
 план рада стручних сарадника
 план за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 планове рада стручних већа
 планове одељењских већа
 планове одељењских старешина
 план рада секција
 план рада школскух Тимова
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13.1.1. САВЕТ РОДИТЕЉА

Време
Активности/теме
реализациј
е
Септембар
 Конституисање Савета
родитеља
 Избор представника
родитеља, из редова Савета
родитеља, за члана
Школског одбора
 Избор члана и заменика за
Локални савет родитеља
 Избор представника
родитеља, из редова Савета
родитеља за чланове
обавезних Тимова школе
 Упознавање родитеља са
кућним редом школе и са
Протоколом поступања у
установи у одговору на
насиље, злостављање и
занемаривање (изменама и
допунама Правилника о
Протоколу поступања
установе у одговору на
насиље, злостављање и
занемаривање)
 Упутством о поступању у
случају сумње или сазнања
о присуству и коришћењу
дрога у образовно –
васпитним установама
 -Упознавање са
Приручником „Ка сигурном
и подстицајном школском
окружењу“
 Упутству о мерама заштите
здравља ученика и
запослених у основним и
средњим школама
 Извештавање Савета

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Конституиса
ње
Предлагање
Гласање

Директор,
секретар школе,
ППС,
председник Савета
родитеља,
координатор рада
Савета родитеља,
одељењске
старешине,
представник тима
за развојно
планирање,
вођа тима за
самовредновање

Упознавање

Извештавањ
е
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родитеља о утрошку
средстава прикупљених на
име ђачког динара у
школској 2020/21. години
Разматрање предлога
износа ђачког динара за
школску 2021/22.
Представљање Годишњег
плана рада школе за
школску 2021/22.
Избор осигуравајуће куће
на основу приспелих понуда
Обавештавање Савета
родитеља о области
квалитета која се
самовреднује у школској
2021/22.
Самовредновање области
квалитета:
6.0 Организација рада
школе, управљање људским
и материјалним ресурсима
Избор представника Савета
родитеља за тим за
самовредновање
Упознавање чланова Савета
родитеља са Оператиним
планом рада школе за
организацију и остваривање
образовно – васпитног рада по
посебном програму за рад у
условима пандемије вируса
Covid – 19 (модел I, II. III)

Октобар




Упознавање са битним
активностима у школи
Обавештавање родитеља о
приоритетима развојног
плана за школску 2021/22.
-Јачање ИКТ капацитета и
развој дигиталних
компетенција наставника и
ученика
-Побољшање квалитета
наставе
- Област квалитета:

Упознавање
Информисањ
е

Директор,
секретар,
руководилац
Стручног актива
за развојно
планирање,
председник Савета
родитеља,
координатор рада
Савета родитеља,
ППС, одељењске
старешине
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Новембар - 
децембар






Фебруар







Април – јун






образовна постигнућа
ученика
-Јачање капацитета
националног ресурс центра
компетенција за
целоживотно учење
Октоборске свечаности
Разговор о актуелним
темама
Упознавање са битним
активностима у школи
Упознавање са успехом
ученика на првом
тромесечју и предлагање
мера за побољшање успеха
Укључивање родитеља и
старатеља у наставне и
остале активности
Анкетирање родитеља
6.0 Организација рада
школе, управљање људским
и материјалним ресурсима
Упознавање са успехом
ученика на полугодишту и
предлагање мера за
побољшање успеха
Упознавање са прославом
Дана школе
Разговор о актуелним
темама
Представљање активности
Ученичког парламента
Упознавање са битним
активностима у школи
Осврт на досадашњи рад
савета родитеља и
предлози за унапређење
рада у наредној школској
години
Извештај о самовредновању,
уочене кључне снаге и
слабости
Предлагање мера за

Упознавање

Директор,
секретар школе,
ППС,
Презентација председник Савета
родитеља,
координатор рада
Савета родитеља,
Разговор
одељењске
старешине

Презентација Директор,
секретар школе,
ППС,
Упознавање
председник Савета
родитеља,
Разговор
координатор рада
Савета родитеља,
одељењске
Промоција
старешине
активности
представници
Ђачког
парламента
Разговор
Директор,
секретар школе,
Предлагање
ППС,
председник Савета
родитеља,
координатор рада
Савета родитеља,
Дискусија
одељењске
старешине
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унапређивање квалитета
рада школе
Упознавање са битним
активностима у школи

Информисањ
е

Дискусија
Начини праћења реализације програма савета родитеља и носиоци праћења:
- Анализа остварености плана и програма Савета родитеља вршиће се у
оквиру анализе реализације Годишњег плана рада школе, на полугодишту и на
крају наставне године. Носилац активности је секретар школе. Анализа рада
реализоваће се и кроз дискусију на самој седници Савета родитеља.
- Записник о раду Савета родитеља води родитељ изабран за записничара
на првој седници Савета родитеља за ову школску годину.

13.1.2. Родитељски састанци
Време
реализације

Активности/теме

СЕПТЕМБАР

- Упознавање са организацијом рада школе,
календаром образовно-васпитног рада за
текућу школску годину, Правилима кућног
реда, деловима Годишњег плана рада
школе који су интересантни за родитеље,
Правилима о понашању ученика,
запослених и родитеља ученика школе;
- Упознавање родитеља са изменама у
Закону о основама система
- Избор представника родитеља за Савет
родитеља Школе;
- Упознавање родитеља са Правилником о
превентивним мерама заштите током
ковида 19
- Договор са родитељима о међусобној
сарадњи, терминима индивидуалних
разговора и инсистирање на
правовременом обавештавању школе о
разлозима одсуствовања ученика са

Начин
Носиоци
реализације реализације

Упознавање,
разговор,
договор,
ОС
Избор,
гласање
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-

-

-

-

-

-

НОВЕМБАР
-

-

-

наставе
Упознавање родитеља са радом тимова у
школи
Упознавање родитеља са Правилником о
правима, обавезама и одговорности
ученика и васпитно-дисциплинским
мерама;
Истицање значаја благовременог праћења
рада и напредовања ученика у циљу
превентивног деловања или предузимања
одговарајућих мера у ситуацијама које то
изискују;
Упознавање родитеља са организацијом
допунског и додатног рада са ученицима и
сугестије родитеља за укључивање
ученика;
Упознавање са Планом и програмом
образовања за текућу школску годину;
За завршне разреде: Упознавање родитеља
са начином полагања матурског и
завршног испита;
Упознавање родитеља са Оператиним
планом рада школе за организацију и
остваривање образовно – васпитног рада
по посебном програму за рад у условима
пандемије вируса Covid – 19
Понашање ученика у школи
Анализа успеха ученика на првом
класификационом периоду, уочавање
наставних предмета из којих је успех
најлошији ради предузимања мера за
побољшање успеха;
Анализа изостајања ученика, посебно
Разговор,
неоправданих изостанака и изречене
упознавање
васпитно-дисциплинске мере;
Осврт на остварену сарадњу породице и
школе и учесталост индивидуалних
разговора са родитељима;
Договор са родитељима о пружању помоћи
ученицима у планирању дневних
школских обавеза;
Указивање на нужност проширивања

ОС
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знања родитеља из области педагогије,
развојне психологије и друго;
- Понашање ученика
- Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта;
- Упознавање родитеља са мерама за
побољшање успеха и сугестије родитеља;
- Однос према школским обавезама и
изреченим васпитно-дисциплинским
Разговор,
мерама;
ОС
ЈАНУАР
упознавање
- Однос ученика према школској имовини и
материјална одговорност ученика;
- Истицање значаја професионалне
оријентације ученика и благовременог
планирања свог професиоанлног развоја
- Анализа укључености ученика у допунски
и додатни рад и ефекти тог рада
- Разговор о захтевима који до краја
школске године стоје пред ученицима и
организовању екскурзије
МАРТ- Анализа успеха ученика на трећем
Разговор,
Одељењске
АПРИЛ
класификационом периоду;
упознавање старешине
- У завршним разредима- упознавање
родитеља са организацијом полагања
завршног и матурског испита.
- За разреде - одељења која су реализовала
екскурзију: упознавање родитеља са
Упознавање ОС
МАЈ-ЈУН
извештајем о извођењу екскурзије.
Родитељски састанци реализоваће се у зависности од тренутне епидемиолошке ситуације уз
поштовање свих мера Владе Републике Србије и Кризног штаба за спречавање ширења вируса Covid-19.
Уколико се укаже потреба, организоваће се и ванредни родитељски састанци за поједина одељења
- разреде у току школске године.
Родитељским састанцима може присуствовати директор, помоћник директора, психолошко –
педагошка служба, организатор практичне наставе, предметни наставници или ученици уколико
постоји потреба.
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13.1.3. Списак чланова савета родитеља

Одељ
ење
I-1
I-2
I-3
I-4

Презиме и име

Адреса

Брoј мобилног и
фиксног
телефона
069-383-23-01

zokiantic747@gmail.com

064-27-08-156

jelenamkg@gmail.com

Антић Зоран
Момчиловић
Јелана
Арсенијевић
Данијела

Караула 2 бр.34
Бежанијских бригада
22
Божидара Масларића
54

Томић Гордана

Драгише Луковића 12

060-561-56-10

Војислава Дулића 11

064-854-06-46

9.маја 24

064-19-77-899

gocazivkovictomic@gmail.c
om
nebojsamajstorovic82@gm
ail.com
frle034@gmail.com

10. октобра 89

065-351-61-55

pavlepetar@yahoo.com

Јосипа Шнерсона 6/II31

060-317-66-80

Косте Сретеновић 35

064-205-8-80

Кнеза Михаила 20

060-55-52-073

064-85-09-493

I-14
I-15

Мајсторовић
Небојша
Стаменовић Драган
Живадиновић
Александар
Живковић
Ранковић Јелена
Богосављевић
Зоран
Џафић-Дундић
Емина
Лепојевић Белкић
Невена
Гаши Илире
Живановић
Јасмина
Филиповић Биљана
Ристовић Дејана

I-16

Станковић Ненад

Мостарска 60

062-381-910

I-17

Михајловић Дејан

Ђуре Јакшић 10

063-400-907

II-1
II-2

Танасијевић Ивана
Симовић Јасмина

Града Караре 29
Петра Јовановића 9

063/8058501
064/4212867

II-3

Крстић Силвана

Иванградска 10

064/4876299

Стојановић
Маријана
Продановић
Новица
Ранковић Марија
Сретеновић
Александра

Краљевачког
батаљона 39

062/238382

Голочело

064/0018280

Балканска 13

060/3638585

Танаска Рајића 5/3

062/547182

I-5
I-6
I-7
I-8
I-9
I-10
I-11
I-12
I-13

II-4
II-5
II-6
II-7

E-mail адреса

Лепенички
булевар25/I
Даничићева 103

060-444-06-76
062-852-69-98

Закута бб

065-55-88-290

Јустина Поповића 14
Раде Шубакић 26

060-37-44-055
069-11-25-006

jelenazrankovic46@gmail.c
om
bogosavljeviczoran375@g
mail.com
dzemina981@gmail.com
nevenaaidasopran@gmail.c
om
ilirekerhanaj@gmail.com
biljanafilipovic@yahoo.com
nenadstankovic.stankovic2
@gmail.com
dejan.mihajlovic.74.dm@g
mail.com
ivanat@gmail.com
jasmina034@gmail.com
silvanakrstic747@gmail.co
m
maja.stojkop@gmail.com

anaaleksandra82@gmail.co
m
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II-8

Новокмет Бошко

Стеве Книћанина 1

061/8132994

II-9

Ђукић Снежана

Аџине ливаде бб

066/5361544

II-10

Корица Милорад

063/8668637

II-11

Ђурђевић Невенка

II-12

Милетић
Александар

Светолика Јањића 28
Драгољубљ Божовића
Жуће 13
Октобарских жртава
292

II-13

Марковић Ана

Доња Сабанта бб

061-240-134

II-14

Поповић Анка

II-15

Димић Славиша

II-16

Тодоровић
Маријана

III-1

Ђурић Снежана

III-2

Ђорђевић Ивана

III-3

Павловић Тања

III-4

Перовић Биљана

III-5
III-6

Огњановић
Драгана
Ристић Далибор
Милутиновић
Оливера

Лепенички булевар
3/57
Мике Аласа 3,
Грошница

060-1353098

djukicsnezana32@gmail.co
m
porodicakg20@gmail.com
djurdjevicnevenka@gmail.c
om

060/0143126
markovicana105@gmail.co
m

064/53785553
063-7028027

kifla79kg@hotmail.com

Равни гај

061-159-00-64

maja.puslica87@gmail.com

Десимировац бб

060-422-02-00

djuricsnezana270@gmail.c
om

069/80-53-316

ivanadj@gmail.com

064-265-53-91

tanja.pavlovic@gmail.com

Сретењског устава 22

064/2732873

biljanaperovic789@gmail.c
om

Церовац ББ

060/06-92-746

ivanpesic2019@gmail.com

Петра Хекторовића 9

062-975-19-47

Хаџи Проданова 11

064-632-50-26

Радомира Бугарског
8
Слободана Принципа
Сеље 21

III-8

Јеремић Дарко

Словачких
побуњеника 9

065-632-01-50

III-9

Бугарчић Драгана

Љубић, Гружа, Кнић

063/16-22-385

Дивостин ББ

064/806-50-88

Ђуре Кнежевића 8

060-336-71-42

olja.milutinovic.1972@gma
il.com
darkojeremic183@gmail.co
m
bugarcicdragana3@gmail.c
om
ljiljana.todorovic972@gmai
l.com
dusanijovana@gmail.com

Рудничка 13/10

060/36-10-800

mataspale@yahoo.com

061/63-36-810

jelenadubovac@gmail.com

060/6301808

tanjadoda2004@gmail.com
draganamilutinovic84@gm
ail.com

III-7

III-10
III-11
III-12

Тодоровић
Љиљана
Тодоровић Ана
Спасојевић
Александра

III-13

Гемаљевић Јелена

III-14

Милојевић Драгана
Милутиновић
Драгана
Петровић Дејан
Јовановић
Александар
Десивојевић
Слађана

III-15
III-16
III-17
IV-1

Краљевачког
батаљона 130
Угљаревац ББ
Луке Ивковића 12

066-67-94-487

Десимировац ББ

063-805-22-69

Пионирска 24

063/8043668

acaobucar18@gmail.com

Топоничка 16

064/17-37-940

sladjanadesivojevic@gmail.
com
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IV-2
IV-3
IV-4

Незнаног јунака 6/6
Белодримска 35
Капетана Лукића 52
Славољуба Милекића
32
Бадњевац бб
Бачајских бригада 23
Лудбрешка 10

064/5893614
063/445-777
061/64-28-693

IV-6
IV-7
IV-8

Јововић Небојша
Турањанин Јасмина
Стоjиловић Зоран
Голубовић
Маријана
Николић Слађана
Марковић Фадија
Готић Драгана

IV-9

Милан Живановић

Сање Маринковић 30

064/1788158

IV-10
IV-11

Жугић Ивана
Дунић Мирослава

Делиградска 4

065-382-02-73
062/8897429

IV-5

065-988-05-24
060/51-01-203
063/1166098
069/59-50-900

nebojsa1970@gmail.com
jasmina1180@gmail.com
stojilovic@gmail.com
marijanagolubovickg@gma
il.com
snantraci63@gmail.com
ristomarkovic@gmail.com
dragana1307@hotmail.com
milanzivanovic868@gmail.
com
ivanazugic75@gmail.com
miradunic11@gmial.com

13.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Планиране активности сарадње за текућу школску годину
Развојног плана и Акционих планова
Институција
Облик
са којом се
Садржај сарадње
сарадње
сарађује
Епархија
Калиграфија, реторика и
Радионица,
Шумадијска
црквено појење
посета
Посете,
Народно
Праћење позоришних
праћење,
позориште
представа, Сајам образовања
договор
Градска
библиотека

промоције књига

Посете,
промоције

Музеј

праћење поставки

Посете,
изложбе,
договор

Градска
галерија

праћење изложби

Посете,
изложбе

Историјски
архив

Дом здравља

Прикупљање грађе за
монографију о школи,
заједничке активности,
праћење промоција и издања
Систематски прегледи,
индивидуални прегледи,
хитни случајеви,
вакцинације, предавања,
консултације

Посете,
договор,
анализа

усагласити са активностима из
Време
реализац
ије
Октобар,
март, мај
Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године

Прегледи,
Током
интервенције школске
, договор
године

Реализатори
Наставници
веронауке
Стручна већа
Стручна већа
Стручна већа
Стручна већа

Стручна већа

ППС, ОС
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Завод за јавно
здравље
Служба за
трансфузију
крви

Анкетирање запослених,
предавање

Анкетирање,
предавање

По
потреби

Акције добровољног давања
крви

Организација Јесен,
2 акције
пролеће

ППС

Црвени крст

Акције добровољног давања
крви, хуманитарне акције

Заједничке
акције
Уговор из
2007.г.

Секција Црвеног
крста, Ђачки
парламент

Центар за
социјални рад

Размена информација и о
социјалној ситуацији
појединих ученика и
заједничко деловање,
заједничке активности

Договор,
Током
размена
школске
информација године

ППС

Пензијско –
инвалидска
служба

Евиденција о запосленима

Током
Размена
школске
информација
године

Секретар

Национална
служба
запошљавања

Професионално
информисање ученика
завршних разреда,
расписивање конкурса за
запослене, потребе за
кадровима током школске
године, Сајам образовања

Договор,
заједничке
активности

Током
школске
године

Секретар,

Регионална
Привредна
Комора

Заједничке активности у
оквиру Одбора за школство,
Сајам образовања, посета
предавањима у РПК

Заједничке
активности,
посета

Током
школске
године

Директор
школе,
помоћници
директора
школе,

Одељење за
друштвене
делатности
Града
Крагујевца

Верификације, инспекцијски
надзор, сарадња

Сарадња

Током
школске
године

Директор и
помоћници
директора

Градска управа

Финансирање, подршка,
сарадња

Формални
облици
сарадње

Еко-фонд

Уређење школе и околине,
заједнички пројекти

Министарство
просвете РС

Информисање,
обавештавање, сарадња,
саветодавни послови

Током
школске
године
Током
Сарадња
школске
године
Током
Информисањ
школске
е, сарадња
године

Школска
управа у
Крагујевцу

Информисање,
обавештавање, сарадња,
саветодавни послови

Информисањ Током
е, сарадња,
школске
саветовање
године

Током
школске
године

ППС, ОС

Директор
школе
Директор,
помоћници
директора
Директор,
секретар,
Директор,
помоћници
директора,
секретар, ППС
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Министарство
финансија

Финансирање, извештавање

Формални
облици
сарадње

ПУ Крагујевац

Предавања, школски
полицајац, превенција,
сарадња

формално

Организовање семинара и
похађање семинара, Сајам
образовања

Учешће на
семинарима

Током
школске
године

наставници

Праћење огледних
образовних профила,
унапређење образовноваспитног рада

Анализа,
извештаји

Током
школске
године

Координатори
тимова,
републички
координатор

Учешће у пројектима

Заједничке
активности

Током
школске
године

координатор

Током
школске
године

Наставници
практичне
наставе,
организатор
практичне
наставе,
наставници који
у свом предмету
имају блок
наставу,
екстерни
носилац
промена

Током
школске
године

Директор,
помоћници
директора, ППС,

Током
школске
године

Директор,
помоћници
директора

Током
школске
године

Директор
помоћници
директора

Током
школске
године
Април -

Директор,
помоћници
директора
Директор, ППС

Регионални
центар за
професионалн
и развој
запослених у
образовању
Завод за
унапређење
образовања и
васпитања
Центар за
права детета

Предузећа у
којима
ученици
реализују
практичну и
блок наставу
наведена у
делу 5.12

Реализација практичне и
блок наставе

Формалануговори са
предузећима

Консултације
Заједничке активности, Сајам
, размене
образовања, размена
информација
информација о ученицима
и др.
Заједничке активности,
Консултације
Средње школе
обуке, размена знања и
, размене
Шумадијског
искустава, организација
информација
округа
такмичења
и др.
Заједничке активности,
Консултације
Средње
обуке, размена знања и
, размене
стручне школе искустава, организација
информација
такмичења
и др.
Заједнице
стручних
Састанци и договори
Формални
школа
Машински
Презентација и подела
Презентација
Основне и
средње школе
у граду

Током
школске
године
Током
школске
године

Шеф
рачуноводства
Директор, ППС,
дежурни
наставници
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факултет

Висока
струковна
школа
Факултети и
високе школе
из других
градова и
земаља
Техничка
школа из
Суботице
Техничка
школа из
Ужица

пропагандног материјала
ученицима завршних
разреда, пословно техничка
сарадња
Презентација и подела
пропагандног материјала
ученицима завршних
разреда, пословно техничка
сарадња

мај

Април мај

Директор, ППС

Презентација и подела
пропагандног материјала
Април Презентација
факултета и високих школа
мај
ученицима завршних разреда

Директор, ППС

Размене ученика и
наставника, размене
искустава, заједничке
прославе Дана школе
Размене ученика и
наставника, размене
искустава, заједничке
прославе Дана школе

Техничко
школски
центар
Размене наставника и
Љубљане,Бито ученика, учешће у
ља,Скопља и
заједничким пројектима
Сарајевска
гимназија
Реализација активности у
CIP
оквиру пројекта „Једнаке
шансе

Презентација

Сарадња
Повеља о
сарадњи из
2007.г.
Сарадња
Повеља о
сарадњи из
2007.г.

Током
школске
године

Директор

Током
школске
године

Директор

Сарадња
Протокол о
сарадњи из
2008.г.

Током
школске
године

Директор

Реализација
пројеката

Током
школске
године

Директор

Електронски и
Праћење важнијих догађаја у
штампани
школи
медији

Консултације
Током
размене
школске
информација
године
и др.
Током
Информисањ
школске
е о школи
године

Универзитет
Реализација активности у
Метрополитен оквиру пројекта ОДС

Реализација
пројеката

Дом ученика

Праћење ученика који су
смештени у дому

Током
школске
године

ППС, ОС

Директор
Наставници
задужени за
активност,
Директор
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14. ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Активности

РЕАЛИЗАЦИЈА
ОБУКА
УГОВОРЕНИХ
ПРОЈЕКАТА

РАЗВОЈ НОВИХ
ОБУКА ЗА
ПОТРЕБЕ
ТРЖИШТА РАДА
И ЊИХОВА
РЕАЛИЗАЦИЈА

СТИЦАЊЕ
СТАТУСА ЈАВНО
ПРИЗНАТОГ
ОРГАНИЗАТОРА
АКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАЊА
ОДРАСЛИХ
(ЈПОА ОО)
ЈАЧАЊЕ
КАПАЦИТЕТА
НАЦИОНАЛНОГ

Начин реализације

Време реализације

Склапање и потписивање
уговора са потражиоцима
обука, подизвођачима,
предавачима и
инструкторима

Пре почетка сваке обуке

Организација и праћење
реализације наставе

У току сваке обуке

Реализација завршног
испита

У току сваке обуке

Израда сертификата,
додатака сертификату и
евиденционих листова по
завршеној обуци

На крају сваке обуке

Додела сертификата

На крају сваке обуке

Развој Обуке за рад на ЦНЦ
стругу и ЦНЦ глодалици и
Обуке за завариваче

Септембар 2021.

Израда наставног
материјала за Обуку за рад
на ЦНЦ стругу и ЦНЦ
глодалици
Израда наставног
материјала за Обуку за
завариваче
Реализација Обуке за
завариваче
Подношење захтева за
издавање одобрења за
стицање статуса ЈПОА ОО
(за програмe „Обука за
израду делова на ЦНЦ
машини“ и „Обука за
завариваче“)
Састанак Локалног дијалога
о запошљавању младих у
оквиру пројекта DECIDE

Новембар 2021.

Децембар 2021.

Носиоци активности
Директор; Помоћник
директора за образовање
одраслих; Kоординатор
обрзовања одраслих
Координатор обрзовања
одраслих;
Наставници/инструктори
Координатор обрзовања
одраслих;
Наставници/инструктори
Координатор обрзовања
одраслих
Директор; Помоћник
директора за образовање
одраслих; Координатор
обрзовања одраслих
Стручна већа машинства и
електротехнике,
саобраћаја и практичне
наставе
Наставници/инструктори

Наставници/инструктори

Фебруар – Мај 2022.

Новембар 2021.

Директор; Помоћник
директора за образовање
одраслих; Координатор
обрзовања одраслих

Једном месечно

Директор; Помоћник
директора за образовање
одраслих; Координатор
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РЕСУРС ЦЕНТРА
ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ

образовања одраслих
Стручно усавршавање
руководства, координатора,
наставника и инструктора
за рад у неформалном
образовању – Анализа
посла (СКА или ДАКУМ
анализа)
Унапређивање
методологије за праћење
учења у компанијама

Јачање материјалних
капацитета –
реконструкција Радионице

ФИНАНСИРАЊЕ
РАДА ЦЕНТРА

УМРЕЖАВАЊЕ
ЦЕНТРА

Праћење и испитивање
потреба за обукама
Праћење позива за учешће
на пројектима за
образовање одраслих
Успостављање сарадње са
стручним школама у
региону
Повезивање са компанијама

ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ЦЕНТРА

ЕВАЛУАЦИЈА
РАДА ЦЕНТРА

Учешће на сајмовима
образовања и запошљавања
у окружењу
Представљање Центра у
медијима и на друштвеним
мрежама школе
Ревидирање и
унапређивање система за
мониторинг и евалуацију
Центра
Анализа актуелног стања и
превазилажење
потенцијалних проблема

Фебруар 2022.

Директор; Помоћник
директора за образовање
одраслих;
Наставници/инструктори;
Координатор образовања
одраслих

Март 2022.

Координатор образовања
одраслих

Јун – Август 2022.

У континуитету

Стручна већа машинства и
електротехнике,
саобраћаја и практичне
наставе,
Руководилац Националног
ресурсног центра
компетенција за
целоживотно учење
Координатор образовања
одраслих

У континуитету

Координатор образовања
одраслих

У континуитету

Директор; Координатор
образовања одраслих

У континуитету

Директор; Координатор
образовања одраслих

Март 2022; према
потреби

Координатор обрзовања
одраслих

У континуитету

Директор; Координатор
обрзовања одраслих

Март 2021

Координатор обрзовања
одраслих

Квартално

Директор;
Наставници/инструктори;
Координатор обрзовања
одраслих
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15. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

Као полазиште користити Развојни план школе; Правилник о стручно-педагошком надзору и
документацију Тима за осигурање квалитета.
Садржај праћења и Начини праћења и
Носиоци праћења и
Време
вредновања
вредновања
вредновања

Полазне основе рада
и верификације

Извештај о
променама у
законским
основама рада
школе и
усклађеност
школских
докумената са
законским актима.
Решења о
верификацијама.

На полугодишту и
на крају наставне
године

Тим за израду
годишњег плана рада
школе и секретар
школе

Материјалнотехнички и
просторни услови
рада

Извештај о
материјалнотехничким и
просторним
условима.

На полугодишту и
на крају наставне
године

Секретар школе
Помоћници директора

Кадровски услови
рада

Извештај о
кадровским
условима

На полугодишту и
на крају наставне
године

Чланови Тим за израду
годишњег плана рада
школе и секретар

На
класификационим
периодима

ппс

На полугодишту и
на крају наставне
године

Помоћници директора

Анализа успеха и
Бројно стање ученика
владања по
и одељења
кварталима
Извештај на
полугодишту и на
Школски календар
крају школске
године
Упитник о
Структура 40-часовне
реализованим
радне недеље и
активностима у
распоред обавеза
оквиру 40–часовне
наставника
радне недеље.
Извођење ученичке
Извештај о
праксе у привредним реализацији
организацијама
практичне наставе
Оперативни план
Извештај на
средње школе за
полугодишту и на
организацију и
крају школске
реализацију
године

На полугодишту и
на крају наставне
године

Помоћници директора
и организатор
практичне наставе

На полугодишту и
на крају наставне
године

Организатор
практичне наставе

На полугодишту и
на крају наставне
године

Помоћници директора,
организатор практичне
наставе и ППС
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образовно-васпитног
рада по посебном
програму за рад у
условима пандемије
вируса covid-19
Извештај о раду.
Записници са
седница
Извештај о раду
стручног већа,
План рада стручних
Записници са
већа
састанака стручних
већа
Извештај о раду
План рада стручног
стручног актива,
актива за развојно
записници са
планирање
састанака актива
Извештај о раду
План рада стручних
стручних
сарадника
сарадника
Извештај о раду
План рада
директора,
руководећих органа и помоћника
секретара
директора,
секретара
План рада
Наставничког већа

План рада Школског
одбора

Извештај о раду
Школског одбора

Извештај о
Планови рада Тимова
реализованим
у школи
активностима
Извештај о
реализованим
Ђачки парламент
активностима
Извештај о
реализованим
Самовредновања рада активностима,
школе
Извештај о
самовредновању,
Акциони план
План рада стручног
Извештај о
актива за развој
реализованим
школског програма
активностима,
Извештај о
План рада
реализованим
одељењских већа
активностима
одељењских већа

На полугодишту и
на крају наставне
године

Секретар школе

На полугодишту и
на крају наставне
године

Председници стручних
већа

На полугодишту и
на крају наставне
године

Тим за развојно
планирање

На полугодишту и
на крају наставне
године

Помоћници директора

На полугодишту и
на крају наставне
године

Школски одбор,
Директор, помоћници
директора, секретар

На полугодишту и
на крају наставне
године
На полугодишту и
на крају наставне
године

Секретар школе
Вође тимова

На полугодишту и
на крају наставне
године

Тања Минић

На полугодишту и
на школске
наставне године

Тим за
самовредновање

На полугодишту и
на крају школске
године
Током године

Тим за ок,
Педагошки колегијум
ППС, помоћници
директора и вође
секторских већа
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Извештај о
реализованим
Обогаћен
активностима
једносменски рад
обогаћеног
једносменског рада
Извештаји о
Планови и програми реализованим
слободних
активностима, број
активности
укључених
ученика.
Планови рада
секција, Извештаји
о реализованим
Секције
активностима, број
укључених
ученика.
Извештаји о
реализованим
Програм унапређења
активностима,
образовања
продукти
унапређења
Извештаји о
реализованим
Учење на радном
активностима
месту
учења на рдном
месту
Записници са
родитељских
Сви облици сарадње
састанака, Савета
са родитељима (Савет родитеља,
родитеља,
евиденција
родитељски састанци, присуства
остали видови
родитеља (на
сарадње)
родитељском и
индивидуалним
састанцима)
Извештај о
Сарадња са
сарадњи са
друштвеном
друштвеном
средином
средином

На полугодишту и
на крају школске
године

Тања Минић

на почетку другог
полугодишта, на
крају наставе
године

Помоћници директора

На почетку
школске године, на
почетку другог
ППС
полугодишта, на
крају наставне
године
На полугодишту и
на крају наставне
године.

Тим за ок

На полугодишту и
на крају наставне
године.

Јасмина Лазин и
Бранко Перовић

На полугодишту и
на крају наставне
године

Помоћници директора

На полугодишту и
на крају наставне
године

Организатор
практичне наставе
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Директор школе
Синиша Којић

МП

Председник Школског одбора
Бранко Перовић
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